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Ráckeve Árpád-kori gyökerei 
A Csepel-sziget délkeleti részén, a költői szépségű Kis-Duna jobb partján fekszik 

Ráckeve. A település 1990. március 1-től városi jogállást élvez. A területre vonatkozó 
gazdag ismeretek ellenére a város történetének monografikus feldolgozása még nem 
készült el. 

A forrásanyag ugrásszerű növekedése a XV. század közepétől figyelhető meg. Az 
Al-Duna melletti Keve városból, illetve a hozzátartozó Bálványos és Skronovec falvak-
ból menekülő lakosoknak I. Ulászló király engedélyt adott arra, hogy a Csepel-
szigeten, Szent Ábrahám egyháza körül letelepedhessenek. Az 1440. október 10-én 
kelt oklevél szövegéből kiderül, hogy e helyen már korábban is állott település, amely 
már az oklevél-kibocsátás idején elhagyatott és lakatlan volt. Ezek szerint az új telepü-
lés - földrajzi értelemben - a régi folytatásaként keletkezett, más szavakkal: az új 
település, a későbbi Ráckeve, és a Szent Ábrahám egyház ugyanazon a helyen állt.1 

Ráckeve városa névátvitellel, névátköltöztetéssel jutott mai nevéhez, az Al-Duna 
melletti Keve nevét örökölte, nem pedig az eredeti faluét.2 

Az okleveles források szűkössége miatt az eredeti falu neve még ismeretlen. Éppen 
ezért a további vizsgálódásokhoz nagy segítséget nyújtanak - az írásos források mellett 
- a történelem segéd- és társtudományainak (régészet, nyelvészet, térképészet) megál-
lapításai is. ̂  

A XVIII. századi térképeken a mai Ráckeve és a tőle északra található 
Szigetszentmárton között templomromok ábrázolása látható. Miután a térképek kor-
rektsége és részletgazdagsága nyilvánvalóvá vált, joggal merült fel a kétely, vajon nem 
itt feküdt-e a régi Szent Ábrahám monostort.4 A XIX. században egy régészeti feltárás 
alkalmával románkori templomrom is napvilágra került.5 Eszerint a monostor 3-5 km-
rel északabbra feküdt.6 Ez utóbbi megállapítás nem csak az okleveles anyaggal, hanem 
Skarica Máté református prédikátor 1581-es várostörténetével is ellenkezik. A szerző 

1 Állami Árpád Múzeum Ráckeve (=ÁÁMR). Dokumentációs gyűjtemény (=Doc) 69-9. Ki-
adva: Magdics István: Diplomatarium Ráczkeviense. Ráczkevei okmánytár. Székesfe-
hérvár, 1888. 23. old. 

2 Kristó Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. In: Acta 
Universitatis Szegediensis De Attila József Nominatae. Acta Historica. Tomus LV. Sze-
ged, 1976. 7-14. old. 

3 Kubinyi András: Az Árpádkori településhálózat kérdéséhez. In: A magyar középkor 
kutatóinak nagyvázsonyi találkozóján elhangzott előadások, hozzászólások. Szerk.:£n 
István. Veszprém, 1973. 88. old. 

4 Cz. Wilhelmb Gizella: Ráckeve látképe és Csepel-sziget térképe a XVII. század végéről. 
In: Studia Comitatensia 1. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szerk.: Ikvai Nán-
dor. Szentendre, 1972. 132. old. Frey Dagobert: Csepel-sziget térképe 1728-ból. In: Ar-
cheológiai Értesítő, 42. (1928) lói . old. 

5 Henszlmann Imre: Honi műemlékeink hivatalos osztályozása. In: Archeológiai Értesítő, 
1888. 139. old. Henszlmann azt írta, hogy temetőkápolnát tárt fel, de ezt kétségbe vonta: 
Kubinyi András: A középkori Magyarország középkeleti része városfejlődéséhez. In: 
Borsodi Levéltári Évkönyv V. Szerk.: Csorba Csaba. Miskolc, 1985. 46. old. 

6 Kubinyi András: i.m. 47. old.. Nem ért vele egyet: Entz Géza: Ráckeve. In: Pest megye 
műemlékei II. Szerk.: Dercsényi Dezső. Bp. 1958. 38. old. 
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verses históriájában elmondja, hogy a települést eredetileg Ábrahámnak „megygyes" 
egyházáról nevezték el, s itt, Ábrahám telkén szálltak meg a menekülő rácok.7 Hogy 
tisztábban lássunk vizsgáljuk meg az adott térség írásos és tárgyi hagyatékát! 

Az 1440-es éveket megelőző időszakból - általánosan elfogadott nézet szerint - két 
oklevél ismeretes, amely a térségre vonatkozik. Az egyik 1212-ből, a másik 1303-ból 
való. Az előbbi szerint III. Ince pápa 1212. január 26-án Péter, győri püspöknek, a név 
szerint meg nem nevezett tihanyi apátnak és a vasvári prépostnak meghagyta, hogy 
vizsgálják ki Róbert veszprémi püspök panaszát , amely szerint a veszprémi egyház-
megye területén lévő Szent Ábrahám monostor szerzetesei (fratres) a neki járó tizedet 
lefoglalták. Jóllehet, az irat nem említi, hogy a monostor a Csepel-szigeten, vagyis a 
Nagyszigeten található, a helytörténészek a szerzetesek lakhelyét mégis a Csepel-
szigetre lokalizálták.8 

