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A kézmûvesek valamennyien polgárai voltak a városnak,
ami tekintélyt és rangot jelentett, de egyben számos kötelezettséggel is járt

(Kecskés László: Komáromi mesterségek)
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Bevezetés

Megkülönböztetett figyelemmel kell megemlékeznünk Komárom lakossá-
gának legõsibb, tekintélyes rétegérõl: a szekeres gazdákról, akiket nemcsak a
környezõ helységekben, hanem az ország távoli részeiben is becsültek és
tiszteltek. Zolnay László így emlékezik meg róluk: ,,Országos hírûek, voltak a
komáromi szekeres gazdák is. Vágtató szekereikkel télen-nyáron repítették, a keres-
kedõt, az utast. Szervezetük, mely részben a hajóvontatásból fejlõdött ki, valóságos
katonai szervezet volt. Ünnepeiken lóháton, ezüstláncosan, ezüstgombos fekete-
magyarban vonultak fel; oldalukról nem hiányzott a fringia, csizmájukról a sarkan-
tyú, prémes kucsmájuk mellõl a sas- vagy kócsagtoll.”305 Maguk a komáromi szeke-
res gazdák, büszkén vallották és vallják magukat a városukat alapító honfog-
laló magyarok egyenes leszármazottainak.306

A mesés szigetnek, a Csallóköznek, és legnagyobb településének, Komá-
romnak õslakosságára többen is felfigyeltek. Bél Mátyás (1684-1749), korá-
nak nagy tudósa, fõ mûvében, a Notitia  Hungariae  Novae historico-
geographica címûben így ír a csallóközi magyarokról : ,,Ami a magyarokat
illeti, az egész vidéken, amelyen széltében megfészkelt a nemzet, aligha találsz
fajtabelibbeket, vagy kik jellemvonásukat jobban rnegõrizték.”307  “Mikor fajta-
belieknek nevezem õket, amaz õsi fajt értem. Az a régi faj ugyanis amíg õket
Magyarországon körös-körül, annyi csapás által eltörölve és egyebünnen egé-
szülve ki, újjáalakult, a mi szigetünkön kitartott: bár nem teljesen tisztán, mégis
annyira hasonló maradna magához, hogy cseh, az dicsekedhetik azzal, hogy látott
magyar embert, aki látott már csallóközi férfit “308

Hermann Ottó (1835-1914) a kitûnõ természettudós könyvet írt a ma-
gyar nép arcáról és jellemérõl. A típus kiváló példái gyanánt hozza fel a
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komáromi szekeres gazdákat. Ezt írja róluk : “A magyar arcra és tekintetre
nézve a próbakövet ott találjuk meg legbiztosabban, ahol a viszonyok, úgy alakul-
nak mint pl. Rév-Komáromban, ahol a változó, könnyen engedõ városi elemekkel
szemben tömör elem áll fenn, mely hajlam és hivatás szerint egynemû, nem ve-
gyül, és csak kevés töredéke veszi fel a divat mázát. Ezt az ún. szekeres gazdák,
alkotják. Megfelelõ renden, bármely más nemzetnél, ehhez fogható tekintetet hiá-
ba keresünk.”309

Történelmi áttekintés

A szekeres gazdák élete szorosan összeforrott Komárom sorsával. Élvezték
a város kiváltságait, és végigszenvedték azt a rengeteg csapást, amely szü-
lõvárosukat érte. Ezért elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy is-
mertessük a város történetének azon eseményeit, amelyek befolyással vol-
tak sorsuk alakulására.

Komárom - mint már említettük - az elõnyös fekvés és a királyi ked-
vezmények hatására korán fejlõdésnek indult. A fejlõdést gátló eseményrõl
egészen 1241-ig nincs tudomásunk. Mikor a tatárjárás szörnyû vihara végig-
pusztította az országot, Komárom vára bevehetetlennek bizonyult. Falai a
feljegyzések szerint nagyon sok ember életét megmentették.310 A tatárjárás
után, 1265-ben, IV. Béla Komáromot városi rangra emelte, minek következté-
ben polgárai a budai polgárokéval azonos jogok birtokába jutottak.311 A ki-
váltságok kedvezõen hatottak a város fejlõdésére, mely egyenletesen ívelt
fölfelé egész a mohácsi vészig. 1527-ben. I. Ferdinánd ostrommal elfoglalta a
várat Zápolya Jánostól.312 Ettõl kezdve a várban dölyfös német parancsno-
kok voltak az urak, és német volt a várõrség is. Magyar embernek tilos volt
oda belépni, ha esetleg szolgálati ügyben ment, fegyverét le kellett tennie.313

Komárom lakosaira szörnyû évek, évtizedek, sõt évszázadok következ-
tek. A török nagyon sokszor támadta Komáromot, csupán Pálffy Miklós
fõkapitányságának három éve alatt harmincszor.314 A várban székelõ né-
metek és az ostrommal számtalanszor kísérletezõ törökök közé szorított
lakosság rengeteget szenvedett. A legnagyobb megpróbáltatást a vár 1594-
ben élte át, mikor Szinán basa százezres seregével kerek egy hónapig ostro-
molta. Bevenni azonban nem tudta, s kénytelen volt elvonulni falai aló1.315

Az ostrom alkalmával a város teljesen elpusztult, a várõrség gyújtotta föl.
Lakosai zárt rendben Nagyszombatba menekültek, ahonnét csak 1598-ban
tértek vissza.316
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Nagy megpróbáltatásnak volt kitéve a lakosság 1620-1622-ben is, ami-
kor Bethlen Gábor hadai huszonegy hónapig tartották ostromgyûrûben,
nagy károkat okozva emberéletben, vagyonban egyaránt.317

1683-ban a török támadás hírére a lakosság ismét elmenekült, és csak a
helyzet rendezõdése után tért vissza elpusztult lakóhelyére.318

A török háborúk másfél évszázada minden téren nagy változást hozott
Komárom életében. A mohácsi csatavesztés után a török a Duna vonaláig
terjesztette ki hatalmát. Komárom hosszú idõre végvárrá lett. A várat zsol-
dosok védték, de egyre rosszabbul fizették õket. 1578. júliusában végleg
elfogyott a zsoldosok türelme, s valamennyien otthagyták helyõrségüket.

Ez az esemény fordulatot jelentett Komárom életében. A város lakosai a
háború miatt csak korlátozott mértékben  folytathatták régi foglalkozásu-
kat, mert egyre több idejüket foglalta le a város védelme. Az eltávozott
idegen naszádosok helyére komáromiak álltak be.319 Õk hûek maradtak
városukhoz akkor is, amikor nem kaptak zsoldot, mert családjukat védték.

A vár védõi közül a naszádosok és a huszárok szinte kizárólag magya-
rok voltak. Õket nem a várban szállásolták el, hanem a külvárosban. Bát-
ran harcoltak, de ezért a császártól csak a legolcsóbb jutalmat kapták: a
birtok nélküli, ún. armális nemességet,320 mely cím volt csupán, tartalom
nélkül. Állításunkat az bizonyítja, hogy- a komáromi szekeresgazda-csalá-
dok túlnyomó része a török háborúk idején kapta a nemességet.
A következõ családoknál biztosan megállapítható a nemességszerzés éve,321

A család neve A nemességszerzés éve
Rátz 1548
Kecskés 1600
Mórocz 1601
Máthé 1612
Ráckevi Nagy 1624
Kaszás 1626
Bese 1631
Kelemen 1633
Mészáros 1636
Both 1638
Borbély 1647
Bajcsi 1649
Száky 1649
Nagy Körmendy 1649
Komáromi 1655
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A többi szekeresgazda-család is nemes volt, de esetükben csak a nemesség-
igazolás évét tudjuk, a szerzését nem. Valószínû azonban, hogy ezek a
családok is a török háborúk idején kapták a nemességet.322

A család neve A nemességigazolás éve
Vida 1698
Antal 1698
Kossár 1698
Pati Nagy 1699
Dely 1699
Kacz 1718
Tuba 1722
Gyõry 1723
Füssy 1728
Sebestyén 1732
Petõcz 1769
Andrássy 1780
Bihary 1828
Gulyás 1847
Tárnok 1847

A fentiekkel szemben mindössze három családot ismerünk, mely a török
háborúk elõtt vagy után jutott nemesi rang birtokába:323 a Dózsa család
1467-ben, a Zetényi Csukás család 1499-ben, a Tóth család 1697-ben.

A szekeres gazdák számára azonban semmi elõnyt nem jelentett a ne-
messég, mert birtokuk nem volt, tehát két kezük munkájával kellett meg-
keresni kenyerüket. Azonkívül városban laktak, tehát nemesi kiváltságo-
kat nem élvezhettek.324

Kívülrõl a törökök ostromai ellen kellett – sokszor életük kockáztatásá-
val – megvédeni családjukat. A várból pedig a császári parancsnokok ke-
gyetlen zsarnokságát kellett eltûrniük.

