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Magyar Holokauszt Emlékév, 2014. − 

Események a JAMK szervezésében 

IFJ. GYÜSZI LÁSZLÓ 

Intézményünk, a Tatabánya Megyei Jogú Város 
József Attila Megyei és Városi Könyvtára pályá-
zatot nyújtott be a Civil Alap – 2014; A Magyar 
Holokauszt Emlékév – 2014  pályázati kiírásá-
ban megfogalmazott célok megvalósítására. Pá-
lyázatunk célja, hogy a Magyar Holokauszt Em-
lékév – 2014 keretében olyan programokat való-
sítsunk meg, illetve olyan kiadványt készítsünk 
el, mely méltó módon emlékezik meg a 70 évvel 
ezelőtt történt tragédiáról, a SOÁ-ról. 
 
Programunk célközönsége elsősorban a középis-
kolás diákok. Őket szeretnénk a zsidóság hazai 
történetével, a zsidó kultúrával, hagyományokkal 
megismertetni. Természetesen a programsoroza-
tunk nagyobbik része – mind a pályázati kiírás-
nak, de a mi elképzelésünknek is megfelelően – 
a magyarországi holokauszttal, és ezen belül is a 
Komárom-Esztergom megyei zsidóság történe-
tével, a zsidóüldözésekkel foglalkozna, a depor-
tálásokról szólna. Ezzel is szeretnénk a fiatalok 
figyelmét felhívni egy olyan tragédiára, ami soha 
nem ismétlődhet meg az emberiség történetében. 
Sajnos tapasztaljuk, és egyéb információk alap-
ján tudjuk, hogy a mai magyar fiatalok sem isko-
lai keretekben, sem más módon nem igazán fog-
lalkoznak e témával. Programsorozatunkban és 
elkészítendő kiadványukkal szeretnénk rávilágí-
tani e népcsoportra, az őket ért tragédiára. 
 
Előadássorozat 

 
Sikeres pályázat esetén a társadalmi emlékezést 
és emlékeztetést elősegítő, a zsidóság történetét 
áttekintő, a zsidóság hagyományait megismerte-
tő, és nem utolsósorban a helyi (tatabányai, tatai 
és Komárom-Esztergom megyei) közösségeket 
ért veszteségeket bemutató előadássorozatot 
szerveznék. 
Célközönségünk elsősorban a város középiskolás 
diákjai, de természetesen más érdeklődőket is 
szívesen látunk programjainkon. 

Az előadásokat havi rendszerességgel (kb. 8-10 
alkalom) vagy egy adott középiskolában, vagy 
intézményük központjában szerveznénk. 
 
Programsorozatunk keretében neves történésze-
ket, a zsidóság történetét, a két világháború közti 
időszak törtnetét, és kifejezetten a zsidóság ellen 
hozott intézkedéseket és azok hatását kutató 
szakembereket szeretnénk felkérni. Elképzelé-
sünk szerint nemcsak e népcsoport és az őket 
érintő történeti eseményeket ismertetnénk meg a 
hallgatósággal, hanem jelentős mértékben sze-
retnénk rámutatni a zsidó kultúra értékeire, a 
zsidó kulturális élet főbb szereplőre is. Ehhez 
tartozik, hogy a zsidó hagyományokról, a zsidó 
kultúráról is szeretnénk legalább egy-egy elő-
adást szervezni. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal 
talán jobban megértik az érdeklődők, hogy egy 
olyan népcsoportról, vallási felekezet képviselői-
ről ítélkeztek a zsidótörvények, majd pedig az 
elhurcolásukat és megsemmisítésüket elrendelők, 
végrehajtók, amely népcsoport alapvetően a ma-
gyar gazdaság, a magyar társadalom, a magyar 
kultúra szerves része, részese volt. Nélkülük sok 
minden nem jöhetett volna létre, nem élvezhet-
nénk az általuk létrehozott zenét, irodalmi mű-
veket stb. 
 