A sziget már a XI. századtól kezdve királyi birtokként funkcionált,9 amelyet uralko-
dóink feleségeiknek adtak használatra.10 A terület igazgatását a szigeti ispán látta el,1 1 

aki 1217-től szerepel a forrásainkban.1 2 Tehát a Csepel-sziget olyan igazgatási kerület 
(comitatus), amelynek élén az ispán (comes) állt, akinek a fennhatósági területe nem 
egy vármegyére, hanem egy királyi uradalomra terjedt ki.13 Ez az uradalom 1148-tól 
1390-ig minden esetben a Magna Insula (Nagysziget) elnevezést viselte, s ez a latin 
jelzős szerkezet a szigeten található települések neve mellett mindig ott szerepelt az 
oklevelekben.1 4 Mivel az 1212-es oklevél nem említi a Csepel-szigetet, megkockáztat-
ható az a feltevés, hogy az oklevélben említett monostor nem a Csepel-szigeten talál-
ható. Ezzel új megvilágításba kerül az az elmélet, amely azt állítja, hogy a Csepel-
szigeten lévő egyházak a többi királyi egyház példájára kiváltságot követeltek maguk-
nak, s a tizedfizetést megtagadták a veszprémi püspöktől. Az 1212-es tizedper pedig az 
egyik lenne azon sok tizedper közül, amelyeknek ideiglenes elcsitítása 1310-ben 
történt oly módon, hogy Károly Róbert a dézsmákért cserébe a veszprémi ispánság 

7 Skarica Máté. Kevi Várossáról való szép História. Kzt. Ráckeve, 1581. In: Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattára (=OSZKK) Fol. Hung. 2904.3.folio 6. strófa, 4. folio 52. 
strófa. 

8 Magyar Országos Levéltár (=MOL) Diploinatokai Fényképgyűjtemény. 200003- Az okle-
vél kiadása: Monumenta Roniana episcopatus Vespriniiensis. A veszprémi püspökség 
oklevéltára I. 1896. 19-20. old. A helyes dátum: 1212. Helyesen oldotta fel: Bakács Ist-
ván: Iratok Pest megye történetéhez (1002-1437). Bp. 1982. 30. old. (Pest megye múltjá-
ból 5 ) Helytelenül oldotta fel Bártfai, s az 6 nyomán haladó helytörténészek az 121 l-es 
dátumot fogadták el: Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 
1002-1599-ig. Bp. 1938. 3. old. 

9 Makkai László: Pést megye története In: Pest megye műemlékei I. Szerk.: Dercsényi De-
zső. Bp.1958. 67. old. Meg kell jegyezni, hogy az állandó birtokadományozások miatt a 
sziget sohasem tartozott teljes mértékben a király fennhatósága alá, s igen korán megje-
lentek az egyházi és világi földesurak is. 

10 Györffy György: Budapest története az Árpád-korban. In: Budapest története az őskor-
tól az Árpád-kor végéig. Szerk.: Geret'ich László. Bp. 1975. 265. old. A királynék gyak-
ran officiálisaik segítségével igazgatták a szigetet: MOL. Diplomatikai levéltár (=D1) 
86418 

11 Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarorságon. Bp. 1988. 246. old. 
12 Pesty Frigyes. Az eltűnt régi vármegyék I. Bp. 1880. 82-83- old. Glaser Lajos: Kelet-

Dunántúl a honfoglalás és a vezérek korában. Fejér megye kialakulása. Különlenyomat 
a városok és vármegyék monográfiája XXII. „Fejér vármegye" című kötetéből. Bp. 1937. 
44. old. 

13 Schiller Bódog: Az örökös főrendiség eredete Magyarországon. Bp. 1900. 231- old. 
14 Györffy György: i.m. 265. old. 
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egész jövedelmét adta kárpótlásul a veszprémi püspöknek. 1 5 Nem kizárt tehát, hogy 
az 1212-es oklevélben említett Szent Ábrahám monostor nem a Csepel-szigeten feküdt. 

Sok nehézséget okozott a helytörténészeknek a monostor védőszentjének a neve. 
Egy adott egyház patrociniuma mindig szoros kapcsolatban áll azzal a szenttel, akinek 
a tiszteletére felavatták a templomot. A védőszent kiválasztását semmiféle előírás nem 
szabályozta, hanem az egyházat alapító személy vagy közösség számára népszerű 
szent lett a patrocínium.16 Ennek ismeretében kell a Szent Ábrahám tiszteletét vallatóra 
fogni. 

Feltehetően Bártfai Szabó László nyomán terjedt el az a nézet, hogy a monostort gö-
rög szerzetesek lakták.17 Elhangzott olyan vélemény is, hogy a görög monostort az a 
Becse és Gergely alapították, akik III. Béla királlyal Bizáncban nevelkedtek.1 8 Tény, 
hogy Szent Ábrahám tisztelete hangsúlyos szerepet kapott a keleti egyházban,1 9 de a 
történettudomány jelenleg n e m ismer görög szertartású nemzetségi monostort, illetve a 
magánszemélyek által alapított monostorok az alapítok nevét is megőrizték az utókor-
nak. Ez utóbbi pedig Szent Ábrahám esetében bizonyíthatatlan.20 

A kutatók és a helytörténészek nagy többsége latin rítusú egyháznak tartja a monos-
tort, hiszen a bencés, illetve ciszterci rend esetében is kimutatható az Ábrahám 
patrocínium.21 Másrészt többen a királyi alapítás mellett szálltak síkra.22 Hogyan lehet 
ezt bizonyítani? E kérdés megválaszolásához sem az okleveles anyag, sem a régészeti 
feltárások nem nyújtanak segítséget. Urosevics Daniló viszont megőrzött egy érdekes 
hagyományt, miszerint II. Béla királyunk (1131-1141) szerb felesége, Ilona állítólag a 
Csepel-szigetre telepített rácokat, s építtetett egy királyi kápolnát, amely később kolos-
torrá növekedett .2 3 Ezt az építményt a régészeknek mind a mai napig nem sikerült 
megtalálniuk. Ha ennek a hagyománynak a hitelét elfogadjuk, akkor is csak annyit 
állapíthatunk meg, hogy egy királynéi görög monostor emléke hagyományozódott 
ránk. Ennek a görög monostornak és a Szent Ábrahám egyháznak az azonosságát a 
jelenlegi forrásanyag alapján nem állíthatjuk! 

15 Bártfai Szabó László: i.m. 24., 28., 32-33. old. Györffy György: i.m. 319. old. A per to-
vább húzódott, s még az 1330-as években is tartott: Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi 
regeszták 1301-1387. Bp. 1953. 76., 92. old. 