E rossz emlékû fõkapitányok egyike Reiffenberg volt. Zrínyi Miklós
Siralmas Panaszában így írt az akkori állapotokról : „...abból a fundamentumból
bánnak Komárommal és Gyõrrel, midõn úgy rendelték a bástyákat és azon az
álgyukat, hogy onnét a várost szintén úgy lõhessék és ronthassák, mint az ellen-
séget . . . Mi érezzük, mi szenvedjük rév-komáromiak, gyõriek, hogy a tulajdon
javainkból kihányattatunk, ûzettetünk, forgattatunk, meggyaláztatunk és tapod-
tatunk.”325
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Szekeresgazda-ijfak 1863-ban
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A bandérium egyik volt kapitánya 1880 táján
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Bandériumkapitány kivonulási díszben 1910 körül
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A fõkapitányok - két évszázadon át lábbal tiporva a város polgárainak
szabadalmait és jogait - 12-24 napi robottal, 2 napi kaszálással, hajók ki- és
bevontatásával és egyéb terhekkel sújtották õket. Ha a város bírája tiltakoz-
ni mert, börtönbe jutott. Reiffenberg a gyûlésre menõ nemeseket elfogatta
és lecsukatta, a nemesi kúriákat fegyveres erõvel megtámadta.326

A komáromiak szenvedéseivel még az országgyûlés is foglalkozott. A
jegyzõkönyvek szerint „... a várõrség legelteti a nemesség rétjeit, elragadja a
piacra kivitt árukat, Kivágja az erdõket, a szénát lekaszáltatja...”327

A kálvinista szekeres gazdák rengeteget szenvedtek vallásuk miatt is.
1672-ben Hoffkirchen várparancsnok elvette a protestánsok templomait;
iskoláikat lefoglalta, lelkészeiket pedig kikergette a városból.328 1746-ban
még szigorúbb tiltó rendelkezéseket léptettek életbe. Ezután már halottai-
kat sem temethették el egyházuk szertartása szerint, csak a legnagyobb
csendességben.329 Nem volt lelkészük, az újszülötteket Szõnybe vagy Ara-
nyosra kellett vinni megkeresztelni, természetesen a legnagyobb titokban,
mert ha kitudódott volna, szörnyû megtorlás lett volna a következmé-
nye.330  Ezek után lelkész nélkül, házaknál tartottak istentiszteleteket, de
Hoffkirchen minden titkos összejövetelt bebörtönzés, sõt fejvesztés terhe
mellett megtiltott. Az öreg szekeres gazdák elbeszélése szerint a protestán-
sok házainak ablakát gyakran beverték. Ez ellen úgy védekeztek, hogy
házaikat nem az utcafrontig, hanem attól kb. 2 méterrel beljebb építették,
az utcafrontra pedig kerítést húztak.331 1970 táján egy-kettõ még állt az így
épített házakból.

A török háborúk fordulópontja az 1686-os év, Buda felszabadításának
éve. Ez az esemény jelentõs változást hozott Komárom életében is. A török
kitakarodása után megindult az ország újjáépítése. Az ehhez szükséges
rengeteg fa Liptó, Turóc és Trencsén megyékbõl érkezett a Vág folyón Ko-
máromba. Itt épültek a hatalmas tölgyfa hajók, melyeken dúsgazdag ko-
máromi kereskedõk a német tartományokba szállították a Bácska és a Bánát
gabonáját. A hajók vontatását a Duna tekintélyes szakaszán a komáromi
szekeres gazdák végezték.

A 18. század és a 19. század elsõ fele Komárom virágzásának idõszaka, az
“Arany emberek” kora volt. A városban sok volt a gazdag ember, rengeteg a
munkaalkalom, pezsgett az élet. A lakosság jól keresett, megelégedett volt.

A gazdagság lehetõvé tette a városnak, hogy végre megszabaduljon a
kegyetlen várparancsnokok állandó zaklatásaitól. Nagy küzdelem után,
hihetetlen drága áron 1745-ben Komárom elnyerte Mária Teréziától a sza-
bad királyi város jogait.332
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A bandérium buzogányosa. 1920-as évek
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Az örömbe azonban gyakran vegyül üröm. Nagy változatosságban soro-
zatos csapások érték a várost. 1710-1712-ben szörnyû pestisjárvány pusz-
tított, melynek több ezer ember esett áldozatul.333 Gyakran visszatérõ el-
lensége volt Komáromnak a tûzvész. A szorosan egymás mellé épített há-
zak túlnyomó többsége náddal, zsúppal vagy fazsindellyel volt fedve, ezért
a tûz mindig hatalmas pusztítást végzett. Az 1718-as, 1767-es, 1768-as és az
1848-as tûzvészek minden alkalommal több száz házat, közöttük nagyok
sok szeresgazda-házat hamvasztottak el. 334

Szomorú eseménnyel kapcsolatban vált híressé Komárom a 18. és 19.
században, amikor is többször földrengés pusztított a városban. Kettõrõl
emlékezünk meg. Az 1763. évi földrengés alkalmával egyetlen ép ház sem
maradt Komáromban. Ez volt Magyarország legtöbb emberáldozatot kö-
vetelõ földrengése. Az 1783-ban bekövetkezett földrengés során 500 ház
rongálódott meg súlyosan.335

Nagyon sokszor látogatták meg Komáromot a pusztító árvizek is, me-
lyek idõnként százával döntötték romba az otthonokat, és ezrével tették
hajléktalanná a lakosságot. A sok csapás azonban nem törte meg a lelkeket.
Lankadatlan szorgalommal dolgoztak tovább.

1848-ban a szabadságharc meghozta Komárom legdicsõbb napjait. A
nagy várerõsségek közül elsõnek tûzte ki bástyáira a nemzeti lobogót, és
Világos után – utolsóként – még közel két hónapig tartotta magát. A dicsõ-
séges napok szomorú eredménnyel jártak. Komárom szörnyû sebeket ka-
pott. A virágzó városból üszkös romhalmaz lett, lakosainak fele elköltözött
a városból.336 Foglalkozásukkal felhagytak a szekeres gazdák is, mert a hajó-
vontatást a gõzhajózás, a szekérfuvarozást pedig a tehergépkocsik szorí-
tották ki.

Letelepedés
Komárom, mint azt a történeti áttekintés mutatja, ostromok és természeti
csapások következtében számtalanszor elpusztult, majd megint újjáépült.
A vár idõnként megismétlõdõ bõvítése is kedvezõtlenül hatott a város
fejlõdésére. A 17. század közepétõl a 19. század elejéig négy alkalommal
tolják kijjebb a vár és ezzel párhuzamosan a város falait nyugat felé. A
lakosság tehát négyszer volt kénytelen lakhelyet változtatni.

A 17. század közepéig a Duna és a Vág-Duna zugában az Öregvár õr-
ködött a végek biztonsága felett. A város falai ekkor a Széchenyi utca és a



17

A bandérium alabárdosa 1900 táján
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Vársor utca helyén álltak. (Ma Ulica Èeskoslovenskej Armády és Beloja-
nisova ulica.)337 1663-ban kibõvítették a várat, felépítették az Újvár sáncait.
A városfalakat ezzel egyidõben a Halász, Fürdö, Hajnal és Magyar utca
vonalán húzták f el. (Ma Daxnerova, Šafárikova, Štúrova és Moyzesova
ulica.)338 A 18. század elején, a kuruc háborúk idején a Szent János utca és
a Temetõ sor táján volt a város nyugati széle és a várost védõ sáncok vonu-
lata. (Ma Janáckova ulica és Cintorínsky rad.)339 1809-ben, a napóleoni há-
borúk eseményeinek hatására, védelmi okokra való hivatkozással lerom-
bolták a mostani Angolkert helyén állott városrészt, a városfalat pedig a
Nádorvonal sorig tolták ki. (Ma Bastovy rad.)340

Valószínûnek tartjuk, hogy a szerekes gazdák minden alkalommal a
város nyugati szélén-vagy ahhoz közel telepedtek meg, mert állataiknak,
fogataiknak és a takarmánynak nagy hely kellett, ez pedig a zsufolt belváros-
ban nem volt. A legutóbbi lakóhelyükre a török háborúk után telepedtek

Rátz Dániel, a bandérium zászlótartója fiaival 1890 táján
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le. Ekkor alakult ki az a zárt tömb, melynek határa a Királypüspök, a Ma-
gyar, az Új és a Mátyás utca, valamint a Kísér sor és a Temetõ sor volt. (Ma
Ulica kpt. Jarosa, Moyzesova, Gorkého, Rastislavova, Malá Jarková,
Zeleznicná ulica, Cintorínsky rad.) Ezen a területen lakott a szerekes gaz-
dák túlnyomó része.

