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Kerekasztal 64. találkozójáról 
 
DR. HORVÁTH GÉZA 

„Megfogyva bár…” 

A téli szünet után, újabb oszlopos tagunk, 
Padányi Lajos elvesztése után nehéz szívvel, de 
annál nagyobb összetartással, szeretettel, jó 
légkörben zajlott legutóbbi baráti megbeszélés 
„törzshelyünkön”. Az ő emléke végig velünk 
volt, van. 

 

Fotó: dr. Horváth Géza 

Nádasi Lászlóné tájékozatójával indult a délután. 
Ő azzal kezdte, nagy öröm, hogy Nyergesújfalun 
a volt Felszabadulás tér ezután a Padányi tér 
nevet viseli, a három generációs helyi tanár 
dinasztia, köztük az általunk személyesen ismert 
Lajos emlékére. A Süttői Erdészet Turista 
szakosztálya március 21.-én Gombás pusztán 
elhunyt tagtársai,- köztük Padányi Lajos 
emlékére fát ültetett. A szervezet a szokásos 
szeptember 6-i pusztamaróti megemlékezés 

keretében kopjafa állítását tervezi elhunyt 
barátunk, tagtársunk emlékére. Ismeretes, 
mennyire szívügye volt Lajosnak a pusztamaróti 
csata és a hely megismertetése szélesebb körben 
is. 

Nádasi Lászlóné tájékoztatójában megemlítette, 
hogy a városból kivonuló cementgyár kiállító 
terem létrehozását tervezi, amely várhatóan 
decemberben kerül átadásra. Itt a cementgyári 
relikviák, ipartörténeti emlékek mellett láthatóak 
lesznek helyi néprajzi és helytörténeti tárgyak, 
köztük a Szántó Istvántól vásárolt gyűjtemény is. 
Elhangzott továbbá, hogy a lábatlani Sarlós 
Boldogasszony templom három harangját 
kilencven éve, 1925. július 2-án szentelték fel. 
Ebből az alkalomból, időközben hivatalossá vált, 
hogy a Kossuth Rádióban e piszkei harang 
hangját hallhatjuk idén július első hetében, 
minden délben. Elnök asszonyunk tájékoztatást 
adott Gerecsei Zsolt ácsi lelkész tagtársunk I. 
világháborús-, illetve a település középkori 
egyháztörténetével kapcsolatos kutatásairól is. 

Barakka Gábor a Süttői Értéktár Bizottság 
elnökeként a helyi temető-,100 évnél régebbi-, 
köztük szív alakú síremlékeinek megmentéséről, 
valamint az 1716 óta fennálló egyházközség 
anyakönyveinek kutatásáról számolt be. Beszélt 
a már említett gombáspusztai kirándulásról is. 

Horváth Sándor az elmaradt kecskekői 
bányalátogatásunkat szervezi, amelyre várhatóan 
áprilisban fog sor kerülni. 

Bokros Zsuzsa szomorúan konstatálta, hogy 
tereprendezés címén természetkárosítás folyt a 
településen és számtalan hasznos, színes fészkelő 



madár, partifecskék, gyurgyalagok. lakóhely 
nélkül maradtak Nagysáp környékén  

E sorok írója, a „legmesszebbről jött ember”, a 
tatabányai József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár helytörténészeként a helyi „Jó 
szerencsét! emlékév (2016-17)” kapcsán új 
helytörténeti kiadványok terveiről-, 
előkészületeiről szólt. Megemlítette továbbá, 
hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
megyei szervezete szeptember elején szakmai 
utat tervez Lábatlanra és Karvára. Ezzel 
kapcsolatban, a tartalmas program kialakítását 
illetően megköszönte a helyiek segítségét. 

Primusz Sándor, aki több mint negyven évet a 
papírgyárban vezető beosztásban töltött, kettős 
érzéssel mesélte, hogy tudomása szerint valaki 
megvásárolta az öreg papírgyári épület 
maradványát, amely már évek óta csúfította a 
városképet. Szerencse, hogy tagtársunk 
folyamatosan gyűjtötte az ipatörténeti 
dokumentumokat, így a múlt egy értékes darabja 
magántulajdonba kerülése után,- az ő munkája 
révén- megmarad az utókor számára. 

Kovács Lajos, aki legtermékenyebb 
helytörténész talán az egész megyében-, a 
Dorogi Füzetek 46- és 47. példányával 
örvendeztette meg társaságunkat. Sajnálattal 
számolt be a Honismereti Egyesület gondjairól, a 
hatósági bürokrácia újjáalakítást kikényszerítő 
működéséről. 