Az előadássorozat egyik programjaként szeret-
nénk a résztvevő diákokat a tatai zsidó temetőbe 
is elvinni akkor, amikor a holokauszt megyei 
áldozatira emlékeznek. Mivel Tatán volt egykor 
az egyik legnagyobb zsidó közösség (a vészkor-
szakban kb. 650 zsidót hurcoltak el), így a tatai 
zsinagóga kertjében áll a megye holokauszt-
áldozatinak emléke is. Minden évben, június 6-a 
körül megemlékezés zajlik mind a temetőben, 
mind pedig zsinagóga mellett lévő emlékműnél, 
ahol Rév-Komáromtól kezdve Budapestig vesz-
nek részt megemlékezők. 
 
Előadóink sorában szeretnénk tudni Szita 
Szabolcsot, és/vagy az ifjabb kutató nemzedék 
soraiból Kádár Gábort, Vági Zoltánt. A helyi 
(városi és megyei) események áttekintésre is 
jeles helytörténeti szakembereket szeretnénk 
megnyerni, akik e témakörben már publikáltak 



és előadásokat is tartottak. (Macher Péter levél-
tárost, ifj. Gyüszi László könyvtárost, helytörté-
nészt stb.) 
 
Mint jeleztük, a diákok egy nagyobb csoportját 
szeretnénk elvinni a tatai zsidó temetőbe egy 
Holokauszt-megemlékezésre, megismertetni 
velük a védett temető értékeit egy kirándulás 
keretében. A pályázatunk elbírálása után sajnos 
csak csekély mértékben tudunk tiszteletdíjat fi-
zetni előadóinknak. Szerencsére vannak, akik 
lemondtak erről. 
 
Ajánló bibliográfia 

Egy ajánló bibliográfiát is szeretnék összeállíta-
ni, melyben szeretnénk felhívni a figyelmet a 
zsidóság történetével, kultúrájával foglalkozó 
könyvekre, tanulmányokra, valamint természete-
sen a Holokauszt Emlékév – 2014 apropóján a 
tragédiával foglakozó irodalomra is. Kiadvá-
nyukban az általános jellegű irodalmon túl a zsi-
dóság Komárom-Esztergom megyei történetére 
és a holokausztra vonatkozó irodalmat ajánla-
nánk nem csak a diákok, hanem más érdeklődők, 
kutatók számára is. 
 
Megyei vonatkozásban a teljességre törekszünk 
és az emlékév első felében megjelent írott, vagy 
elektronikusan előállított dokumentumokat is 
szeretnénk a bibliográfiában szerepeltetni. 
 
A bibliográfia tervezett címe: Ajánló bibliográfia 
a zsidóság Komárom-Esztergom megyei történe-
téhez és a holokauszt megyei eseményeinek ta-
nulmányozásához. A bibliográfia összeállítója dr. 
Horváth Géza, az intézmény helytörténeti refe-
rense. Szerkesztője Sámuelné Ábrahám Mónika, 
aki szintén intézményünk munkatársa. Előszót, 
ajánlást ifj. Gyüszi László, helytörténész készít a 
kiadványhoz. Mivel a megítélt támogatás nem 
teszi lehetővé, hogy a szerkesztésért és az anyag 
összeállításáért honoráriumot fizethessünk, így 
kollégáink munkaidőben és munkaköri felada-
tukként fogják ezt a feladatot elvégezni. 
 
Mindez elmondható, ha az egyes kötetek tekinte-
tében nem is egyenlő mértékben, a sorozat egé-
széről. Az annalesekben a városi-, és annak hatá-
rain kívül keletkezett, de ide vonatkoztatható 
jelentős tudományos eredmények kerültek bemu-
tatásra. A történettudományi – és határ-területi 
kutatások lényegi megállapításainak részletes 
elemzése, egymás mellé illesztése, összegzése jó 

alapot szolgáltat egy más formában, más kiadó-
val, a helyi múzeum keretén belül folytatódó-
hagyományőrző-, a város történetét feldolgozó új 
sorozat koncepciójához és megjelentetéséhez. 
Ezáltal a folytatás (új sorozat?) is követi és szol-
gálja az 1998-ban csak részben kitűzhető célt. 
Ami nem más, mint egy új-, részletes feldolgo-
zásokon alapuló -, az akkori ismeretanyagot tel-
jességében szintetizáló várostörténeti monográfia 
megalkotása. 