A 20. század elsõ negyedében - a következõ szekeresgazda-családok
laktak Komáromban:341

Pandató utca (ma Partizánska ulica) : Mórocz Dénes, Mórocz István, id.
Csukás István, ifj. Csukás István, Gulyás János és Zsigmond, Kossár József,
Csukás Gáspár, Bajcsy Zsigmond.

Kereszt utca (ma Krízova ulica): Czanik József, Dely nõvérek, Száky
Zsigmond, Tóth Péter, Pati Nagy Sándor, Nagy Lajos. Füssy Elek, Mórocz
András, Pati Nagy Lõrinc, Galambos Zsigmond.

Mezõtó utca (ma Pol’ná ulica) : Nagy József, Füssy Kálmán. Illés Lídia
és Éva, Hodosy István, Mórocz János, Kemenczky Gyula, Mózes Sándor,
Pati Nagy Gáspár.

Új utca (ma Gorkého ulica) : Tóth András, Kecskés Lajos, Mórocz Gás-
pár, Kossár Ferenc.

A bandérium felvonulása 1922 táján
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Megyercsi utca (ma ulica Jana Švermu) : Gulyás József, Sebestyén Jó-
zsef, Sebestyén Sándor, Dechy Ferenc, Pati Nagy János, Bajcsy Ferenc, Er-
délyi István, Gulyás Antal, Csukás Sándor, Petõcz Károly, Bátyai Mihály,
Rátz Ferenc, Kecskés János, Pati Nagy László, Kacz László, Mórocz István,
Szabó Gyula.

Gazda utca (ma Pionierska ulica) : Kossár Zsigmond, Kacz Gáspár, Both
János, Dechy László, Száky Sándor, Kelemen István, Pati Nagy Lajos, Gu-
lyás Mihály, Dely Zsigmond, Mórocz György és János, Pati Nagy Sándor,
Mórocz József, Csukás János, Kecskés János, Csukás Lajos.

Széna tér (ma Vajanského námestie) : Pati Nagy Gáspár, Nagy József.
Királypüspök u. (ma Ulica kpt. Jaroša): Tóth Mihály, Mézes István, Bor-
bély Lajos, Matics János, Száky Sándor, Pati Nagy Lajos, Rácz Benõ.

Kossuth tér (ma Némestie 1. mája) : Ráczkevi Nagy Lõrinc, Szikra András.
Tolnai utca (ma Komenského ulica) : Kossár István, Balahó Dénes és

János, Tóth József.
Tó utca (ma Jazerná ulica) : Salamon Zsigmond és Antal, Varga Imre,

Galambos István, Tárnok Imre, Tóth József, Varga László.
Hajós utca (ma Lodná ulica): Tóth Lajos, Kelemen István, Sebestyén

Ferenc, Mézes Sándor.
Víz utca (ma Vodná ulica): Máthé István, Szalay Anclrás, Mészáros Jó-

zsef, Berza István.
Vág-Duna sor (ma Jánosikova ulica): Varga Dezsõ, Rácz Béla, Salamon

István.
Bercsényi utca (ma Puskinova ulica): Bajcsy Sándor.
Eötvös utca (ma Fucíkova ulica): Antal József, Antal János, Székely Jó-

zsef, Nagy Géza.
Molnár utca (ma Mlynárska ulica): Mórocz Lajos.
Kovács utca (ma Kovácska ulica): Mórocz Lajos.
Kúria: Kecskés József .
Kisérhát : Komáromi Lajos és János.
Kállay Tivadar utca : Gyõry Lajos.
Klapka György utca : Gyõry Gergely.

Háztáj342

A szekeresgazda-porták alakjáról, nagyságáról és elhelyezkedési rendjérõl
tiszta képet kaphatunk, ha figyelmesen megnézzük Komáromnak a 19. szá-
zad utolsó negyedében készült térképét. Vizsgálódásunk eredményét az aláb-
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biakban foglalhatjuk össze: A hadi helyzet Komárom lakosait évszázadokon
át városfalak közé kényszerítette. A 19. század nagyarányú építkezései hatal-
mas erõdsort húztak a város köré, az erõdláncolat külsõ oldalán pedig tágas
katonai gyakorlótereket létesítettek. Mindez azt eredményezte, hogy - az egyéb-
ként is túlzsúfolt városnak megszûnt minden terjeszkedési lehetõsége. A házak
túlnyomó része kis telkekre épült. Ez határozta meg a szekeresgazda-porták
méreteit is. A telkek általában nyújtott téglalap alakúak voltak. Keskenyebb,
kb. 10-15 m-es oldalukkal néztek az utcára. Hosszuk 20-40 m volt. A Mezõ és
Kereszt utca portái még ennél is kisebbek voltak. A telkek nagy részének utcai
frontja mindössze akkora volt, hogy a ház keskenyebb oldala (egy szoba
szélessége, a bejárati ajtó és a kétszárnyú kapu teljesen kitöltötte.

A lakóházat és a gazdasági épületeket a telek alakjának megfelelõen az
udvar egyik oldalán, hosszan egymás után építették a következõ sorrend-
ben : lakóház, istálló, pajta, szín.

A lakóházat törekkel kevert, elõzõleg jól meggyúrt agyagból tömték: A
tetõ anyaga régebben nád, késõbb fazsindely volt. Cserépfedésre az 1848-as
tûzvész után tértek át. Kétféle fedésmódot alkalmaztak: nyeregtetõt és sá-
tortetõt. A sátortetõs házak esetében gyakran háromszög alakú oromfalat
építettek. Az utcáról kopogtatóval ellátott fa utcaajtó vezetett a nyitott tor-
nácra, melyet egyszerû faoszlopok szegélyeztek. Az utcaajtó mellett volt a
gazdasági udvar kétszárnyas kapuja.

A lakás elsõ, utcára nézõ helyisége a tisztaszoba volt, ezt követte a kony-
ha, lakószoba és végül a kamra. E helyiségek egymásba nyíltak. A lakásba a
tornácra nyíló konyhaajtón keresztül juthattunk be. Egyes házaknál a kam-
rának is volt tornác felõli ajtaja. A konyhaajtónak középütt vízszintesen
elvágott kettõs szárnya volt. Hideg idõben mindkét ajtószárnyat becsuk-
ták, ha melegre fordult az idõ, csak az alsót. A konyha ilyenkor a nyitva
hagyott felsõ ajtószárnyon át levegõzött, a csukott alsó szárny pedig kire-
kesztette az udvaron tarózkodó baromfiakat.

A tisztaszoba két ablaka utcára nyílt, a konyha egy-, a lakószoba két
ablaka pedig a tornácra. A kamra egy vagy két magasan elhelyezett szel-
lõzõnyíláson át kapott friss levegõt. Régi szokás szerint Szent György vagy
Szent Mihály napja elõtt minden helyiséget kimeszeltek. A padló anyaga
a szobákban deszka, a konyhában és a kamrában tégla volt.

A szekeres gazdák házai tûzvész, ostrom, árvíz vagy hadi események
következtében úgyszólván emberöltõnként elpusztultak. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a hagyományokhoz egyébként rendkívüli módon ragaszkodó
gazdák házaiban nem maradt meg õsi bútor. Lakásukat ennek következté-
ben minden alkalommal divatos bútorokkal rendezték be.
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Nõi viselet 1875 körül

A kamra volt a ház élelemtára, de elsõsorban a gabona elhelyezésére
szolgált. Külön rekeszekben tárolták a búzát, a rozsot, az árpát és a zabot.
Nyáron a befülledés megelõzésére kétnaponként, mindet gondosan átfor-
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gatták. Ezt a munkát falapát segítségével mezítláb végezték. Ha a gabona
nedves volt, akkor naponként forgatták. A kukoricát füzérekbe fonva a
lakóház padlásának kokasfáin tárolták.

A lakóház mellett építették fel az istállót. Falazata és tetõzete általában a
lakóházéval azonos anyagból készült. Komárom kis méretû telkein, tûz-
rendészeti okokból tilos volt szalmát szabadban tárolni. Az állattartáshoz
szükséges szalmát ezért a szérûskertbõl behordva az istálló padlásán he-
lyezték el. A napi adagot a padlásnak e célra szolgáló nyílásán át dobálták
le az istálló ajtója melletti ketrecbe, onnét pedig az állatok alá.

Az istálló után következõ építmény a vesszõbõl font oldalú szénapajta,
majd a kocsiszín volt. A sertés- és baromfiólakat a telek nagyságától és
méreteitõl függõen ott helyezték el, ahol erre alkalmas hely kínálkozott.