Menyhárt Csaba, a Dorogi Füzetek 
társszerkesztője a Dorogi kerület választásainak 
1848-1938 közötti történetét feldolgozó 
munkájával „írta be magát” körünk históriájába, 
tagtársaink közé. Ő Reviczky Károly egykori 
bikoli birtokos személye után kutatva került 
kapcsolatba társaságunkkal. Anyaggyűjtéseihez 
kért és kapott segítséget. 

Izsó Károly, fáradhatatlan tagtársunk 
gyűjtőmunkájáról és az ezzel kapcsolatos 
élményeiről mesélt. Folyamatosan bővíti már 
meglévő anyagait. A nyári szünet előtt Bajnára 
várja a kutatókat, ahol a most folyó ásatásokkal 
is megismertet majd bennünket. 

Májusban, Gerecsei Zsolt meghívására Ácson 
találkozunk. Itt és akkor e rövid összefoglaló 
elején említett egyháztörténeti kutatási 
eredményit tárja majd a Lábatlani Helytörténeti 
Kerekasztal kicsi, de lelkes helytörténész csapata 
elé. 

 

Emlékkonferencia Héregen Magyary 

Zoltán és Techert Margit halálának 

70. évfordulójára 

DR. HORVÁTH GÉZA 

Héreg Község Önkormányzata, Tata Város 
Önkormányzata, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara és a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság emlék-
konferenciát rendezett március 24-én, Héregen. 

 

A megemlékezés koszorúi. Fotó: Dr. Horváth Géza 

A konferencia első momentuma az erdészház 
előtti téren, a helyi temető mellett 2003-ban 
emelt kopjafánál Keresztesi József a Népfőiskola 
Társaság képviseletében idézte fel Magyary 
Zoltán emberileg és szakmailag is példaértékű 
munkásságát. Nieszner József, a község 
polgármestere a vendéglátók nevében többek 
között a kis falu nagy halottja emlékének helyi 
ápolásáról beszélt. 



 

Nieszner József. Fotó: ifj. Gyüszi László 

Maga az emlékkonferencia a Jókai Mór 
Művelődési házban folytatódott. Itt Michl József, 
Tata polgármestere a lakosságból közösséget 
formálás párhuzamát hangsúlyozta. Megemlí-
tette, hogy 2008 óta Tata város megújításának 
terve Magyary nevét viseli, amit 2015 után az 
otthonépítés szándékával, szintén a névadó 
gondolkodás módja alapján újítanak meg. 

A nyitó előadást Dr. Verebélyi Imre professzor, a 
győri Széchenyi István Egyetem tanára, a 
Magyary-féle Közigazgatási Intézet modern kori 
utódjának volt vezetője tartotta. Főként tatai, de 
járási és megyei kötődéseit, Magyarynak a 
megyerendszerről vallott felfogását, ezzel 
kapcsolatos előremutató vizsgálódásainak 
fontosságát ismertette és elemezte. 

A központi közigazgatás szervezése és az 
egyetemi katedra után 1935-45 között a tatai 
járásban lefolytatott tényfeltáró vizsgálatról 
szólva így fogalmazott. Értelme és jelentősége, 
mához szóló üzenete ebben állt: a közigazgatás 
tanulja meg, mit igazgat. A helyzetet elemző 
módszer és az általa született modell értékű 
tanulmány a helyi társadalom látlelete bemutatta 
az akkori helyi igényeket, feladatot szabott a 
közigazgatás számára. Az ebből levonható 
elméleti következtetések ma is helytállóak, 
fontosak napjaink fejlesztési elképzeléseinek 
formálásában, megvalósításában. 

Dr. Babus Antal az MTA Könyvtár és 
Információs Központ osztályvezetője Magyary 
életének eddig „fehér foltjaként” számon tartott 
1935. évi szovjetunióbeli útjának tényeit, 
tanulságait, saját kutatási eredményeit osztotta 
meg a hallgatósággal. Az 1930-as években 
„minden út Moszkvába vezetett.” A korszak 
jelentős gondolkodói-, újságírók, írók: André 
Gide, Lion Feuchtwanger és mások, magyarok 
közül Illyés Gyula, Nagy Lajos, Sinkó Ervin 
tettek látogatást Sztálin Szovjet-Oroszorszá-
gában. Magyary – egy konzervatív magyar tudós 
– nem ideológiai, hanem szakmai alapokon 
közelített az ottani végrehajtó hatalom 
működéséhez, eredményességéhez. A sikeres 
végrehajtás miatt Magyary jó véleménnyel volt a 
Szovjetunió közigazgatásáról, mivel annak 
eredményességét tekintette mércének. 