Az ajánló bibliográfia szerkesztője dr. Horváth 
Géza, akinek munkáját jelentősen segítette S. 
Ábrahám Mónika, valamint a számítógépes adat-
bázis elkészítését és indexelését Török Csaba. A 
bevezető részt pedig jelen sorok szerzője készí-
tette el 
 
Ajánlás a bibliográfiához és törté-
nelmi áttekintés 
 

IFJ. GYÜSZI LÁSZLÓ 

 
Ebben az évben emlékezünk meg a világtörténe-
lem hetven évvel ezelőtt történt egyik legna-
gyobb tragédiájáról. Számtalan cikk, tanulmány 
könyv foglakozott már eddig is a holokauszttal, a 
zsidóságot ért tragédiával. A következő időszak-
ban ezek száma csak növekedni fog. Mi, az aján-
ló bibliográfia összeállítói úgy gondoltuk, hogy 
segítséget próbálunk adni a témában eddig meg-
jelent könyvek, tanulmányok, cikkek, kéziratok 
sokaságában való eligazodáshoz. 
 
Nem törekedtünk teljes feldolgozásra, hiszen úgy 
gondoltuk, erre az országos szervek, intézmé-
nyek talán jobban felkészültek. Jelen kiadvá-
nyunkban a Komárom-Esztergom megyei zsidó-
sággal és deportálásukkal foglalkozó írásos do-
kumentumokat ajánljuk a téma iránt érdeklődők 
figyelmébe. Nem célunk, hogy ezen ajánló sorok 
között részletesen szóljunk a terület zsidóságáról 
és a holokausztról. Mégis érdemes egy-két gon-
dolat erejéig felidézni, hogy mikor, honnan is 
települtek be az egyes városokba, falvakba azok 
a zsidó családok, melyek esetenként mind gazda-
ságilag, mind a társadalomban betöltött szerepük 
alapján felvirágozatták a településeket, szolgál-
ták a lakosságot. 

 



 

Az esztergomi  Berta Bloch barátaival és nagyanyjával. 

Forrás: Yad Vashem Intézet, 

http://collections1.yadvashem.org/arch_srika/8001-8500/8112_37.jpg     

A zsidóság jelenléte a magyar történelemben 
szinte a kezdetektől megfigyelhető. 1000 táján 
már rendezett közösségeket találunk a kereske-
delmi gócpontokban. Magyarország legrégibb 
zsidó községe Esztergomban jött létre és hama-
rosan a megye más településein is kialakultak a 
zsidó közösségek. Ide az első zsidó betelepülők 
még a honfoglalást megelőzően szláv és német 
területekről érkeztek. A honfoglaló magyarokkal 
bejött kazár zsidók csatlakoztak hozzájuk és 
megvetették a szervezett közösség alapjait. Az itt 
letelepedett zsidóknak1050 körül már szabály-
szerűen működő vezetőségük és imaházuk volt. 
Temetőjüket I. Károly 1326-ban Esztergom vá-
rosához intézett adománylevele említi először. A 
hitközség a XVI. században már kb. 800 főt tar-
tott nyilván. A török kiűzését követő évtizedek-
ben ismét találunk zsidókat Esztergomban, aki-
ket az érsekség 1711-ben az Érseki Vizivárosból 
elűzött, majd a szabad királyi város is bezárta 
előttük kapuit. Ennek ellenére nem tűntek el tel-
jesen a vármegyéből, sőt a XVIII. században 
több jelentős településen, például Bátorkeszi, 
Úny és Szenttamás területén nagyobb zsidó kö-
zösségek jöttek létre. Az 1822-ben elkezdődött 
főként egyházi építkezések (Bazilika) jelentős 
konjunktúrát hoztak a zsidóság számára is. Eb-
ben az időszakban Esztergom vármegyében 730 
zsidó vallású ember élt. 1832-ben kérvénnyel 
fordultak a szabad királyi város vezetőihez, hogy 
engedélyezzék visszatelepedésüket a városba. Az 
1840-es évek törvényei már lehetővé tették lete-
lepedésüket. Az 1895-ben történt városegyesítés-
sel jogilag is megszűnt a különbség az Eszter-
gomban és a Szenttamáson élő zsidók között. 
Ekkor az egyesült városban mintegy 8-900 zsidó 
élt. Az első világháborút követő kedvezőtlen 
helyzet miatt sokan a fővárosba költöztek, így az 