A gémeskút helyét is a telek adta lehetõség szabta meg. Vizét azonban
ivásra nem használták. A városi vízmû felépítése elõtt a lakosság, alapos
megszûrés után, a Duna vizét itta, melyet hátul csappal ellátott lajtokkal
hordtak szét a városban. Egy kanna víznek egy krajcár volt az ára. A szûrõ
egy üsthöz hasonló alakú, fehér mészkõbõl faragott tartály volt, amely
falábakon állt. Ebbe öntötték a Dunáról hozott vizet, amely a mészkõ póru-
sain átszivárogva megtisztulva csepegett le az alája tett edénybe. A gémes-
kút mellett állt a köcsögtartó ágasfa.

A trágyadombot általában a telek istállóval szemközti oldalán helyez-
ték el. Körülötte pár oszlopot leásva, és azokat karókkal vagy lécekkel össze-
kötve ideiglenes karámot készítettek. Szent György napja elõtt, jó idõ ese-
tén, ide hajtották ki az istállóból a növendékmarhákat.

Ruházat – viselet

Férfiak. A komáromi szekeres gazdák egészen a második világháborúig
megtartották õseik viseletét. Franck világleírása szerint a magyar férfiak
öltözete a 17. században olyan, mint a katonáké.343 Az 1700-as évek végén
Komáromban járt két angol utazó. Rendkívül csodálkoztak a sok, éppen
templomból kijövõ férfiún, mert azt hiuélc, hogy azok mind  ,,huszár of-
fitzérek”. Mikor azt a felvilágosítást kapták, hogy nem katonák, hanem
komáromi emberek így feleltek: “Mindenkor hallottuk, hogy martiális nemzet
ez a magyarság. Megmutatja ezt öltözetével is, hogy még akik nem rendes kato-
nák, azok is ilyen huszár módra öltöznek.”344

A szekeres gazdák díszruhája valóban festõi volt. Sötétkék posztóból
készült nadrágból, mellénybõl, dolmányból és mentébõl állott.
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A nadrág testhez álló magyar nadrág volt, a comb elülsõ felsõ részén
szépen fonott fekete vitézkötéssel, a varrásokon fekete paszománnyal. A
mellényen szép, finom mûvû, fél mogyoró nagyságú és alakú ezüstgom-
bokat viseltek. A dolmány derékba szabott volt, elöl fekete vitézkötésekkel,
fél dió alakú és nagyságú ezüstgombokkal. Hajtókája kicsiny volt, éppen
hogy nyitva hagyta a nyakat. A hajtóka alól kilátszott a fehér ingnyak és az
aranyrojtos fekete magyar nyakkendõ. A mente volt a ruházat legszebb
darabja. Elöl gazdagon rádolgozott vitézkötések és két- vagy négysoron
varrott, dió alakú és nagyságú ezüstgombok díszítették. Oldalt is, hátul is
minden varrást fekete paszomány takart. A mentét körös-körül asztrahán-
prém szegélyezte, ebbõl készült a gallér is. Melegebb idõben panyókára
vetve viselték. Az elejének két felét válltól-vállig érõ mentelánc tartotta
össze. Kucsmájuk asztrahánprémbõl készült, régente kócsag-, késõbb fá-
cántollat tûztek melléje.

Az öltözetet fekete, oldalt varrott, ráncos torkú vagy rámás magyar csiz-
ma egészítette ki. Különleges alkalmakkor, például ha testületileg vonul-
tak ki, oldalukon kardot viseltek.

Külön tanulmányt lehetne írni a szekeres gazdák ruháinak finom mûvû
ezüstgombjairól és csodálatosan szép menteláncairól. A gombok ezüstbõl
készültek, és általában háromfélék voltak: zártak, áttörtek és sodrott drót-
fonatosak. Minden gombnak a ruha felõli része kis karikában, a külsõ része
gömböcskében végzõdik. A gombokat úgy erõsítették a ruhához, hogy a
posztót átlyukasztották, kívülrõl: átdugják rajta a gomb karikáját, majd a
ruha belsõ oldalán szíjat húztak a karikába. Ez szilárdan tartotta a he-
lyükön a gombokat, de ha le akarták venni a ruháról, csak a szíjat kellett
kihúzni, és szabaddá lettek a gombok. Ünnepélyes alkalmak elõtt leszed-
ték a gombokat, és vagy házilag tisztították szappanos vízben, vagy pedig
ötvössel tisztíttatták ki.

A zárt gombok dió nagyságúak voltak, felületükön a karikától a göm-
böcskéig csigavonalban karikák húzódtak. Minden barázdába egy sodrott
ezüstfonál van bedolgozva. Az áttört gombokat stilizált virágmotívumok
díszítették nagy változatosságban. A drótfonatos gombok kidolgozása volt
a legfinomabb. Vázuk erõsebb ezüstrudacskákból készítve adta a gomb
alakját, a közöket pedig szellemes változatossággal font sodrott drótrács
töltötte ki.

A menteláncok kétfélék: egy- vagy kétfüzéresek voltak. A kétfüzéres
menteláncok rövidebb része a nyak alatt tartotta össze a mente két részét, a
hosszabb lánc félkörívû vagy nyomtatott V alakú volt, és a ruha díszéül
szolgált. Az egyfüzéres menteláncok általában félkörív alakúak. A lánc
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szemei különféle formájúak, nagyságúak és díszítésûek. A mentelánc is, a
gombok is családi tulajdont képeztek, és apáról fiúra szálltak.

Ma még számos szekeresgazda-díszruha áll féltve õrzötten az idõsebb
emberek szekrényeiben. Ahol a ruha már nincs meg, a gombokat és mente-
láncokat ereklyeként õrzik a családtagok.

A szerekes gazdák munkaruhája hasonló szabású volt, mint a díszruha,
csak sújtások és ezüst nélkül. Nagyobbrészt szürke szövetbõl, vagy vászon-
ból készült.

Nõk. A komáromi nõk viseletérõl a legrégebbi feljegyzés Tolliustól szár-
mazik 1687-bõl. ,,A piacokon és utcákon mindenfelé fehérbe öltözött nõk élel-
miszereket árulnak. A lányok hajadonfõvel járnak és pártát viselnek, a szegénye-
ké kalárissal, a gazdagoké igazgyönggyel van ékesítve. Az asszonyok bekötik a
fejüket.”345

A késõbbi idõkbõl való fényképek áttanulmányozása után azt állapít
hatjuk meg, hogy a szekeresgazda-családok nõtagjai a 19. század második
felében többségükben már a mindenkori divat szerint öltözködtek. Egy
érdekes szokást azonban megtartottak: életük nagy fordulópontján, az es-
küvõn fekete ruhával búcsúztatták lányságukat. Ez nemcsak komáromi
szokás volt, mert a közeli falvakban, pl. Madaron és Perbetén napjainkig
feketében esküsznek a menyasszonyok.

Gazdálkodás

A szekeres gazdák Komárom lakosságának azt a rétegét képezték, amely
letelepedése óta a második világháborúig kitartott az õsi foglalkozás mel-
lett. Tovább folytatták az állattenyésztést, a földmûvelést, és ellátták a kör-
nyék szállítási feladatait: a szekérrel való fuvarozást és a hajóvontatást.

Állattenyésztés346

A szekeres gazdák életében rendkívül nagy szerepet játszottak a lovak.
Kenyérkeresetük legfõbb eszközei voltak, érthetõ, hogy nagy becsben áll-
tak elõttük, és a legmesszebbmenõen gondoskodtak róluk.

A szekeres gazdák lovai szinte napjainkig megõrizték az õsi keleti faj-
tajelleget Szaknyelven magyar parlagi ló a megjelölésük. Kis termetû, szem-
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re kevésbé tetszetõs, de számos elõnyös tulajdonsággal rendelkezõ lovak
voltak. Kitûnõ vérmérséklet, igénytelenség, ellenálló szervezet, szívósság
és nagy teherbíró képesség jellemezte õket.

Komárom környéke mindenben kedvezett a lótenyésztésnek. kitûnõ
talajú, nagy kiterjedésû legelõk, jó füvet adó rétek és kaszálók övezték a
várost. A szekeres gazdák éltek is az adottságokkal, és apáról fiúra szállt a
lótenyésztés tudománya.

A legnagyobb legelõ a Vág-Duna jobb partján, az Apályi-szigettel szem-
ben, a Felsõ-zátonynál volt. Ide csapták ki kora tavasszal a csikókat, itt
tartották õket késõ õszig: Szent György napjától Szent Mihály napjáig.
Rendszeresen legeltették az igáslovakat is. A napi fuvar végeztével, etetés
és itatás után a fiatalok kihajtották õket a legelõre, ahonnét csak hajnalban
tértek vissza. A legelõ eredetileg nemesi közbirtok volt. 1860 táján azonban
a gazdák nem tudtak megegyezni az utak, kutak és lefolyók rendszeres
gondozásában, ezért a legelõt kezelésre átadták a városnak. Használatáért
bért fizettek. 1892 táján vissza akarták venni, de a város nem adta a birto-
kukba, mert a törvény értelmében 25 év után elvesztették tulajdonjogukat.