Magyaryné Techert Margit tudományos és 
társadalmi tevékenységét Papp Barbara 
történész - pszichológus kutató foglalta össze. 
Mottója: diplomás nő a Horthy-korszakban. 
Magyary Zoltán feleségének életútja, 
szimbólumként tekinthető ebben az 
összefüggésben. Az előadó ismertette a 
nőkérdést a két világháború közötti időszakban, 
a Magyar Női Szemle című lapot, melyet Techert 
Margit és köre szerkesztett, s mindezek fényében 
mutatta be a nagy tudós feleségének életpályáját. 

Sajnos kevés idő maradt arra, hogy Techert 
Margit tudományos tevékenységétől szóljon, 
melynek fő iránya a görög filozófia felé mutatott. 

Dr. Belány Márta miniszterelnökségi helyettes 
államtitkár hozzászólásában megerősítette: a 
Magyary által képviselt, és mára már örökséggé 
lett szellemet, gondolatiságot, szakmaiságot 
elkötelezettséggel, alázattal és szolgálattal kell 
ápolni és továbbvinni. 

A konferencia zárszavában Dr. Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnöke is a példa 
erejéről szólt. Azok, akiknek „nem térkép e táj”,- 
legyenek közigazgatási szakemberek, ma is 
fontos feladatuk, hogy segítsenek az itt élő 
emberek gondjainak megoldásában a 
hatékonyság és a gazdaságosság jegyében. A 



Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság 
elnökeként röviden ismertette az e területen  
folyó munkát. Rámutatott, Magyary Zoltán 
személye, munkássága a megyei értéktárba is 
felvételre kerülhetne. Kevesen tudják, hogy a 
tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár az 

ország harmadik legjelentősebb Magyary-
gyűjteményével rendelkezik. Valóban fontos 
lenne, hogy megyei értékké nyilvánítsák 
Magyary Zoltán tevékenységét és a könyvtárban 
található értékes gyűjteményét.

 

„… majd minden elcsendesedett…” 

70 évvel ezelőtt ért véget a II. 

világháború Dél-Komáromban 

Márku Mónika 

Ezzel a címmel emlékeztünk szombaton 
(március 28-án) délután a komáromi Klapka 
György Múzeumban Számadó Emese múzeum 
igazgató és Rabi Lenke helyismereti könyvtáros 
előadásaival a 70 évvel ezelőtti komáromi 
eseményekre. 

 

Számadó Emese. Fotó: Márku Mónika 

A megemlékezés első felében Számadó Emese 
„A holokauszt végnapjai Komáromban” 
címmel tartott rendhagyó tárlatvezetést a 
múzeum egyik kiállítótermében. Emese 
előadását a tavaly október 12-én nyílt holokauszt 
kiállítás bemutatásával, illetve az ennek kapcsán 
kiadott könyv ismertetésével kezdte. Mind a 
tárlat, mind a kiadvány a holokauszt komáromi 
eseményeiről, a túlélőkkel, rokonaikkal, 
családtagjaikkal készített interjúkból, illetve 
visszaemlékezésekből áll. Korabeli és mostani 

fotókkal, dokumentumokkal kiegészítve. Tavaly 
a holokauszt emlékév kapcsán megnyílt kiállítás 
és a hozzá tartozó kiadvány az „Ezt a hazát 
tehát elvesztettem” címet viseli. Ezt a mottót 
Emese Zsolt Béla: Kilenc koffer című 
munkájából kölcsönözte. Megtudtuk tőle azt is, 
hogy miért éppen október 17-én nyílt meg ez a 
tárlat. Ennek oka, hogy Alapy Gáspárnak, 
Komárom egykori és legendás polgármesterének 
állítanak ezzel emléket, akit a nyilasok ezen a 
napon tartóztattak le 1944-ben. Először a 
Monostori erődbe vitték, majd a Csillag erődbe 
került, ahonnan Dachauba deportálták december 
21-én. Itt halt meg 1945. február 5-én. Elfogását 
főként személyes bosszú eredményezte.  

Az 1938-as visszacsatolást követően a Wojtovicz 
család több pozíciót szeretett volna magának, de 
Alapyt nevezték ki az egyesült Komárom 
polgármesterének. A nyilasok hatalomra 
kerülését követően ifj. Wojtovicz Richárd lett a 
Komárom megyei főispán, aki új pozícióját 
felhasználta a nyugalmazott polgármester elleni 
bosszúra. 