Schwartz Elemér: A patrocinium a helynévfejtés és telepítéstörténet szolgálatában. In: 
Századok (=Sz), 67. (1933) 185-187. old. Fekete Nagy Antal: Településtörténet és egy-
háztörténet In: Sz, 71.(1937) 426. old. 

17 Bártfai Szabó László: i.m. 471. old. 
18 Kovács József László: Adatok a ráckevei járás vázlatos történetéhez a honfoglalástól a 

XVIII. századig. In: Tanulmányok a ráckevei járás múltjából. Ráckeve, 1972. 13- old. Ko-
vács Józsefié: Ráckeve vázlatos története. Ráckeve, 1973. 17. old. In: Pest megyei Levél-
tár Kr. 146/4. 

19 Wellner István: Kalauz Európa vallási műemlékeinek megtekintéséhez. Bp. 1990. 125. 
old. 

20 Fügedi Erik: Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio. A nemzetiségi monostor. 
In: Századunk 1991. 1-2. sz. 36-38. old. A szerző maga is beismerte, hogy 46 rendi mo-
nostor hovatartozását nem ismerjük (38. old.) 

21 Damiani Fuxhoffer-Manrus Czinár: Benedicti Pannoniéi Monasteriologiae Regni 
Hungáriáé II. Pest, I860, 3. old. Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története fő tekin-
tettel az egyházi intézményekre vagyis a nevezetesb városok, helységek, s azokban lé-
tezett intézetek, püspökmegyék szerint rendezve I. Pest, 1870. 255. old. Monumenta 
Romana i.m. I. 1896. 20. old. Makkai László: i.m. 69- old. 

22 Horváth Lajos: Ráckeve és Skaricza Máté históriás verse. In: Tanulmányok Ráckeve 
múltjából. Ráckeve-Szentendre, 1986. 15. old. (Ráckevei Füzetek 10.) 

23 Urosevics Daniló: A magyarországi délszlávok története. Bp. 1969. 29. old. 
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írásos forrásunk másik fontos emléke egy 1303-ból származó oklevél. A budai káp-
talan által kiállított iratban azt olvashatjuk, hogy a német származású (teutoniensis) 
Eglolfus, a királyi fegyverkészítők mestere (magister machinariorum) és fia, János, az 
Ercse-i Vilmos fia Jánosnak tíz márkáért eladta a Csepel-szigeten fekvő „Abraamberke 
seu Ceketeluke" nevű föld fele részét. E területet Eglolfus mester még [III.] András 
királytól nyerte el szolgálati jutalmául. Ezután következik a határ leírása.24 Vizsgáljuk 
meg mind a két tulajdonnevet! Az Abraamberke - amint a berke utótag mutatja2 5 - a 
település lakatlan részére, határára utal, amely lehetett erdőség is26, de lehetett gyü-
mölcsös is - gondoljunk Skarica „megygyes egyház" - ára. A Cseketelke név 2 - amely 
elsőként 1303-ban szerepel, de mint láttuk, birtokosa ekkor már nem a névadó Cseke, 
hanem egy német származású Eglolfus mester - második tagja emberi lakóhelyre utal, 
de nem jelenti azt, hogy az adott pillanatban is lakják.28 A személynév + telke olyan 
összetételt jelent, amely önálló települési egységet jelöl a lakhellyel és a gazdasági 
épületekkel, s elsősorban a birtokviszonyt hangsúlyozza. Az ilyen - telek utótagú 
helynevek sohasem jobbágyállapotú személyek birtokát jelentik.29 

A helynév első tagja is sok érdekességet szolgáltat. A Cseke személynév vizsgálatá-
nál felmerült a szláv eredet lehetősége is, de jelenlegi ismereteink szerint puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással. Többnyire erdők, folyók őrzésével 
megbízott személy v i s e l t e . N e m véletlen tehát, hogy egyesek „csekély víz, gázló" 
szóval hozzák összefüggésbe.5 1 Tagányi Károly Magyarország nyugati felének helyne-
veit vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az ősi magyar „csek"=„átkelni, gázol-
ni" igéből származik a Cseke-típusú helynévtípus, amely szoros kapcsolatban áll a 
besenyő etnikummal.3 2 A Cseke helynév a régi Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében 
máshol is szerepel (pl. Csekeszátonya), s általában vízhez (folyó, tó) köthető.3 5 A 
besenyő nép eredetének és szerepének kérdéskörére jelen pillanatban nem térhetünk 
ki, de figyelemre méltó, hogy a mai Ráckevétól délnyugatra található Besenyő pusz-
ta,34 amelynek XIV-XV. századi megléte oklevelekkel is bizonyítható. Besenyő és 
Őrsziget együtt szerepelnek, s a latin terminológia (possessio) is utal lakott jellegük-
re.35 A XIV. században három alkalommal (1342, 1390, 1392) szerepel Csepel-sziget 
ispánjaként besenyő származású személy.3 6 A Ráckevétól délre fekvő Szigetbecse 
település mai nevének második tagja szintén utalhat e türk etnikumra.3 7 A besenyő 
népcsoport történelmi szerepét a Csepel-sziget déli részén e rövid tanulmány nem 
tisztázhatja. Számunkra fontosabb, hogy a Cseketelke név arra utal, hogy az eredetileg 

2 4 MOL. DI. 86895. (4. sor) 
25 Kristó Gyula: i.m. 91. old. 
26 Horváth Lajos: i.m. 15. old. 
2 7 A helyes olvasat: Ceketeluke, azaz: Cseketelke. Helytelen értelmezések: Kovács József-

nő: Ráckeve vázlatos i.m. 18. old. (Cseketelke) A Csete család csak a XV. században sze-
repel Tökölön: Csánki D. i.m. III. 1879. 366. old. - Szombathy Viktor. A Csepel-sziget. 
Bp. 1961. 29. old. (Csetelaka) - Csánki D.: i.m. III. 1897. 313. old. (Ceketeluka) 

28 Kertész Manó. A magyar helynévadás történetéből. In: Magyar Nyelvőr 1939. 4-6. füzet 
37., 73. old. - Kristó Gy.: i.m. 89-91. old. 