1930-as évekre az esztergomi zsidók létszáma 
csökkeni kezdett. 

 
A megye másik zsidók által lakott települése 
Tata. Feltehetően már a XIII. században laktak 
itt zsidó vallású emberek. Tata nem volt püspöki 
székhely, így szabadon letelepedhettek. Itt laká-
suk első ízben 1360-ban szakadt meg, amikor 
Nagy Lajos király kiűzte őket a városból. 1492-
ben Corvin János parancsára cselekedtek ugyan-
így. A tatai zsidóság történetének legnehezebb 
időszaka a török háborúskodás idején volt, ami-
kor állandó küzdelem zajlott a várért. 1711 után 
kezdődött Tata és a környező települések bené-
pesedése, így a zsidók újbóli megjelenése is. A 
XVIII. század elején mintegy 50 fős közösségről 
vannak információink. Tömeges letelepedésük 
az 1730-40-es évekre tehető, amikor az Ester-
házy uradalommal szerződéses viszonyt alakítot-
tak ki, mely egyben védelmet is jelentett a zsidó 
közösség számára. Egy 1838-as szerződés szerint 
már 123 zsidó család élt a városban. 1853-ra 
saját iskolát építettek, amely a tanfelügyelők 
jelentése szerint példaértékű volt a későbbiekben 
is.1860-tól az ingatlanszerzés lehetősége is meg-
nyílt előttük, de nem vert gyökeret köreikben a 
hagyományos kisüzemi paraszti gazdálkodás. A 
századfordulót megelőzően, majd pedig az 1920-
30-as években az ország nagybérlői, üzemtulaj-
donosai között tartják számon a tatai zsidó csalá-
dokat. A vészkorszak idején Tatáról mintegy 650 
zsidót hurcoltak el. 
 

 

A tatai zsinagóga. Fotó: Szilassi Andrea 

Esztergom és Tata mellett Komáromban is ko-
rán alakult zsidó közösség. 1264-ben IV. Béla 
elzálogosította a várost és a hozzátartozó várbir-
tokot. Ettől kezdve több évszázadon keresztül 
népes zsidó hitközség működött Komáromban. 
Ehhez a hitközséghez tartozott később az almás-
füzitői és a szőnyi hitközség is. 
 



Kisbéren jóval később, csak a XVIII. század 
végén települtek le zsidó családok. Létszámuk 
1848 után emelkedett meg jelentősen, és 1851-
ben önálló hitközséget alkottak. 1875-től zsina-
gógával rendelkeztek. A XX. században Kisbér 
anyakönyvi kerülethez tartozott Ászár, Ete és 
Vérteskethely is. 
 
Ácson a XIX. század elején jön létre zsidó hit-
község. Az 1820-as évek végén önálló anyahit-
községgé váló ácsi közösséghez tartozott 
Nagyigmánd, Kisigmánd, Bana, Csép és 
Tárkány. 
 
Tatabányán, a mai Alsó- és Felsőgalla városré-
szekben éltek zsidók. Feltehetően a XX. század 
elején költöztek ide. Letelepedésük és számuk 
növekedése valószínűleg a bányák megnyitásá-
val függ össze. Az itteni hitközség a tatai zsidó 
hitközség filiájaként működött. Számuk és gaz-
dasági erejük növekedését jelzi, hogy 1930-ban 
Székely Jenő tervei szerint Felsőgallán felépült a 
zsinagóga. Ugyancsak a XX. század elején jött 
létre önálló zsidó hitközségük is. 
 