A deportálásokig mintegy 2300 zsidó élt 
Komáromban, s csupán 248 fő tért haza a 
megpróbáltatások után. Ők hozták létre Észak-
Komáromban a zsidó egyházközséget. Emese 
előadásának második felében videókat néztünk, 
interjúkat olvashattunk a túlélőkről, 
családtagjaikról, melyeket vagy Emese 
személyesen készített, vagy az általa közreadott 
felhívásra érkeztek hozzá. A személyes 
történetek alanyai a Csillag erőd egykori zsidó, 



cigány és politikai rabjai voltak, akiket innen a 
koncentrációs táborokba hurcoltak. A 
deportáltak mellett megismerkedtünk a nyilasok 
által a Dunába lőttek és jég alá vertek 
családtagjai által elmondott történetekkel, 
valamint olyan emberekkel akik mint 
zsidómentők segítették a (helyi) zsidóság 
megmenekülését. Néhány név közülük: Anker 
Sándor a komáromi méntelep egykori 
tulajdonosa, Kraft Ferenc a Kraft Szálloda 
tulajdonosa, és Sorg Jenő építőipari cég-
tulajdonos, aki 1944 folyamán 1150 zsidót 
bújtatott házaiban. Emese előadása végén 
elmondta, hogy a rengeteg megkeresés miatt (a 
felhívás óta folyamatosan érkeznek hozzá 
anyagok) újabb kötet kiadásában gondolkodik. 

 

György Károlyné. Fotó: Márku Mónika 

Lélegzetvételnyi szünet után lementünk a 
pincébe, ahol György Károlyné Lenke már várt 
minket ismét egy izgalmas témával. Előadásának 
címe: „Karácsonytól nagypéntekig – A háború 
utolsó hónapjai Komáromban 1944-1945” 
volt. Történetét 1944 decemberétől kezdte, 
amikor a fővárost a szovjet csapatok körülzárták, 
és megkezdődtek a szovjet taktikai bombázások. 
December 9-én Komárom városát bombázták, 
karácsonykor az almásfüzitői vasútállomás 
semmisült meg a bombatámadásokban. Ezen 
intenzív hadiesemények miatt a Komáromi 
Lapok sem jelent már meg. Csatarepülők és 
vadászgépek is bevetésre kerültek (pl. 
Sturmovik, II-2-es, és megjelentek Komárom 
fölött is az ún. „Mari nénik”, a Polikarpov PO-2-
es zavarórepülők). 1944. december közepe táján 

már nagy stratégiai jelentősége volt 
Komáromnak, hiszen ekkorra Esztergomot már 
felszabadították, és a Mária Valéria hidat is 
felrobbantották. Hogyan nézett ki ekkor 
Komárom? Miért volt nehéz helyzetben? 

• Az elfoglalt területekről áradtak a 
városba a menekültek, ami 
lakásproblémákat okozott. (De 
élelmiszerhiány nem volt.) 

• A szappanhiány és a tisztálkodási 
lehetőségek hiánya tífuszveszélyt 
hordozott magában. 

• Elrendelték a kötelező beszállásolást. 
• A debreceni hadikórházat a bíróság 

épületébe, a kiskunfélegyházit pedig az 
ácsi cukorgyár épületébe telepítették át. 

• Újabb korosztályok kerültek behívásra. 
• A harcok átcsaptak Esztergom 

vármegyéből Komárom vármegyébe. 
• Dorog és Bánhida elestével megszűnt a 

környék áramellátása, amelynek 
következtében a civil riasztás rendszere 
nehézkesen működött. 

• Állandósultak a szovjet zavarórepülések 
és bombázások, melyek ellen 
elsötétítéssel védekeztek. 

Dr. Megay László akkori polgármester 
meghirdette és megszervezte a lakosság számára 
az önkéntes kitelepülést a Német Birodalomba, 
de a többség ennek ellenére lakóhelyén maradt. 
A komáromiaknak Drezda környéke volt 
kijelölve letelepedési területként. Megay 
együttműködött Wojtovicz főispánnal, de 
bizonyíték nincs arra, hogy ő maga is nyilas lett 
volna. Korábban, mielőtt Komáromba került, 
Ungvár polgármestere volt, ahol a zsidók 
üldözése miatt 1946-ban háborús bűnnel 
vádolták meg. A IV. SS-páncéloshadtest 
megérkezett Magyarországra Herbert Otto Gille 
parancsnokságával. A nagy csapamozgások 
következtében óriási forgalom generálódott a 
magyar közutakon, aminek következtében több 
közúti baleset is történt. 1945. január 1-jén 
megbeszélések kezdődtek Ácson a Konrád 
hadműveletekkel kapcsolatban. Közben január 8-
án a szovjet páncélosok előrenyomultak a 
Garamtól Komárom felé. Több akadály is 
nehezítette előrenyomulásukat. Nehéz volt 