29 Földes László: A telek „földterület" jelentéstörténete. In: Magyar Nyelv 1971. 4. sz. 426-
428. old. 

30 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1978. 598. old. 
31 Baán Kálmán: Ősi magyar személynevek. Bp. 1944. 37. old. 
32 Tagányi Károly: Gyepű és gyepűelve. In: Magyar Nyelv 1913. 6. sz. 252-263- old. 
33 Bártfai Szabó László: i.m. 24. old. 
34 Hajdú Mihály: A Csepel-sziget helynevei. Bp. 1982. 166-167. old. 
35 Bánfai Szabó László: i.m. 32. old. - Györffy György: i.m. 153-154. old 
36 PestyF.: i.m. I. 1880. 82-83. old. 
37 Bánfai Szabó László: i.m. 445. old. 
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osztatlan szállásbirtok feldarabolása a „nemzetiség" tagjai között már megindult. Ez a 
XII. századtól nyomon követhető folyamat más szavakkal azt jelenti, hogy egységes, 
például egy népnévvel (besenyő) jelzett lakott terület környékén a résztulajdonosok 
külön házakat emelnek, amelyek az idők folyamán esetleg faluvá növik ki magukat, 
de lehet, hogy megmaradnak egyszerű gazdasági telepnek ( praedium-nak). A 
Cseketelke név már ez utóbbit jelöli!38 

Az 1303-as oklevél határleírása segít Cseketelke földrajzi helyének meghatározásá-
ban. Az oklevélben szereplő helyek a mai Ráckeve északi-északnyugati határának is az 
északi részét írják le. Mivel az oklevélben leírt határ az egész terület fele része, s 
északabbra már lakott területek találhatók, Cseketelke a mai Ráckeve egész északi 
határát jelölte Szigetszentmártonig, illetve Szigetújfaluig. Ez abban az időben Ábra-
hámberkét jelentette: Szent Mártontól (villa Sancti Martini) és Újfalutól (Iufolu) egészen 
Ábrahám egyházának belső határáig. E területen az 1970-es években végzett régészeti 
feltárások folyamán hét darab felbolygatott sír mellett öwere tek , pártadíszek, dom-
borműves oltártöredékek kerültek elő.3 9 A XVIII-XIX. századi források, térképek is 
utalnak arra, hogy e területen templomromok találhatók. Márpedig ahol templomrom 
volt, annak lakott területnek kellett lenni valamikor! Véleményünk szerint ezek a 
templomromok a hajdani Cseketelke települést jelzik. 

Fontos adalékot szolgáltatnak az 1332-1337 között keletkezett, a Vatikánnak járó 
adót tartalmazó pápai tizedjegyzék adatai. A tizedszedők útjának rekonstmálásakor 
kiderül, hogy az adó beszedése a mai Szigetszentmárton felől indult, délnyugatnak 
haladva elérte Lórévet, majd északi irányba vette az útját. A jegyzékben nem szerepel 
sem Szent Ábrahám, sem Cseketelke.40 Az általánosan elfogadott nézet szerint Ábra-
hámtelke a tatárjárás idején pusztulhatott el,41 bár erre semmi bizonyíték nincs! A 
tatárjárásról számos legenda őrződött meg a Csepel-szigeten, de egyik sem tud Szent 
Ábrahámról.42 Sőt, mint láttuk, Szent Ábrahám egyházáról lényegében semmit sem 
tudunk! Egy homályos adat utal Ilona királyné monostoralapítására a Csepel-szigeten, 
de biztosan nem állíthatjuk, hogy ez lenne a későbbi Szent Ábrahám. Az 1212-es irat 
nem a Csepel-szigeten fekvő monostort említi, az 1303-as pedig nem a monostorról, 
hanem annak határában fekvő településről, Cseketelkéről szól. Hogy mégis létezett itt 
egy település, azt az 1440-es oklevélből tudjuk. De az is biztos, hogy az 1440-ben 
emlegetett Ábrahámtelke nem azonos Cseketelkével, tudniillik I. Ulászló király 1440. 
október 10-én, egy másik oklevélben a menekülő kevei polgároknak az új településük 
határában révjogot adományoz 4 3 Átkelőhelyet pedig ott érdemes létesíteni, ahol a 
folyót nem szabdalják szét szigetek, egyik partról a másikra a lehető leggyorsabban és 

38 Kertész M.: i.m. 37., 73. old. Ezért időbeli tévedés a Cseketelke név honfoglalás-kori 
eredeztetése: Bona István: Csepelsziget. In: Acta Litteraruni ac Scientiarum Reg. 
Universitatis Hung. Francisco-Josephinae Tom. IV. Fase. 1. Szeged, 1937. 17. old. 

3 9 Régészeti Füzetek I. Ser. L. No. 29. 1976. 84. old. (Tettamanti Sarolta jelentése) Az itt 
talált romok és a Szent Ábrahám monostor azonosítását kétségbe vonta: Entz Géza: i.m. 
38. old. 

4 0 Monumenta Vaticana históriám regni Hungáriáé illustrancia. Vatikáni magyar okirattár. 
I. 1887. 182. old. - Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század ele-
ién I. 1891. 4. old. 

41 Kovács. J. L : i.m. 13- old. 
42 Kovács Józsefié: i.m. 18. old. 
4 3 ÁÁMR. Dok. 69.a. Magdics I.: i.m. 24-25. old. Pesty Frigyes. 1864/65 évi helynévgyűjté-

sének adatai. Pest megye. In: OSZKK. FolHung. 1114/33 Kiadva: Pest-Pilis-Solt várme-
gye és kiegészítések. Szentendre, 1984, 310. old. A Ráckevétól éstakra található telepü-
lésnyom Szentlászlófalva nevével történő azonosítását semmilyen forrás nem támasztja 
alá: Bognár József: Csepel. In: Tudománytár. Buda, 1843. 174. old. 
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legbiztonságosabban lehet átjutni. A XVIII. századi térképek alapján ez a térség nem 
Csektelke, hanem attól délre, a mai Ráckeve, a korabeli Ábrahámte^ke területén volt. 