A lovak takarmányozásához a szénát túlnyomórészt az Apályi-sziget és
az Arany-sziget adta. Ezek a hatalmas területek mindig kaszálók voltak, és
a város tulajdonát képezték. A kaszálókat fûzfasorok tagolták szakaszokra,
melyeket õsi- szóval nyilasnak, neveztek. A nyilasokat nagyságuk szerint
kis nyilasnak vagy nagy nyilasnak nevezték. A nyilasokat fekvésük sor-
rendjében számokkal jelölték (pl. 3. számú nagy nyilas, 5. számú kis nyi-
las). A nyilasok füvét a város árverésen adta el a vevõknek. Elsõ kaszáláskor
a merõszénát, második és esetleg harmadik kaszáláskor a sarjúszénát. Az
árverés idõpontját a városi dobos hirdette ki, egyben meghívta az érdeklõ-
dõket az árverés színhelyére, mely az Apályi-szigeten volt. A vevõk - több-
nyire szekeres gazdák - kocsijukon elõzõleg bejárták a kaszálókat, és meg-
gyõzõdtek az egyes nyilasok füvének minõségérõl. Az árverésen a szénát
nyilasonként adták el a legtöbbet ígérõ gazdának. A vételárat azonnal le
kellett fizetni. Az árverést áldomás követte; ilyenkor hangosak voltak a
Vág-Duna-parti csárdák: a Gólya-, Farkas- és a legrégebbi, a Szúnyog-
csárda.

A legelõk és a rétek trágyázásáról maga a természet gondoskodott: a
Vág-Duna áradása rendszeresen meghordta talajukat termékeny iszappal.
A ménest bizonyos idõszakonként kompon átszállították az Apályi-sziget-
re, hogy az ottani rétek talaját meggyúrják.

A ló mellett a másik legfontosabb háziállat a szarvasmarha volt. A nö-
vendékállatok Szent György-naptól Szent Mihály napjáig a Felsõ-zátony
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melletti legelõn éltek, utána istállóba kerültek. Csak a legjobban tejelõ
teheneket tartották meg, a többit eladták. Ez kielégítette a család tejszük-
ségletét sõt eladásra is jutott. Minden gazdacsaládnak kialakult a vevõkö-
re, akik esténként, fejés után maguk vitték el a tejet. A teheneket a csordás
minden reggel kihajtotta a legelõre, este pedig vissza a városba. A tehenek
gyülekezõhelyét a legutóbbi idõkig is Tehénállás térnek nevezték.

Minden szekeresgazda-háznál foglalkoztak sertés- és baromfitenyész-
téssel is. Mindegyikbõl annyit neveltek, hogy fedezze a család szükségle-
tét, és jusson eladásra is. A baromfiak húsa és tojása képezte a család élel-
miszerszükségletének jelentõs részét, a sertéshúsból készített füstölt hús,
kolbász és szalonna pedig a sokszor napokig távol levõ férfiak legfonto-
sabb táplálékát. A felesleges baromfiakat és tojást az asszonyok a város
piacán értékesítették.

Földmûvelés347

Komárom és környékének földmûvelésérõl a 15. századtól kezdõdõen van-
nak adataink. A mohácsi vészt követõ állandó háborúskodás rendkívül
kedvezõtlenül hatott az addig virágzó földmûvelésre. Megrongálódtak a
folyók töltései is. Helyrehozásukra és karbantartásukra a csallóközieket
1569-ben 6 napi munkára kötelezték.

A földeket úgy mûvelték, hogy a tavaszi, az õszi szántás és az ugar
trágyázás nélkül váltották egymást. Csak egyszer, vetés alá szántottak. A
termést asztagokba rakták, a cséplést lóval vagy ökörrel végezték, a kicsé-
pelt gabonát vermekbe rakták. A 17. században búzát, árpát, zabot, kölest,
kukoricát, kendert és dohányt termeltek. A komáromi tanács 1703-ban a
kertekben megtiltotta a dohány termesztését.

A késõbbi századokról már jóval többet tudunk, mert a nemzedékrõl
nemzedékre szálló szokások, módozatok és hagyományok a második világ-
háborúig éltek.

A szekeres gazdák általában annyi földet mûveltek, amelyen megter-
mett a család kenyere és az állatok takarmánya. Fõleg búzát, rozsot, árpát,
zabot, kukoricát és burgonyát termeltek. A földek trágyázását, a szántás,
vetés, betakarítás és cséplés összes részmunkálatait a család végezte el. Csak
a gyermektelen öregek és a nagyobb gazdák dolgoztattak béresekkel. Az
aratással a szemveszteség elkerülése végett rövid idõ alatt kellett végezni,
ezért - ahol szükséges volt - aratókat fogadtak. A felfogadás Szent György
napján történt, a megállapodást írásba foglalták. A fizetség a kicsépelt ga-
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bona tizedrésze volt. A gabona érése idején, Péter Pál-nap elõtt, a gazda az
elsõ kaszással végigjárta az aratásra váró területet. Ekkor beszélték meg a
részleteket. Az aratást általában Péter Pál napján kezdték meg a Homoki-
dûlõben, ahol elsõnek érett be a rozs.

Az aratás elsõ napja ünnepi esemény volt. Az ebédet a gazda f elesége
személyesen vitte ki, aki a kaszásoktól pipacsból, búzavirágból, konkoly-
ból és szarkalábból összeállított csokrot, a marokszedõ lányoktól pedig
kalászokból font kis koszorút kapott. Ezt a bal karjára fûzte. A kaszások is,
a marokszedõ lányok is köszöntõt mondtak az ajándék átadása alkalmával,
melyben jó egészségei kívántak a családnak, Istent pedig arra kérték, hogy
jövõre is jó termést adjon. Az aratóbanda 2-3 kaszásból, 2-3 marokszedõbõl,
1 kötélterítõbõl és 1 kötözõbõl álli. A szó szoros értelmében látástól vakulá-
sig dolgoztak. Legkorábban, általában 2 órakor kelt a kötélkészítõ. Az ara-
tókat a család látta el élelemmel. Reggelire pálinkát is kaptak.

Hajóvontatók egy Komáromot ábrázoló kõnyomat elõterében



32

A gazda idõnként megszemlélte az aratás menetét. Ilyenkor néha rokont
vagy barátot is vitt magával. Az aratök a vendéget tréfás õsi szokás szerint
elfogták, megkötözték, és csak váltságdíj ellenében engedték szabadon.

Az aratás befejezése ismét ünnepélyes alkalom volt. A marokszedõ lá-
nyok aratókoszorút kötöttek, amelyet piros, fehér, zöld és néha sárga szala-
gokkal díszítettek. A koszorút körben négy rekeszre osztották. Minden
rekeszben magyar ruhába öltöztetett fabábu volt elhelyezve, mégpedig két
kaszás kaszával, egy marokszedõ sarlóval és egy marokszedõ gereblyével.
A koszorú alul egy búzából, rozsból, árpából és zabból font négyszögû
díszben végzõdött.

A gazda a kora délutáni órákban kocsit küldött az aratókért, akik szé-
pen kiöltözve mentek be a gazda házához, és vitték magukkal az aratóko-
szorút. Megérkezve rendben f elálltak, és köszöntõ szavak kíséretében át-
adták a gazdának a koszorút. Köszönetmondás után a gazda felesége, a
nagyasszony asztalhoz hívta az aratókat. Paprikás csirke, kacsasült és kap-
ros túrós lepény került az asztalra, meg jóféle bor.

Kedves ünnepi eseménye volt a családnak a kukoricafosztás is, melyen
részt vett a rokonság és az ismerõsök apraja-nagyja. Víg nótaszótól voltak
zajosak ilyenkor a gazdaházak, folyt a mesélés és a tréfák véget nem érõ
sorozata. Számos szerelem és házassággal végzõdõ ismeretség kötése fûzõ-
dött egy-egy kukoricafosztáshoz.
A gyümölcstermesztésnek régi hagyományai voltak Komáromban. Bon-
fini Mátyás királlyal kapcsolatban a város magas színvonalú kertkultúrá-
járól számolt be. A háborúk sajnos mindent tönkretettek. A város beszorult
a városfalak közé, ahol a Tolnai utca, Mátyás utca és a régi rác temetõ táján
termeltek szõlõt.
A török és kuruc háborúk befejezése e téren is nagy változást hozott. A
viszonyok rendezõdése után, a 18. század elsõ felében a város lakossága
birtokba vette a szõlõ- és gyümölcstermesztésre legalkalmasabb két terüle-
tet : a dunai szigetet és a koppánmonostori (akkor pusztamonostori) dom-
bokat. A talajviszonyoknak megfelelõen a dunai szigeten gyümölcsösö-
ket, Koppánmonostoron szõlõt telepítettek.
A szekeres gazdák életük tekintélyes részét a szántóföldeken, legelõkön és
réteken töltötték, természetes, hogy a komáromi határ minden részét ala-
posan ismerték. Fontosnak tartjuk azért ezúton is megörökíteni a dûlõk
nevét:348
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A Duna bal partján:

