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KÖNYVBEMUTATÓ 
Pifkó Péter: Töredékek a királyi 
városról 
 
Kovátsné Várady Eszter 

 

 
 

Ebben az esztendőben, fennállása óta először az 
intézménynek végre lehetőség nyílt egy helytörténeti 
kiadványsorozat útnak indítására. Ez igen nagy szó! 
Elképzelésekben, tervekben már régóta nincs hiány a 
könyvtár műhelyében, és idén célzott fenntartói 
támogatás tette lehetővé azok valóra válását. 
Gondoljuk meg, a 110 éves könyvtár életében 
először… Az örömtől meghatva mutattam fel a 
Városunk, múltunk sorozat első kötetét még szinte 
„nyomda melegen” 2015. szeptember 15-én azon a 
rendezvényen, amelyen Kondor Katalin volt a 
Könyvtári beszélgetések sorozat 100. eseményének 
vendége.  

Ez a kötet a két esztendeje elhunyt Pifkó Péter, az 
ismert tanár, levéltáros helytörténész várostörténeti 
tanulmányait tartalmazza Töredékek a királyi 

városról címmel. 500 darabos példányszámban 
tervezzük megjelentetni.  

A tanulmánykötet az alábbi fejezeteket 
tartalmazza: 

• Esztergom települése és társadalma 

• A királyi várostól a megyei jogú városig 

• Egyesületi élet Esztergomban 

• Elemi tanodák a 19. században 
Esztergom vármegyében 

• A Széchenyi tér és házainak krónikája 

• Balassa Bálint ősei, családjának eredete 

• Főúri magatartásformák Balassa Bálint és 
családja életében 

• Balassa Bálint és Esztergom 

• Petőfi és Jókai Esztergomban 

• Kossuth Esztergomban 

• „Holt próféta a hegyen” 

• Cseh Tamás Esztergomban 

• Az első mozik Esztergomban (Zacher 
Anna munkája) 

• Színház és közönség Esztergomban 1816-
1870. 

A sorozat következő darabja egy helyi sajtó 
történetét bemutató kiadvány lesz. 

 
 
KÖNYVAJÁNLÓ  
Vitaszek Zoltán: A legelső ─  
Komárom-Esztergom megyei legek 
könyve 
 
A Magyarország megyéi legekben sorozat 8. 
kötete az előző gyűjtemények hagyományait 
követi. A szerző ezúttal Komárom-Esztergom 
megye fontos és érdekes kultúrtörténeti 
momentumaiból, természeti kincseiből, 
sportjából és más értékeiből válogatott olyan 



tényeket és történeteket, amelyek valamilyen 
szempontból kiemelkedő jelentőségűek. 

 

 

A legek közül néhányról:  

• Magyarország legmagasabb épülete az 
Esztergomi Bazilika.  

• Legkisebb területű megyéje Komárom-
Esztergom megye.  

• Legeredményesebb sportolója a 
súlyemelő Földi Imre.  

• Egykori legjellemzőbb, 
legmeghatározóbb iparága a 
szénbányászat. 

• Legmagasabb pontja a Pilis hegységben 
található Nagy-Szoplák.  

• A legbevehetetlenebb erődrendszer a 
komáromi, amely az Osztrák-Magyar 
Monarchia legnagyobb védelmi 
létesítménye volt. 

• A világon legelsőként Tata utcáin 
gyulladtak ki acetilénlámpák 1897-ben. 

• Európa legnagyobb ércmadara a 
Tatabánya jelképévé vált turulszobor.  

• Hazánkban a legtöbb hanglemezt 
Dorogon gyártották.  

• Az esztergomi Keresztény Múzeum 
Magyarország leggazdagabb egyházi 
gyűjteménye,  

• A kocsi magyar találmány, és Kocs 
községből ered. 

• A legerősebb magyarországi földrengés 
Komáromban volt 1763-ban.  

• A legjelentősebb, leghíresebb ősemberi 
leletet hazánkban Vértesszőlősön találták. 
A Vértes László által felfedezett Sámuel 
(akit a köznyelv csak Samuként emleget) 
kora kb. 350 000 év, és átmenetet képez a 
még csak felegyenesedő előember, 
valamint a nála fejlettebb ősember között.  

• A „legmagyarabb” autó az Esztergomban 
gyártott Suzuki, 

• Magyarország három leghíresebb, 
európai történelmi ménese közül kettő – a 
bábolnai és a kisbéri – Komárom-
Esztergom megye területén található. 

• A legtöbb repülőgépet a magyar repülés 
egyik legnagyobb múlttal rendelkező 
városában, Esztergomban gyártották.  

• A Limes, a Római Birodalom legnagyobb 
és legerősebb védvonalának egy része a 
jelenlegi Komárom-Esztergom megye 
északi határán, a Duna mentén található. 

Ez a felsorolás hosszasan folytatható lenne, 
egyebek között a Komárom-Esztergom 
megyében született híres személyiségekkel, 
így például Jókai Mórral, Táncsics Mihállyal, 
Bottyán Jánossal, Jászai Marival, Lehár 
Ferenccel, Grosics Gyulával. Olvashatunk a 
kötet szócikkei között a leghíresebb magyar 
hajóorvosról is, a Pilismaróton született dr. 
Lengyel Árpádról. Ő volt az a doktor, aki 
1912-ben a Carpathia hajón teljesített 
szolgálatot, amikor a Titanic jéghegynek 
ütközött. A Carpathia a Titanic 700 utasát 
mentette meg, és ebben a legénységen kívül 
dr. Lengyel Árpádnak is jelentős szerepe 
volt. Ilyen és hasonló legekről, érdekes 
történetekről szól a könyv 213 szócikke, 
amely a kulcsfogalmak alapján betűrendes 
szerkezetbe lett foglalva. Tárgy- és 
névmutató, tartalomjegyzék sajnos nem 
tartozik a kötethez. 

(Az ajánló részben a fülszöveg felhasználásával 

készült. – f.szerk.) 