Összefoglalásképpen megállapítható, liogy az írásos források mellett a nyelvészet és 
a régészet segítségével több-kevesebb sikerrel rekonstniálható a XV. századi Keve 
mezőváros, a későbbi Ráckeve központi előtelepülése, s annak topográfiai elhelyezé-
se. Véleményünk szerint ez a település az 1440-re már elnéptelenedett 
Szentábrahámtelke, míg Cseketelke a mai Ráckeve és Szigetszentmárton között, azaz 
Szentábrahámtelkétől északra feküdt. A következő összefüggésrendszerre a templo-
mok vizsgálata adja meg a választ, de amíg módszeres régészeti feltárás nem történik, 
addig biztosan semmit sem állíthatunk. 

Miskei Antal 

A révkomáromi múzeum 110 éve 
Komárom vármegye könyvtárának alapját Kultsár István író és szerkesztő vetette 

meg, aki 1827-ben 4000 kötetes gyűjteményét könyvtár létesítésére a vármegyének 
adományozta. Alkalmas helyiség híján a könyvtár sok viszontagságon ment keresztül 
és méltó elhelyezése csak 1885-ben valósult meg, amikor is a levéltárban nyert ott-
hont, majd 1888-ban Ghyczy Kálmán egykori alispán gyűjteményével gazdagodott. 
1912-ben darabszáma elérte a 37 ezret. A könyvtár felismerte igazi hivatását s teljes 
mértékben beilleszkedett a kultúra szolgálatába és a város jelentős közművelődési 
tényezője lett. Hetente két napon volt nyitva az olvasóközönség számára és díjtalanul 
állott a látogatók rendelkezésére. 

Ez az épület adott otthont az 1886-ban alakult megyei és városi múzeumnak is, 
amelynek anyaga egyre gyarapodott és a XIX. század végén már a legjelentősebb 
vidéki múzeumok közé tartozott. Az összegyűjtött tárgyak rendezése után a gazdag 
anyagot e lőbb a Református Kollégium nagytermében, majd a bencések székházban, 
később pedig az Esterházy-pavilonban helyezték el. 

A múzeum életében fontos határkő volt 1906, amikor a vezetőség számba vette az 
addigi eredményeket, az elhelyezési gondokat, és arra a megállapodásra jutott, hogy a 
város három közművelődési intézményét egy szervezetté kell tömöríteni. A javaslat 
azonban nem akkor valósult meg, hanem 1911-ben, amikor Alapy Gyula egyesületi 
titkár terve alapján egyesült a Közművelődési Egyesület, a Vánnegyei Könyvtár és a 
Múzeum. így jött létre a Jókai Egyesület, amelynek fő célkitűzése volt „a nemzeti 
közművelődés terjesztése, a magyar irodalom ismertetése, művelése és terjesztése, a 
komáromi múzeum fenntartása, fejlesztése és gyűjteményeinek tudományos feldolgo-
zása". Kiemelt feladatának tekintett, hogy a múzeum és a megyei könyvtár számára 
végleges otthont teremtsen, Jókai Mór emlékére szobrot állítson és állandó színházat 
létesítsen Komáromban. 

Ebben az időben szavazta meg a parlament a kultúrházakról szóló törvényt, amelyre 
támaszkodva a könyvtár és a múzeum vezetői a közművelődési, könyvtári, múzeumi 
feladatokat is ellátó művelődési ház felépítését javasolták. Ezt a tervet támogatta az 
Országos Főfelügyelőség is, így aztán megegyeztek, hogy a kisgimnázium épületének 
helyén építik fel. 

Komárom városa a tulajdonában lévő telket 1909- május 12-én átengedte a nemes 
közművelődési célra, és megbízták Hült Dezső műépítészt a térvázlat elkészítésével, 
Nagy Mihály komáromi építészt pedig a kivitelezéssel, akik a vállalt feladatokat a 
következő hónapokban sikeresen teljesítették. Az alapkő ünnepélyes letétele 1913-
május 4-én volt, a felavatásra pedig 1913- november 29-én került sor. 
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A múzeumi osztály, be sem várva az új épület átadását, megkezdte az átköltözést az 
Esterházy-pavilonból a Kultúrpalotába. Három évtizedes vándorlás után a múzeum 
végleges otthont kapott és 1914. április 12-én megnyitották a nyilvánosság számára. 

Az intézmény fejlődését azonban rövidesen megállította az első világháború. A 
Kultúrpalota nagytermében 1914 szeptemberében a Vörös-kereszt kisegítő kórházat 
rendezett be, ezért a gyűjtemények látogatása lehetetlenné vált. Csak 1918 tavaszán 
szüntették meg a kisegítő kórházat, majd miután kitakarították és tatarozták az épüle-
tet, 1918 őszén minden készen állt a rendszeres munka folytatására. Erre azonban az 
őszirózsás forradalom, a városunk környékén folyó harcok, majd a határváltozás miatt 
egyelőre nem kerülhetett sor. 

Az államfordulat után a Jókai Egyesület helyzete is megváltozott: nemzetiségi 
(kisebbségi) kulturális egyesület lett. Az igazgatói tanács 1919. augusztus 12-én a 
megváltozott helyzethez alkalmazkodó programot fogadott el, amelynek lényege az 
volt, hogy az itt élő magyarság nemzeti öntudatát erősítsék és kulturális szervezettségét 
még jobban kiépítsék. Ennek alapján Komárom az 1920-1930-as években a csehszlo-
vákiai magyar kultúra egyik szellemi központjává fejlődött. 

A Szlovenszkói Teljhatalmú Minisztérium rendeletére 1921-ben módosították a Jókai 
Egyesület alapszabályát, amelynek lényege az volt, hogy elfogadja az általános állami 
felügyeletet. A módosított egyesületi alapszabályokat 1928-ban hagyta jóvá a belügy-
minisztérium szlovenszkói osztálya. 