1991-ben az Országos Rabbiképző Intézetben 
feldolgozták azt az adatszolgáltatási anyagot, 
amely 1944 áprilisában, közvetlenül a német 
megszállás után a vidéki hitközségeknek kellett 
benyújtaniuk létszámukról, az intézményeikről 
és gazdasági helyzetükről. A zsidó tanács által 
kibocsájtott kérdőívek mellé a helyi közösségek 
még számtalan levelet csatoltak. Közülük sok 
rendkívül súlyos helyzetről számolt be, de még 
ekkor sem volt érezhető a deportálástól való féle-
lem. Úgy tűnik, hogy a magyar zsidóság nem 
számolt ezzel, annak ellenére, hogy a környező 
országokból érkeztek a hírek. Az évkönyv tanú-
sága szerint 1944 áprilisában, Komáromban or-
todox zsidó hitközség működött 515 fővel. Tatán 
a hitközség létszáma 418 fő volt. 1944. június 6-
án a környező településekről begyűjtött zsidók-
kal együtt mintegy 650 zsidót vittek először 
Komáromba, majd a megsemmisítő táborokba, 
elsősorban Auschwitzba. A gettósítási és depor-
tálási tervek hat területileg meghatározott 
zsidótlanítási műveletzónát tartottak nyilván. 
Mindegyikhez egy-két csendőrkerület tartozott. 
A deportálások az orosz csapatok közelsége mi-
att Kárpátaljáról és Erdélyből kezdődtek meg. A 
következő lépésben a II. és VII. csendőrkerület 
táborait számolták fel. Ebbe tartozott Komárom 
megye is. 1944. május 2-án Esztergom vármegye 
alispánja szólította fel a város polgármesterét, 

hogy haladéktalanul intézkedjék a zsidók össze-
telepítéséről. Felhívta a figyelmét a zsidók elkü-
lönítéséhez fűződő, rendkívül fontos közbizton-
sági érdekekre. Meghagyta, hogy ezekre való 
tekintettel, erős kézzel hajtsa végre az intézke-
dést. Az áttelepítést május 12-ig haladéktalanul 
végre kellett hajtani. Az összeköltöztetés során 
398 esztergomi és 138 vidéki zsidót zsúfoltak 
össze. Június első napjaiban már mindenütt tud-
ták, hogy az esztergomi zsidók sorsa megpecsé-
telődött. Többen öngyilkosságot követtek el. 
Június 5-én kezdték el busszal elszállítani a zsi-
dókat a vasútállomásra. 
 
Szemtanúk szerint a tatabányai, azaz az alsó- és 
felsőgallai zsidókat a felsőgallai zsinagógába 
terelték, majd innen a komáromi gyűjtőhelyre 
szállították őket. 
 

 

A felsőgallai zsinagóga épülete korabeli fényképen. 

Forrás: Yad Vashem Intézet,  
http://collections1.yadvashem.org/arch_srika/1501-2000/1501-1585/1574_104.jpg  

 
Tatán ötven méter hosszú, háromszintes magtárat 
jelöltek ki a gettó színhelyéül. Az épület ma is 
áll, bejáratánál emléktábla örökíti meg a tragikus 
eseményeket és emlékeztet a gettó egykori lakói-
ra. Innen a Fazekas utcai iskolába vitték őket. 
Holmijuk nagy részét a magtárban kellett hagy-
niuk. A gettóba főként gyermekeket, nőket és 
idős embereket költöztettek, mivel a katonaköte-
les embereket korábban már behívták munka-
szolgálatra. Itt már külön választották a családta-
gokat. A munkaszolgáltra alkalmatlannak ítélte-
ket a komáromi Monostori erődben létesített 
gyűjtőtáborba küldték. Ide szállították a Komá-
rom és a környező települések (Biatorbágy, 
Bicske, Esztergom, Oroszlány, Tata, Tatabánya, 
Szár stb.) zsidó lakóit is. Auschwitzba való be-
vagonírozásuk előtt átlagosan mintegy tíz napot 
töltöttek a gyűjtőtáborban. Június 13-án, illetve 
18-án induló két transzporttal csaknem ötezer 
zsidót küldtek megsemmisítő táborba. 