1. Alsó-Kiséren inneni
2. Alsó-Kiséren túli
3. Alsó-érhát-singellõ
4. Asztag sor
5. Singellõi-lapos
6. Öreg-ér
7. Singellõre - Cigánymezõre-dûlõ
8. Cigánymezõ
9. Madárfogó
10. Zsellérektájára dûlõ Apáli-hajlások
11. Gútai úton alul gyöpre dûlõ Kisföldek
12. Gútai úton felül Kákás-érre-dûlõ (Köpcsényi)
13. Gútai úton alá-és feljáró
14. Gadóci határon alul gyöpre dûlõ körtefasor Öreg-ér
15. Öreg-érháti-dûlõ (Alsó-érhát)
16. Gadóci járón felül Keskeny-hosszú-dûlõ
17. Keskeny-hosszú felút Taligasori-dûlõ
18. Kõkútsori-dûlõ
19. Keszihelyi-dûlõúton alul feldûlõ félföldek
20. Gadóci határon alul fecskefarkú gyepre-dûlõ
21. Keszihelyi f elsõ
22. Gadóci határra dûlõ keszihelyi alsó (Szarkatag)
23. Felsõ-érhát (Alsó-kút)
24. Felsõ-kíséri-dûlõ alá- és feljáró
25. Akasztófasori-dûlõ
26. Akasztófasori alá-és feljáró
27. Vályogsori-dûlõ
28. Vaczkói alá-és f el járó
29. Benére-dûlõ magasmegye
30. Csábrák-hegyi homokos-dûlõ (Puskaporos)
31. Csörgeti-dûlõ
32. Homoki-dûlõ
33. Felsõ-Dunára-dûlõ
34. Sinkai kerten alul alá- és feljáró
35. Alsó-Dunára-dûlõ
36. Benei csereföldek
37. Nagybenei kisebb földek
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38. Sárkány major
39. Nagy Benére-dülõ
40. Aranyosi úton keresztút és összedûlõ rövid kertek

A Duna jobb partján:

41. Felsõ-gyöpi-dûlõ
42. Felsõ-ácsi úti-dûlõ
43. Alsõ-ácsi úti-dûlõ
44. Kisszõnyi-dûlõ
45. Felsõ-hosszú-dûlõ
46. Közép-hosszú-dûlõ
47. Alsó-hosszú-dûlõ
48. Hordóskút
49. Szárnyék-hegy
50. Országúti-dûlõ
51. Túróhegyi-dûlõ
52. Pótlékföldek

Hajóvontatás349

A hajókat a gõzhajók megjelenéséig árral szemben vontatással juttatták el
a rendeltetési helyükre. A vontatás emberi vagy állati erõvel történt.
A szekeres gazdák lovakkal és ökrökkel végezték a hajóvontatás nehéz és
veszélyes munkáját. A komáromi szekeres gazdák valószínûleg már a ma-
gyar hajózás megindulásakor bekapcsolódtak a dunai vontatóláncba, mely-
nek mindvégig fontos részesei voltak.

A hajóvontatás mesterségének fénykora a 18. és a 19. század volt. A
hajóvontató szekeres gazdáknak is ekkor ment a legjobban a dolguk. 1820-
ban 190 vontatót tartottak nyilván Komáromban azzal a megjegyzéssel,
hogy számuk nagy hajózás idején 300 volt.350 Fényes Elek szerint a komá-
romi hajóvontatók a török szélektõl kezdve egész Ulmig vontattak.351

A hajókat általában kettesével egymás mellé kötve, a folyónak mindig
azon az oldalán vontatták, melyen kisebb volt a sodra. A parton kitaposott
vontatóút vezetett. Ezen haladtak a hajtók és a vontató állatok. A vontatóutat
rendszeresen gondozták, tisztították és karbantartották. Ha megrongáló-
dott vagy használhatatlanná vált, újjáépítették. Ez történt pl. 1541-ben,
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A hajóvontató lovak szerszáma
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amikor a király Budától Bécsig nagy költséggel megépítette a vontató-
utakat.352 A Dunának olyan szakaszán, ahol magas, meredek volt a part,
lépcsõzetes, több szintû vontatóutat képeztek ki, hogy bármiylen vízállás-
nál megfelelõ úton haladhassanak a lovak. Ilyen útszakasz lépcsõi jól lát-
hatók ma is a koppánmonostori Fenyves holt-dunai partján. Ezt az útsza-
kaszt „vontatóút” megjelöléssel a 18. században készült térképeken is fel-
tüntették. A vontatóút melletti partsáv köztulajdonban volt, amelyet a von-
tatók szabadon használhattak, lovaikat bármikor legeltethették.

A hajókat hosszú, kenderbõl font, karvastagságú vontatókötél segítsé-
gével vontatták. Ennek egyik végét a hajóhoz, másik, hurkolt végét pedig
a lovak szerszámjához erõsítették. Hosszát a part- és mederviszonyoknak
megfelelõen változtatni tudták. Zátonyos partnál beljebb kellett haladni a
hajónak, ilyenkor hosszabbra eresztették a kötelet, mély vizû partnál pe-
dig rövidebb kötéllel vontattak. A kötél hosszának változtatását a kormányos
utasítása szerint két matróz a hajón végezte. A vontatókötelet a hajó elsõ
harmadának közepén f elállított erõs gerenda, az õr fa kengyelén keresztül
a hajó bakjára hurkolták, és annak segítségével rögzítették, rövidítették
vagy eresztették. A vontatáshoz természetesen olyan hosszú kötélre volt
szükség, hogy azzal a leírt manõverezéseket le lehessen bonyolítani. Du-
nai hajók vontatásához 200-300 m kötél volt szükséges.

A nyolc ágból font kötelet komáromi kötélverõk készítették olyan fi-
nom kenderbõl, amely még a vízben sem keményedett meg.

A vontatást a lovak párosával végezték. A lószerszám legfontosabb ré-
sze a ló szügyére és nyakára helyezett erõs, tenyérnyi széles heveder volt,
amely a ló oldalánál vaskarikában végzõdött. Innét ugyancsak heveder
vezetett hátra, a következõ ló szerszámjának vaskarikájáig. A hevedert
i s komáromi kötélverõk készítették. Azért használtak hevedert istráng
helyett, hogy ne dörzsölje ki a ló oldalát. Az utolsó pár ló hevedere a
hámfára kapcsolódott, a két hámfa pedig egy kisefára volt erõsítve. A
kisefa közepét erõs, de rövid vontatókötéllel dolgozták össze, melynek
másik része hurokban végzõdött. A kisefakötél hurkát és a vontatókö-
tél hurkát ügyes bújtatással egy rövid, vastag fadarabbal, az ún. vezér-
fával kapcsolták össze. Ez a leleményes szerkezet azt a célt szolgálta,
hogy baj esetén a vezérfa kihúzásával az állatokat el lehessen oldani a
hajótól, ami egyébként csak a drága vontatókötél elvágásával lett vol-
na lehetséges.

A teljesen leegyszerûsített lószerszám is úgy volt összeállítva, hogy ki
lehessen használni vele a lovak húzóerejét, veszély esetén pedig könnyen
ki tudják belõle szabadítani a bajba jutott állatokat.
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A hajóvontatás vázlata
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A vontatás lebonyolítása a következõképpen történt : A szekeres gaz-
dák rokoni és baráti alapon önkéntesen vontatócsoportokat alakítottak ki.
Egy-egy ilyen vontatócsoportnak megvolt a maga tekintélyi alapon kivá-
lasztott vezetõje. Õ tárgyalt a megrendelõkkel, és õ vállalta el a vontatást.
Ezután megvitatták a teendõket, a hajók terhelése és nagysága arányában
kialakították a vontatóegységeket, ha szükséges volt, embereket fogadtak a
hajtók létszámának kiegészítésére.

A hajtók és lovak számát a hajó megszemlélése után a vontatógazdák
állapították meg, figyelembe véve a hajó nagyságát, merülését, a szállít-
mányt és a vízállást.

A hajókat általában kettesével összekötve vontatták. Két közepes nagy-
ságú megrakott tölgyfa hajó vontatásához az alábbi vontatóegységre volt
szükség:

5-9 hajós
2 vontatógazda
1 kurtulyás (kurtulás)
18-20 hajtó
30-38 ló.

Hajóvontatás
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A vontatóegységet a komáromiak cukknak nevezték. A vontatás irányí-
tói a vontatógazdák voltak, akik a hajón tartózkodtak, és szócsõ segítsé-
gével irányították a vontatókat. Ismerték a folyó minden zátonyát, forgó-
ját, valamint mélységét és folyási sebességét.