A múzeum átrendezése 1935-ben kezdődött el, ekkorra a kiállítási célra az eddigi 
négy terem helyett hat állt rendelkezésre. Az őskori és a római kori tárgyak a földszin-
ten, a történeti, iparművészeti, néprajzi anyag pedig az emeleten maradt, a két kiürített 
emeleti terembe az 1848-49-es gyűjtemény és a Jókai-emlékszoba került. Az űjjárende-
zett múzeum megnyitását Alapy Gyula igazgató már nem érte meg, helyét a Jókai 
Egyesület 1936. évi közgyűlésének határozata értelmében Szombathy Viktor töltötte 
be. 

Az 1938-as határváltozás után az összegyűjtött tárgyakból cseh-szlovák emlékszobát 
rendeztek be. E kiállítás készítésekor megkezdődött a múzeum átrendezése is, amely 
1940 tavaszán fejeződött be. Ezt követően Szombathy Viktor Budapestre költözött, a 
múzeumi anyag kezelése pedig Nehéz Ferencre maradt. Az 1940-es évek első felében 
még folytatódott a rendszeres munka, majd amikor megindultak a légitámadások, az 
őskori és római tárgyakat becsomagolva a bencés székház alagsorában helyezték el. 

A második világháború után a komáromi múzeumnak ismét új államkeretben, a 
Csehszlovák Köztársaságban kellett keresnie és megtalálnia a fejlődés útját. A hat 
évtizeden át egyesületi gondozásban levő intézményt állami kezelésbe vették, ezzel 
egy új szakasz kezdődött életében. 

A Szlovák Nemzeti Tanács rendelete és a Belügyi Megbízotti Hivatal utasítása értel-
mében 1945-től feloszlatták a korábban alapított egyesületeket. A Jókai Egyesületet a 
Komáromi Járási Közigazgatási Bizottság 1947-ben hozott határozatával oszlatta fel, 
vagyonát - a múzeum gyűjteményét is - lefoglalták az állam javára, és a Belügyi 
Megbízotti Hivatal kezelésébe került. Ezt követően a Komáromi Járási Közigazgatási 
Bizottság elhatározta, hogy a Kultúrpalotában járási múzeumot létesít, 1949-ben Duna 
Menti Múzeumnak nevezték el. Az újjászervezett intézményben rendezni kellett a 
gyűjtemények tulajdonjogát, ami 1950-ben valósult meg, amikor a Belügyi Megbízotti 
Hivataltól és a Tudomány - Művészet - és Oktatásügyi Megbízotti Hivataltól a Nemzeti 
Kulturális Bizottság vette át a gyűjteményt, s állami kulturális vagyonként általa a 
Komáromi Járási Nemzeti Bizottság kezelésébe a Duna Menti Múzeum részére. Mivel a 
gazdag római anyagot országos jelentőségűnek minősítették a Nemzeti Kulturális 
Bizottság jogot formált arra, hogy a tárgyak egy részét elvigyék a pozsonyi Szlovák 
Nemzeti Múzeumba. 
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A Nyitrai Kerületi Nemzeti Bizottság 1950-ben értesítette a Komáromi Járási Nemzeti 
Bizottság IV. ügyosztályát, hogy a régészeti gyűjtemény a Duna Menti Múzeum tulaj-
donába kerül és annak irányításával Mikulás Duseket bízzák meg. Ezzel újra megoldó-
dott a komáromi múzeum vagyoni helyzete. 

Miután átrendezték az őskori és római anyagot, 1953- május 9-én megnyitották az 
állandó kiállítást, a következő év májusában pedig Jókai Mór halálának 50. évfordulója 
alkalmából emlékkiállítást rendeztek. Közben megkezdődtek a leletmentő régészeti 
ásatások és a régi gyűjtemény szakszem leltározása. Az intézmény évi tevékenységét 
összefoglaló jelentésekből kitűnik, hogy 1956-1959-es években a régi gyűjtemény 6985 
darabjának nyilvántartása készült el. 

Az 1960-as években egy új fejlődési időszak következett a múzeum történetében. 
Ekkor a gyűjtőterületet kiterjesztették a dunaszerdahelyi és az érsekújvári járásra is, így 
a régészeti tárgyak egyre szaporodtak és 1967 végén a szerzeményi naplóba 9251 
darabot írtak be. 

Amikor 1968-ban Kajtár József került az intézmény élére, a felújított és múzeum 
céljaira átalakított épületben a korábbinál kedvezőbb munkakörülmények alakultak ki. 
Az anyag szakszerű feldolgozása mellett a szakdolgozók tudományos kutatómunkával 
és egyre nagyobb területre kiterjedő gyűjtéssel is foglalkoztak, így 1974 végén már 
34.920 tárgy volt a gyűjteményben. 

A társadalomtudományi osztályon Trugly Sándori népvándorlás korával és a korai 
középkorral foglalkozott, feltárta a hajógyár területén levő avar kori temetőt, továbbá 
feltérképezte a komáromi járás Vl-X. századi régészeti lelőhelyeit, feldolgozta a komá-
romi avar temetők kutatástörténetét. Ratimorsky Piroska az őskort és a római provin-
ciális kultúrát kutatta, elkészítette a római kori gyűjtemény kőtárgyainak szakszerű 
leírását és a La Téne kori hetényi temető leletmentő ásatását végezte. Tok Béla a 
komáromi céhek történetének forrásanyagát vizsgálta és feldolgozta a komáromi vízi 
mesterségek történetét a városunk kereskedelmi kapcsolatait a VII-XVIII. században. 
Mácza Mihály számos tanulmányt írt Komárom újkori történetéről, kiállításokat rende-
zett, gazdag képanyaggal illusztrált helytörténeti könyveket jelentetett meg, összeállí-
totta az állandó jellegű Jókai Mór - emlékkiállítás anyagát és forgatókönyvét. Virágh 
József időszaki kiállítások anyagát állította össze és tanulmányt írt a múzeum közműve-
lődési tevékenységéről. Gaálné St'astny Ida a Szlovák Néprajzi Atlasz részére végzett 
felmérést s elkészítette a múzeum néprajzi gyűjteményének részleges elemzését. 
Binder Pál A Duna mente madárvilága című kiállítás anyagának gyűjtésével foglalko-
zott, feltérképezte az itt élő madarak fészekkolóniáit, vizsgálta a túzok elterjedését 
járásunk területén. Csütörtöky József a múzeum 1995 decemberében leváltott igazgató-
ja a rovarvilágot tanulmányozta és részt vett a Léva melletti Mohi környékének termé-
szettudományi vizsgálataiban. Farkas Veronika szakszerűen meghatározta a 
görögkeleti templom műkincseit, átrendezte az állandó egyházművészeti kiállítást, 
tanulmányokat írt, kiállításokat rendezett. Fehéruáry Magda a múzeum történetének 
forrásanyagát gyűjtötte és publikálta, s jelentős néprajzi kutatómunkát végzett. Szuchy 
M. Emil rangos kiállításaival mindmáig tartó hagyományt teremtett. Liszka József az 
1991 októberében alakult Nemzetiségi Osztályt irányította. Az intézmény fontos felada-
tának a népélet kutatását, a folyamatos információcserét és a bibliográfiák kiadását 
tartja. 