 

Minden idők mártírjainak emlékére - Lugossy Mária 

szoborkompozíciója, amely a tatai zsinagóga udvarán áll. 

Fotó: Szilassi Andrea 

 
Nincsenek pontos adataink arról, hogy mennyien 
térhettek haza a deportálásokból, a haláltáborok-
ból, és hány embert öltek meg. Tudjuk azonban, 
hogy a háború után a vidéki hitközségek legna-
gyobb része nem tudta magát újjászervezni, zsi-
nagógáikat kifosztották, házaikba mások költöz-
tek be, vagy éppen lebombázták. 
 
Történeti bevezetőnk végén néhány személyes 
gondolatot engedjen meg a Kedves Olvasó. A 
megye településein élő zsidó közösségek történe-
ti kutatása során, de még inkább a vészkorszak 
idejére vonatkozó könyvtári és levéltári adat-
gyűjtés során szembesültünk múltunk ezen idő-
szakának lezáratlanságával. A mai napig nem 
tudjuk pontosan, hogy egy-egy településen mi-
lyen gazdasági, társadalmi és kulturális szerepet 
töltöttek be a zsidók. További tények és adatok 
hiányában nem tudjuk kellőképpen elvégezni a 
vészkorszak, a holokauszt eseményeinek feldol-
gozását sem. Mindnyájunknak szüksége van az 
események újragondolására és a felelősség kér-
désének felvetésére. Ha majd kellő alapossággal 
fel tudjuk tárni e korszak további levéltári, tárgyi 
és egyéb forrásait, akkor kaphatunk pontos képet 
a zsidóság történeti szerepéről. Akkor mondhat-
juk el, hogy mindent megtettünk.  
 
Mi volt a célunk e bibliográfia összeállításával? 
Íme a válasz. Felhívni a figyelmet a megyénkben 
élő zsidó közösségek életére, az őket ért atrocitá-
sok, a népirtás tényére. Ezen összeállítással em-
léket szeretnénk állítani a megyében élt zsidó-
ságnak, de egyben segítséget kívánunk nyújtani 
azoknak is, akik ezt a témát kutatni akarják. 
 
A bibliográfia szerkesztési és anyaggyűjtési 
módszeréről bővebben a honlapon is olvasható 

részletes Előszóból tájékozódhatnak az érdeklő-
dők. A pályázat keretében megvalósuló előadá-
sokról pedig majd a KEMLib folyamatosan be-
számol, illetve egy összefoglalóban ad tudósítást 
az eseményekről. 
 

„Forradalom és szabadságharc a 
Duna mentén Bécstől Orsováig, 
1848-49” - Történész konferencia a 

Monostori Erődben  
 

MÁRKU MÓNIKA 

 

A Komáromi Napok keretében ismét megrende-
zésre került a Történész konferencia a Monostori 
erőd konferenciatermében április 30-án. Idén a 
téma a Duna szerepe volt az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeinek sorában. A 
rendkívül érdekes témák előadói országosan is-
mert történészek: Hermann Róbert, Kiss Vendel, 
Kedves Gyula, Csikány Tamás és Kemény Krisz-
tián voltak. A konferenciát dr. Molnár Attila, 
Komárom polgármestere nyitotta meg. Köszön-
tőjében méltatta az 1992. óta megrendezett, im-
már 23. Komáromi Napok rendezvénysorozatát, 
s az ennek részét képező történész konferenciát.  
 