A vontatógazda mindenekelõtt a cukkot szervezte meg. Kijelölte, hogy
a lópárok milyen sorrendben helyezkedjenek el, meghatározta, hogy me-
lyik pár lovat melyik hajtó irányítsa. Következett a lovak befogása, majd
ezután a vontatókötélre való ráfogás és a vezérfa segítségével az összekap-
csolás. A hajtók jelentették: “Rendben a cukk! Kész a fogat.” A vonta-
tógazda erre kiadta a parancsot: “Feszítsd ki!” Ezután a hajtók a lovakkal
feszesre húzatták a kötelet, mire felszedték a hajó horgonyát, majd a ha-
tározott parancs következett: ,,Indulás!”

A hajtók irányítása mellett a lovak beledõltek a hámba, és ezzel meg-
kezdõdött a vontatás. A haladási sebességet a gazda szabta meg. Veszélyes
szakaszon: “Lassan hajts!”, szükség esetén: “Gyorsan hajts!” volt a pa-
rancsszó.

A cukk mellett a folyóparton gyalogosan vagy lóháton a kurtulyás (kur-
tulás) haladt, kezében a kurtulyával (csáklyával). A kurtulyás állandóan a
terepet kémlelte, és a vontatókötelet figyelte, s ha az valamiben elakadt,
kiszabadította.

A lovak a parton párosával haladtak. Általában az elsõ és az utolsó pár
ló egyikének nyergében ült a hajtó, a többi pedig (minden pár ló mellett
egy hajtó) gyalogosan vigyázott állataira. Az elsõ hajtó, a lóvezetõ irányí-
totta a cukkot.

A hajókötél a folyó partjával hegyesszöget alkotott, a vontató lovak
tehát nem elõre haladtak a vontatókötél megbosszabbításának irányában,
hanem kissé oldalvást elõre. Az utolsó vagy a két utolsó pár ló ezért álta-
lában vízben gázolt.

A vontatás kiváló helyismeretet, nagy szaktudást és rendkívüli lélekje-
lenlétet igénylõ, veszélyes foglalkozás volt. Ezért elengedhetetlen volt a
cukk minden egyes tagjának állandó, pontos együttmûködése. Ha csak
egyetlen ló botlott is el vagy süllyedt bele az iszapba, a hajtónak azonnal
intézkednie kellett, mégpedig helyesen, mert ellenkezõ esetben az összes
ló elpusztulhatott, esetleg a hajó is tönkremehetett.

Éberen õrködtek azon is, hagy tõkére vagy zátonyra ne fusson a hajó.
Erre vigyázott a hajó orrán tartózkodó matróz, aki hosszú csáklyájával
állandóan mérte a víz mélységét. Az eredményt hangos kiáltással jelentet-
te a kormányosnak (pl. „Nyolc sukk”), aki ennek alapján irányította a
hajót.
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A vontatás legveszedelmesebb ellensége a hirtelen kerekedõ szélvihar
volt-, mely a hajót elsodorva könnyen a vízbe ránthatta az összes lovat.
Ilyenkor a vezérfa kihúzásával szétválasztották a hajótól a lovakat. A hajót
lehorgonyozták, a lovakat pedig biztonságos helyre terelték. Az akkori
hajózás kockázatos voltát találóan jellemzi Szinnyei József naplójának egy
részlete 1846-ból: „Beõthynek, gabonával megrakott hajóját 10-12 ló von-
tatta föl Bajától Mosonig. Iyenkor türelmetlenül várta az öreg a postát,
mert a kormányosnak minden pihenõállomásról levetet kellett küldenie,
ha posta nem volt a közelben, lovas futárral, habár a levélben nem volt is
egyéb mint: »mincsen újság, rendben vagyunk!«“353

A vontatóút hol az egyik, hol a másik parton vezetett. Az egyik partról
a másikra való átváltást átvádolásnak vagy átverésnek nevezték. Az átvá-
dolás bonyolult, nehéz mûvelet volt, melyben a hajósoknak, a vontatógaz-
dáknak, a hajtóknak és az állatoknak pontosan kellett dolgozniuk. Átvá-
doláskor a hajót - a vontatás iramának állandó fokozása mellett - a lehetõ
legnagyobb sebességgel lendületbe hozták. Ezután a lovakat hirtelen leál-
lították, és a vezérfa kihúzásával szabaddá tették a hajót, melyet a lendület

A szekeresgazdák énekkara 1880 táján
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kihasználásával a kormányos átirányított a túlsó partra. A hajósok a vonta-
tókötelet bevontatták a hajóra, majd partközelbe érve horgonyt vetettek.
Ezután a hajtókat és a lovakat dereglyén, vagy nyáron néha úsztatva átvit-
ték a másik partra. Ezután a hajóról a partra juttatták a vontatókötelet,
befogtak, majd a horgonyt felszedve újból megindult a vontatás.

A hajók rakománya legtöbbször gabona, bor és só volt. A hajókat álta-
lában Gyõrig vagy Bécsig, de néha Regensburgig, sõt Ulmig is elvontatták.
Régebben a vontatás Gönyütõl felfelé a mosoni Duna-ágon történt,

A súlyos hajók vontatása lassan ment. Haladási sebességüket átlagosan
napi 10-15 kilométerre tehetjük. Az állatokat útközben ott legeltették, ahol
éppen megálltak. Emiatt gyakran jutottak kellemetlen helyzetbe szekeres
gazdáink, mert a lovak néha tilosba tévedtek. A lovak etetéséhez szükséges
abrakot magukkal vitték. A cukk tagjai is ellátták magukat élelemmel, ke-
nyér, füstölt hús, füstölt szalonna és vöröshagyma volt a fõ táplálékuk.

Ruházatukat megörökítette számunkra egy 19. század közepérõl szárma-
zó litográfia.334 A gazdát a komáromi szekeres gazdák ruhájában, fején
széles karimájú kalappal, a hajtókat bõ gatyában, mellényben, borjúszájú
ingben, fejükön ugyancsak széles karimájú kalappal ábrázolja. Egyik-má-
sik hajtó szûrt visel. Tavasszal és õsszel melegebb ruhát viseltek.

A rendeltetési helyre megérkezve átadták a szállítmányt, és felvették a
vontatási díjat. A vontatógazdákat is, a hajtókat is jól fizették. A kapott pénz-
bõl mindig jutott ajándékra és meglepetésre a család tagjai számára. Idegen-
ben fõleg olyan árukat vásároltak, amilyeneket otthon nem lehetett kapni.

Gyakran megtörtént, hogy eladták fölösleges lovaikat, majd összerak-
va a hajón szétszedett állapotban szállított szekereiket, indultak hazafelé.
Ha egy-egy csárdába betértek, hamarosan vígan zengett a nóta, és szapo-
rán döngött a padló. A vontatás megpróbáltatásait, izgalmait és viszontag-
ságait oldatták f el nótával és tánccal.

Tutajok vontatása355

Tutajvontatást is vállaltak a szekeres gazdák. Komáromba a Vág folyón
állandóan rengeteg fa érkezett Liptó, Turóc és Trencsén vármegyékbõl,
volt olyan év, amikor 18- 20000 tutaj. E töméntelen famennyiségbõl sokat
gyõri kereskedõk vettek meg. Az odaszállítás a vasút megindulásáig vízi
úton, vontatással történt.

Egy cukk 20 fával megrakott, összekötött tutajt vontatott. A tutajokon
elöl-hátul tutajosok tartották jármûvüket a helyes irányban. A parton ha-
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ladtak a vontató állatok. Elöl két ló, utánuk párosával nyolc ökör, minden
állatpár mellett egy bajtó. A kötélre itt is kurtulyás vigyázott.A von-
tatókötelet és az állatokat az elsõ tutaj közepétõl itt is vezérfa közbeikta-
tásával kötötték össze.
A tutajoknak Gyõrbe való vontatásához jó idõjárás esetén 2 napra volt
szükség, a hazajövetelre elég volt egy éjszaka.

Hajók vontatása a Vág-Dunán356

Jó keresetet biztosított a szekeres gazdáknak az üres káposztásdereglyék szál-
lítása Gútára és Kamocsára. Ekkor is nyolc ökör húzott négy dereglyét az
elõbbiekben ismertetett módon, négy hajtó irányítása mellett. A VágDunán
nem kellett átvádolni, mert a vontatóút végig a jobb parton vezetett.

Egy ilyen út oda-vissza mindössze egy napot és egy éjszakát vett igény-
be. A vontatást ját megfizették. Egy dereglyéért 200 korona vontatási díjat
kaptak akkor, amikor egy ökör ára 900-1000 korona volt.

A hajók vontatását a 19. század közepétõl egyre inkább a gõzhajók vé-
gezték. A század végére a szekeres gazdák végleg kiszorultak a hajóvonta-
tásból. Ekkor tértek át a vontatók is a szekérfuvarozásra.