Az intenzív kutatómunka mellett a szakdolgozók publicisztikai tevékenységgel, for-
gatókönyvek összeállításával, újonnan szerzett tárgyak leírásával is foglalkoztak. A 
rendszeres munka eredményeként a gyűjtemény megnégyszereződött és az 1990-es 
évek közepén már 130.000 darabot vettek nyilvántartásba. 

Az európai hírű kelta és római gyűjteményekben gazdag Duna Menti Múzeum igaz-
gatója, Csütörtöky Józsefet a Szlovák Kulturális Minisztérium 1995. december 19-én 
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indoklás nélkül leváltotta és egy tapasztalatlan szlovák alapiskolai tanítónőt, Elena 
Lehockát nevezte ki a helyére. Több kulturális szervezet és a múzeum 24 munkatársa 
levélben tiltakozott a Szlovák Kulturális Minisztérium újabb erőszakos lépése ellen, és 
ezt a diktatórikus intézkedést a nemzetiségi kultúrával szembeni antidemokratikus 
magatartásnak tekintik. Csütörtöky József megindokolatlan leváltásakor nem írtak ki 
pályázatot a tisztség betöltésére. Mivel várhatóan folytatódnak a leváltások, a tiltako-
zók arra hívták fel a polgárokat, hogy hozzájuk hasonlóan levélben ítéljék el a kulturá-
lis intézmények vezetőinek leváltását. 

Az a tény, hogy a nemzetközi hírnévnek örvendő 110 éves Múzeumunk élére szak-
mai tapasztalat nélküli alapiskolai tanítónőt neveztek ki, egyértelműen bizonyítja, hogy 
a cél a leépítés, a felvidéki magyarság egyik kulturális bástyájának ledöntése. 

Gáspár Tibor 

Aknagránát a Kúria tornyában 
Szabó István világtalan ny. tűzszerész és aknakutató emlékezik1 

„A budapesti Kúria tetőszerkezetében egy fel nem robbant aknagránát van" - állott 
abban a megbízólevélben, amelyet 1946. november 23-án adott át nekem a tűzszerész 
és aknakutató zászlóalj parancsnok helyettese - az alábbi eligazítás kíséretében: 

- Az épület tetőszerkezetéből körültekintő óvatossággal távolítsa el a gránátot! Majd 
helyezze azt biztonságba, valahol az épületben, ahonnét majd el fogjuk szállítani. 
Kérem, hogy a feladatot hajtsa végre, és vigyázzon magára! 

Tisztelegtem, majd kezet fogott velem. Magamhoz vettem a szükséges szerszámo-
kat, és elindultam a feladat végrehajtására. 

Kellemetlen, hideg, csípős szél csapta meg az arcomat az utcára lépve. A Kúriához 
közeledve, mérlegeltem magamban az épületet, hogy milyen magasságban is kell majd 
a feladatomat végrehajtanom. A Kúria épülete szemben állt az Országház főbejáratával 
- az Országház tér sarkán. (Ma a Néprajzi Múzeum épülete - szerk.) 

Megkerestem az épület bejáratát, majd bementem. A portásnak elmondtam a jövete-
lem célját - megmutatva megbízólevelemet. A portás fölhívta az épületgondnokságot. 
Néhány percnyi várakozás után egy ember jött a portára, aki a feladatom színhelyére 
vezetett. 

Liftbe szálltunk, amely az emeletre vitt bennünket . A liftből kiszállva zegzugos fo-
lyosókon keresztül egy lépcsőszakaszon feljutottunk az épület padlására. A padláson 
hatalmas gerendákon - egyikről a másikra lépve érkeztünk meg az ominózus helyre. 

- Ott van, kérem! - mutatott vezetőm föl, egy toronyszerű csúcs felé. 
Odaérve, szemrevételeztem a helyszínt. 
- Egy 80 milliméteres aknagránát fúródott át a torony szarufájába, a borítólemezt 

átütve — állapítottam meg. 
- Ide egy olyan létra kellene, amelyen oda fel tudok jutni - mondtam a vezetőm-

nek. 
- Megpróbálok szerezni - mondta - , majd eltávozott. Én meg addig nézegettem 

lentről - már amennyire lehetett - , hogyan is oldjam meg a veszélyes, nem minden-

1 Szabó István kezében, Gyálliget határában, 1947. június 17-én felrobbant egy akna, 
mely leszakította jobb karját, s szemei is végzetesen megsérültek. A Magyar Köztársaság 
honvédelmi minisztere 1995. március 15-e alkalmából „I. osztályú Honvédelemért Ki-
tüntetést", majd 1996. évi Magyar Kultúra Napján a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta neki. 
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napi feladatot. Vésni, kalapálni nem szabad. Nem szabad, hogy rárakódjon, mert akkor 
a megakadt gyújtószerkezet működésbe lép(het). 

A fűrészeléshez viszont - innen nézve - szűknek látszott a hely. Na, majd ha lesz 
létra, akkor talán jobban meg lehet látni, s eldönteni, hogy mit és hogyan tegyek -
gondoltam akkor, ott magamban. 