számukra a manőverezés és az áttelepített 
tüzérség miatt hatalmas tűzpárbajba kerültek. A 
pápai újság tudósított erről a csatáról: 
„Komáromnál megsemmisítettük a bolsevisták 
tüzérségét” címmel. A szovjetek igen súlyos 
veszteségeket szenvedtek, hiszen elsősorban 
szovjet harckocsik semmisültek meg. Ez a 
páncéloscsata tizenhét napig tartott. Mérlege:  

- A német-magyar veszteség: kb. 5100 
halott, 83 páncélos 

- A szovjet veszteség: kb. 7200 halott, 240 
páncélos. 

A harcok súlyosságát mutatja, hogy ismét 
kitelepítési felhívást intéztek a lakossághoz; 
január végén a levente korosztályt bevonultatták, 
Németországba vitték őket (levéltári források 
szerint mintegy 300-at); megkezdődött a 
hadiüzemek (pl. lengyár, timföldgyár) tervszerű 
leszerelése és Németországba telepítése; a 
raktárkészletek (pl. ácsi cukorgyár) és az 
állatállomány elszállítása; a még itt lévő 
munkaszolgálatosokat is nyugatra vezényelték. 
1945 februárjában már mindennaposak voltak a 
szovjet zavarórepülések Komáromban, melyek 
célja a zaklatás és a felderítés volt. A „Mari 
nénik” időnként bombáztak és gépfegyvereztek 
is. A nyilas propaganda mindvégig harcra 
buzdította a lakosságot szórólapokon, 
plakátokon, újságcikkekkel. Márciustól amerikai 
stratégiai bombázások indultak Komárom ellen. 
Ismét vasútállomások, nagyobb épületek voltak a 
célpontok. A támadások során több civil 
vesztette életét. Ezen támadások a szovjet 
szárazföldi akció megsegítését szolgálták. 
Március közepétől ezek a támadások már nem 
csak stratégiai akciók, megtámogató 
bombázások voltak, hanem céljuk a Dunába 
szorítani a védőket és elfoglalni a területet volt. 
Egyre véresebb és intenzívebb harcok 
bontakoztak ki, s március 24-ig a környező 
területek (Kocs, Tata, Naszály, Dunaalmás, 
Mocsa) szovjet kézre kerültek. 

Mi történt a végnapokon? Komárom délkeleti 
előterében véres, elkeseredett harcok folytak. 
Március 19-től Komárom város parancsnoka 
Günter Pape volt, aki a várható hadműveleti 

terület miatt elrendelte a polgári lakosság 
kiürítését. Megay polgármester pedig 
előkészítette ennek tervét. Végül azonban csak 
Bélapuszta kiürítésére került sor. A véres harcok 
tovább folytatódtak Komáromtól délre, ezért 
március 27-én éjjel Almásfüzitő és Szőny 
katonai kiürítését is végrehajtották. 

 

Komáromi polgárok 1938-ban.  

Kép forrása: www.fortepan.hu 

1945. március 28-án Dél-Komárom védői belső 
védelmi gyűrűt alakítottak ki, s heves utcai 
harcok után a szovjetek elfoglalták Komáromot 
majd felrobbantották a hidakat, hogy elzárják az 
ellenség elől a menekülési útvonalat. Másnap a 
szovjetek átkeltek a Dunán és folytatták a német 
és magyar csapatok üldözését. Március 29-én 
Észak-Komáromot a szovjetek szőnyeg-
bombázással támadták, amely 34 civil áldozatot 
követelt. 30-án elfoglalták Észak-Komáromot is. 
1945. április 4-én megalakult az ideiglenes 
csehszlovák kormány, s Komárom városa újból 
kettészakadt. 

Az előadás végén vontunk egy kis mérleget. A 
keleti fronton és a magyarországi 
hadszíntereken elesett komáromiak (2014-ig 
felkutatott adatok): 

• összesen 101 fő munkaszolgálatos halt meg 
• bombázások és belövések következtében 

elhunyt 91 fő 
• magyar elesett katonák és vasutasok: 12 fő 
• szovjet atrocitások miatt elhalálozott: 5 fő 

Szomorú tény − zárta előadását Lenke, hogy a 
Komárom környéki harcokban hősi halált halt 
magyar és német katonák száma, nevük, sírjaik 
helye még mindig feldolgozásra vár. 