 
 
A polgármesteri megnyitót Hermann Róbert 
előadása követte, mely Az orsovai őrhely címet 
viselte. Előadásában a történész kifejtette Orsova 
fontos szerepét, amit mint a katonai határőrvidék 
része, mint fontos határátkelő-hely, védelmi vo-
nal és vámhely töltött be a 19. század közepén. 
Ezt követően rátért Orsova szabadságharc idején 
betöltött funkciójára, amely a magyar országgyű-
lés 1848. októberi feloszlatását követően egyre 
jobban felértékelődött. 1949 májusában Bem apó 



seregével bevonul a városba, ettől kezdve au-
gusztusig „béke” volt a területen. Ekkor újabb 
fordulat következett be a városban. A szabad-
ságharc eseményeinek alakulásával párhuzamo-
san a magyar kormány tagjai itt hagyták el az 
országot, s léptek át Havasalföldre. Szemere Ber-
talan menekülés közben Orsovánál rejti el a ko-
ronázási ereklyéket, melyeket aztán majd 1853. 
szeptember 8-án ásnak ki az osztrákok Varga 
István segítségével.  
 

 
 
A következő előadásban Kedves Gyula A Duna 
stratégiai szerepét és változásait mutatta be az 
érdeklődő közönségnek a szabadságharc idején. 
A Duna, már a 16-17. században is fontos szere-
pet játszott elsősorban a közlekedésben, hiszen a 
szárazföldi utak rendkívül rossz állapota jelle-
mezte egész Európát, de elsősorban Magyaror-
szág területét. 1810-től, a gőzhajózás feltalálásá-
tól a folyó felső szakasza (Dévénytől a Dunaka-
nyarig) erőteljes ütemben fejlődésnek indult, itt 
zajlottak a hadműveletek, s ezen keresztül történt 
a császári csapatok utánpótlás szállításai is. Az 
1830-as évektől a Pozsony-Pest vonal volt a leg-
dinamikusabban fejlődő terület. 1848-ban már 49 
gőzhajó, 200? fölötti uszály szeli a Dunát, me-
lyek alkalmasak voltak hadianyag, élelmiszer és 
emberutánpótlás biztosítására is a hadsereg ré-
szére. A legnagyobb problémát azonban a ne-
hézkes átkelés jelentette a csapatmozgások terén, 
hiszen nem álltak rendelkezésre elegendő számú 
állandó hajóhidak, révek. Így 4, 5, akár 6 folyó-
átkelést kellett végrehajtani egy-egy csapatmoz-
gás alkalmával. Ezért a cél ilyen állandó hidak, 
átkelőhelyek építése volt a Duna mentén. A Du-
na mellett fontos szerepe volt a vasúti közleke-
désnek, szállításnak, a meglévő, s az épülő vas-
útvonalaknak (Szolnok-Budapest, Budapest-
Vác) is, melyek szintén utánpótlás-biztosító esz-
közök voltak a hadsereg számára a szabadság-
harc idején. Összefoglalva tehát, a Duna ezen 

(felső) szakasza mindkét félnek (császári és ma-
gyar), de főként magyar szempontból számított 
fontosnak.  
 