Kétágú létrát hozott az én emberem. Ez jobb, mint a támasztós, mert ezt odaállítom, 
ahová én akarom. Majd megkértem a kísérőmet, hogy szíveskedjék beállni az egyik 
kémény mögé, mert az ördög nem alszik - szokták mondani. Én meg felállítottam a 
létrát, s fölmentem rá, csak úgy, minden szerszám nélkül, hogy közelről jól megnéz-
zem magamnak azt a fagerendába fúródott aknagránátot. Még szerencse, hogy fűrész-
lapot is tettem a szerszámok közé, mert csak ezzel fértem hozzá. 

Hát, bizony nem kis időbe, meg türelembe került, mire a fűrészlappal - néhány 
centiméternyi jobbra-balra való mozgatással ékszerű nyílást sikerült vágnom. De még 
akkor meg sem moccant az aknagránát, annyira fogta a gerenda. 

Volt egy nagyon jó élű, erős zsebkésem. Azzal kezdtem faragni a gránáttest melletti 
nyílást. Bizony, akkor nemcsak a hátam, de még a lábam is izzadt a bakancsban, mert 
szűkös volt a hely, na meg, ha megszalad a késem, s megütöm az aknagránát gyújtó-
fejét - akkor... 

Úgy, hogy jónéhányszor le kellett jönnöm a létráról - a padlásra - pihenni, mert 
még a lábam is remegett. Olyankor mindig odakiáltott a kémény mögött kuksoló 
emberem: 

- Sikerült??! 
- Nem olyan könnyen adja az meg magát! - De reméljük, hogy sikerülni fog -

nyugtatgattam. 
Visszamenve minden vágás után próbáltam mozgatni az aknagránátot. Bizony, ez 

türelemjáték volt a javából. Amikor meg már lehetett mozgatni, akkor meg egyik 
kézzel állandóan fogni kellett a gránátot, nehogy kiessen és bekövetkezzék az, amit 
minden áron el akartam kerülni. 

Végül is addig farakcsikáltam, addig farakcsikáltam a gerendát, amíg ki nem tudtam 
emelni a fészkéből, a gerenda szorításából, s a Kúria egyik pincehelyiségében bizton-
ságba nem tudtam helyezni. Vizes volt rajtam az ing is, meg a gatya is, de még a ba-
kancsomban is csónakázott a lábam az izzadságban. 

Miután a pincébe zártuk az aknagránátot, a kísérőm a gondnoki irodába vezetett -
az adminisztrációs munka lebonyolítása végett. Az irodába érve a Kúria gondnokának 
bemutatkoztam, majd jelentettem, hogy a megbízólevelemben feltüntetett veszélyt, 
azaz az épület tornyába - tetőszerkezetébe - fúródott aknagránátot eltávolítottam, 
majd biztonságba helyeztem. 

- A hét végén - majd a tűzszerész és aknakutató alakulatom járműve el fogja szállí-
tani. Ezennel itt a rám bízott feladatot maradék nélkül végrehajtottam. Kérem a gond-
nok urat, hogy megbízólevelemet aláírással és pecséttel is szíveskedjék ellátni. 

Majd átadtam a megbízólevelemet. A gondnok pedig hellyel kínált. 
- Na, kérem, ezzel is megvolnánk! - mondta. - De engedtessék meg nekem, hogy 

megkérdezzem Öntől, hogyan maradt épségben ez a fránya gránát, amikor becsapódott? 
Hogy nem robbant föl? - tette föl a kérdést a megbízólevelem visszaadása közben. 

- Annak több oka is lehet. Minden tüzérségi vagy aknagránát a kilövéskor élesre 
állítódik, úgy van konstruálva. Mivel ezt a műveletet emberek csinálják, e legendő 
egynéhány századmilliméternyi eltérés a munkafolyamatban, és a szerkezetben máris 
működési zavar lép(het) föl. 

De előfordulhat nyújtott röppálya esetén is, amikor nem megfelelő a becsapódási 
szög. Akkor sem robban. Egyébként fagerendába fúródott aknagránáttal még csak 
most találkoztam, de volt mennyezetbe fúródott gránát, fürdőszoba padlózatába fúró-
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dott gránát, sőt a napokban a Váci úton egy lakóház kéményfalába fúródott gránátot 
kellett eltávolítanom. 

- Na és tessék mondani! Nem félnek önök, tűzszerészek? Veszélyes foglalkozás ez? 
- kérdezte a gondnok. 

- Tulajdonképpen, amikor az ember az utcára kilép, fejére eshet egy cserép, vagy 
netán az úton üti el egy figyelmetlen autós. A mi foglalkozásunk igaz, állandó veszé-
lyekkel jár. De ahogy a katonai iskolán tanultuk - úgy nem. Mert azt írja elő a tűzsze-
részeti szabályzat, hogy olyan tüzérségi aknavető gránátok, eldobott kézigránátok, 
bombák és telepített aknák mozdítása tilos, sőt veszélyes. Ha már kilőtték, eldobták, 
annak a gyújtószerkezete élesre állítódik. Az ilyeneket ott, helyben kell megsemmisí-
teni. 

Igen ám! - De kaptunk a Honvédelmi Minisztériumból olyan felhívást, hogy a hábo-
rú okozta rombolást, pusztítást ne növeljük. Ezzel is hozzájárulunk az ország újjáépíté-
séhez. Ezért mindennap azzal bocsátanak el bennünket a feladat végrehajtására, hogy 
körültekintő óvatossággal, a legmesszebbmenő figyelmességgel oldjuk meg a feladatot 
- fejeztem be válaszomat. 

- Engedje meg, kérem, hogy kívánjak Önnek és Ö n ö n keresztül a többi tűzszerész 
bajtársának is, odaadó, hősies munkájához nagyon jó egészséget és sok szerencsét! 
Ezzel megszorította a kezemet a gondnok. 

Lejegyezte: Rácz Sándor 

Álmos fejedelem (László Gyida 50 rajz a Honfoglalókról c. könyvéből) 
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