A konferencia következő előadója Csikány Ta-
más volt, aki Pétervárad, 1848-49 címmel tar-
totta meg előadását. A 19. század első évtizedéig 
Pétervárad viselhette volna a „Duna Gibraltárja” 
címet. A Karlócai békét követően, miután visz-
szakerült a Habsburg Birodalomhoz, megkezdő-
dik erődrendszerének fejlesztése. Ennek során a 
felső vár nyugati és déli védműve megerősítésre 
kerül egy francia hadmérnök irányítása alatt; a 
további török támadások veszélyétől fenyegetve 
a teljes várat először földsáncokkal, majd 1714-
től állandó sánchegyekkel építették körbe; külső 
védműveket állítottak fel az árkokhoz könnyű 
lövegekkel, amelyekkel egy esetleges támadás 
idején a védők időt nyernek a harchoz való fel-
készüléshez. Mária Terézia uralkodása idején 
tovább korszerűsítik az erődöt, s 1774-re kiala-
kul a teljes erődrendszer, hídfőrendszer. 1848-ra 
aztán Pétervárad már másodlagos hadszíntérré 
válik, de továbbra is fontos szerepe lesz az élel-
miszer és hadianyag utánpótlás biztosításában 
(élelmiszer- és hadianyagraktárként). 1848-ban 
Heinrich Hentzi volt Pétervárad vezérőrnagya, s 
a várban többnemzetiségű seregek állomásoztak. 
A legnagyobb, mintegy 3000 fős magyar csapat 
elűzte Hentzit a várból, aki aztán Budán került 
fogságba. 1849-re a Duna felső szakaszánál lévő 
terület vált a legfőbb hadszíntérré, s Pétervárad 
elszigetelt helyzetbe került. A világosi fegyverle-
tételt követően Hollán Ernő ezredes vette kezébe 
az erőd irányítását, melynek során rövid időre 
ismét erőre kapott. Tárgyalások kezdődtek, s 
szeptember 7-én feltételes fegyverletételi megál-
lapodás született, miszerint Pétervárad ugyan-
azokat a jogokat kapta meg, mint Komárom.  
 
Csikány Tamást Kemény Krisztián, egy ifjú tör-
ténész előadása követte a Hannoverek, Ferdi-
nándok és Freudenreich neveltjei a Tiszától a 
Dunáig címmel. Meghallgathattuk, hogy ezek a 
különböző lovas seregek milyen kiemelkedő 
haditetteket hajtottak végre a szabadságharcban, 
s főként a tavaszi hadjárat során. Vagyis, hogy a 
lovasság a fénykorát élte ebben az időszakban.  
A konferenciát Kiss Vendel előadása zárta a For-
radalom a Duna mentén Győrtől Esztergomig 
címet viselő előadásával. Győr, mely elsősorban 
ipari, kereskedelmi és diákváros volt; a kereske-
delemben erős Komárom; s a főként érseki köz-
pontként funkcionáló Esztergom a Bécs-



Pozsony-Pest-Buda vonalán helyezkedtek el, így 
elsőként reagálhattak a forradalom hírére is. 
(Győr március 16-án, Komárom március 18-án, 
Esztergom március 19-én). Kitűzték a nemzeti 
színű zászlókat, díszpolgárrá választották Kos-
suth Lajost, Deák Ferencet, stb. Győrben Lukács 
Sándor, Esztergomban pedig Besze János vezette 
az eseményeket. Mindhárom városba gőzhajón 
érkeztek a hírek.  Az országos  Nemzetőrség 
felállítását követően ezen városok fegyveres pol-
gárőrségei hosszabb-rövidebb időn belül, kisebb-
nagyobb akadályokkal, de beleolvadtak a Nem-
zetőrségbe. Mindezek mellett antiszemita zavar-  
gások is kísérték a forradalmi eseményeket Ko-
máromban a zsidóság bejelentette, hogy be sze-
retnének lépni a Nemzetőrségbe, de ezt a városi 

tanács kezdetben elutasította. Esztergomban, a 
lakosság összetételéből adódóan, a zavargások is 
erőteljesebbek voltak, s Komáromhoz hasonlóan 
itt is csak később történt meg a zsidók Nemzet-
őrségbe való besorozása. A harcok 
előrehaladtával a magyar kormány nemzetőrök-
kel töltötte fel a komáromi erődítményt, így ke-
rültek Komáromba a győri és az esztergomi 
nemzetőrök. Több-kevesebb sikerrel megkez-
dődtek a toborzások is, s így júliusra felállt egy 
alakulat. Majd szeptember végéig újabb és újabb 
alakulatok jöttek létre önkéntes újoncokból.  A 
három város története aztán 1848 decemberétől 
vált szét először Győr, majd Komárom, végül 
Esztergom elfoglalásával – zárta szavait és a 
konferenciát Kiss Vendel. 

 
 

 

A fotók forrása a komáromi városi televízió adása.. 

http://www.komaromtv.hu/videos-hirek/kronika/2014/05/01/tortenesz-konferencia/  