Az utolsó hajóvontatást 1930 táján végezték a gazdák. Kõvel megrakott
dereglyét vontattak a közúti hídtól a Felsõ-zátonyig. A dereglyét 14 pár ló
vontatta idõs szekeres gazdák irányítása mellett.

Szekérfuvarozás

Komáromba, központi helyzetébõl kifolyólag, mindig rengeteg ember és
áru érkezett és ment tovább. E nagy forgalom lebonyolítását a szekeres
gazdák végezték, akik személyszállítást és teherfuvarozást egyaránt vállal-
tak. Számuk a változó idõk változó körülményeihez alkalmazkodott. 1820-
bon például 43 szekeres gazda mûködött Komáromban, de sok fuvaros élt
az akkori Újszõnyben is.

A komáromiak szekerei olyanok voltak, mint a szomszédos vidékeken.
Az alkatrészek neve hasonlított a környéken használtakhoz, de nem volt
azokkal teljesen azonos, ezért fontosnak tartjuk felsorolásukat. A szekér a
következõ részekbõl állt:357 rúd, a rúd szárnya, rúdszeg, juha, ferhéc,
ferhécpálca (fellépõ), hámfakarika vagy horog, újabb ferhéc, hámfa, kisefa,
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Szekeresgazda-küldöttség a Jókai-emléktábla leleplezésénél 1881-ben
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tengely, derékszög, tengelyágy, cukkpánt, fergettyû, fergettyûtoll, fenék-
deszka, nyújtó, elsõ kerék, kerékagy, keréktalp, sín, küllõ, kerékszeg, lõcs,
lõcsszakáll, lõcskámva, lõcskarika, szekéroldal, szekéroldal-alsófa, szekérol-
dal-felsõfa, szekéroldalorsó, szekéroldalzáp, saraglya, saraglyaoldal, sarag-
lya-felsõfa, saroglya-középsõ fa, saraglya-alsófa, saraglyazáp, saraglyatartó
vas, hátsó kerék, tengely, tengetyágy, vánkusfa, rakonca, ágasfa, kerékcsa-
var, belsõ sárkarika, külsõ sárkarika, belsõ agykarika, külsõ agykarika, ke-
rékszeg, platniszeg.

Voltak olyan szállítmányok is, melyekhez a szokásostól eltérõ szekereket
használtak. Ilyenek voltak például a nehéz, vasazott sóhordó szekerek, me-
lyeken a sószállító hajókról a kincstár sóraktáraiba, innét pedig a körzet kü-
lönféle helységeibe szállították a sót.358 A szekeres gazdák túlnyomórészt egyé-
ni vállalkozók voltak, a sóhordók azonban a kincstár szolgálatában állottak,
rendszeres fizetést kaptak, és gyakran egész életüket ebben a nehéz szolgálat-
ban töltötték. Ha kiöregedtek vagy megrokkantak, nyugpénzt kaptak.

Különleges komáromi szállítmány volt a viza, melynek nagy távolsá-
gokra való szállításában a szekeres gazdák nagy gyakorlatra tettek szert.

Ezek a hatalmas testû halak még a 16. és 17. században is nagy bõséggel
tanyáztak a csallóközi vizeken. A szekeres gazdák a feldarabolt, besózott,
hordókba rakott halakat szállították. Egy szekérre 14 hordó fért fel.359

A legtöbb viza Bécsbe került piaci eladásra, vagy rendszeres, járandó-
ság fejében a császár asztalára.

Szekeresgazdáknak adományozott kiállítási emlékérmek
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Maradtak feljegyzések arról is, mit kaptak a szekeres gazdák egy-egy fuva-
rért.360 Bécsbe és vissza egy szekér fuvardíja 1571-ben 6 tallér volt. Ebben az
évben a komáromi szekeres gazdák 340 forint összegû fuvarhoz jutottak. Egy
szép viza párizsi fuvardíja 59 forint 30 dénárt tett ki 1581-ben.

A halászok által kifogott halak egy része a vártartományt illette. A vár-
parancsnokok a halakat Bécsbe és más városokba szállíttatták. A kifizetett
halfuvarok összege az egyes években a következõ volt

1552-ben16 forint 11 dénár
1553-ban132   ’’        ’’
1558-ban156   ’’        ’’
1559-ben143   ’’   13 ’’
1560-ban162   ’’   20 ’’
1562-ben173   ’’     3 ’’
1566-ban132   ’’   51 ’’
1568-ban165   ’’   35 ’’
1571-ben340   ’’        ’’
1572-ben374   ’’   23 ’’

Összehasonlításképpen közöljük az akkori vizaárakat. A kimért viza-
hús fontja Komáromban 1562-ben, nagy halbõség idején, 3 fillér volt. Pál
Józsa halászmester ebben az évben egy nyolc (bécsi) mázsás vizát 32 fo-
rintért adott el.

Szekeresgazdáknak adományozott kiállítási emlékérmek
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A szekeres gazdák azonban nemcsak vizát szállítottak, hanem minden-
féle árut, sõt személyszállításra is vállalkoztak. Fuvarjaik nagy részét az
élénk forgalmú Komárom kötötte le.

Legfontosabb fuvarjaik

Egész éven át tartó fuvarok: Kézmûvesek és kereskedõk részére anyag- és
áruszállítás.

Kora tavasztól késõ õszig: Hajókon érkezõ, valamint hajókon tovább
irányított áruk szállítása a raktárak és a kikötõ között. A tutajokon érkezõ
különféle faanyagok raktárakba és egyéb rendeltetési helyre szállítása.
Kavics, homok, tégla, kõ szállítása. Kézmûvesek és áruik szállítása a kör-
nyék országos vásáraira.

Õszi fuvarok: Bor szállítása a városba. Fõleg Koppánmonostorról, Nesz-
mélyrõl és Mórról. Tüzelõanyagok szállítása.

Téli fuvarok: Tüzelõanyag-szállítás, jéghordás a jégvermekbe.
Nagy vállalkozásaik közül kettõt említünk meg. A komáromi reformá-

tus templomot 1785-ben kezdték építeni. A hatalmas templomhoz renge-
teg különleges fára volt szükség, elsõsorban vörösfenyõre. Mivel ezt a faféle-
séget a közelben nem tudták beszerezni. Szerbiába mentek érte. Kétszáz
szekérbõl álló karavánt szerveztek, és ezzel szállították haza az óriás szál-
fákat.361

A napóleoni háborúk alkalmával, 1808-ban megkezelõdött a hatalmas
komáromi várrendszer kiépítése, mely 1877-ig tartott. A várrendszer ki-
építésénél elképzelhetetlen mennyiségû földet mozgattak meg. E munkák-
nál a fuvarok oroszlánrészét a szekeres gazdák végezték.

A vasúti hálózat bõvítése és kiépítése, továbbá a gépkocsik elterjedése
azt eredményezte, hogy egyre csökkent a szekérfuvarok iránti igény. A
második világháború idején már elavulttá vált a szekérfuvarozás, ezért a
szekeres gazdák is más foglalkozás után néztek.

Szokások

A komáromi szekeres gazdákat messzirõl meg lehetett ismerni viseletük-
rõl. Egyéniségükben is volt valami, ami megkülönböztette õket. Elsõsor-
ban talán az, hogy õslakosok voltak a városban, összeforrtak Komárommal.
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Nem nagy lelkesedéssel fogadták az idõnként nyakukra ültetett idegen
hivatalnokréteget, például a Bach-korszakban. Ezeket “hídon gyütteknek”
nevezték. Másodsorban megszokták és szerették a szabad természetet, hi-
szen majdnem egész életüket vizeken, réteken, legelõkön v aló munkában
töltötték. Ezeket az õsi beidegzõdéseket évszázadokon keresztül megõriz-
ték. Gyermekeik, ha nem mehetlek hajóvontatónak vagy fuvarosnak, több-
nyire hajósnak, hajóácsnak, vízimolnárnak vagy halásznak csaptak fel. A
török háborúk idején közülük került ki a naszádosak tekintélyes része.

A török háborúk óta valamennyien “hétszilvafás nemesek” voltak. Eb-
bõl kifolyólag azonban semmiféle kiváltságot nem élveztek Komáromban.

A hitújításkor reformátussá lettek, s vallásuk mellett több évszázados
üldöztetés ellenére kitartottak. Kevés kivételtõl eltekintve, a városnak egy
negyedében, egymás mellett laktak. Egymás közelségének a tudata erõsí-
tette az elnyomókkal szembeni ellenállásukat és közösségi érzésüket.

A szenvedések és megpróbáltatások szívósságot és kitartást fejlesztettek
ki bennük. Ha mindenük elveszett, nem estek kétségbe, hanem vállvetve
újrakezdtek mindent. Ha valakit megszerettek, befogadták közösségükbe.
Ez történt Jókay Józseffel is, amikor fiát, a késõbbi nagy írót Móric névre
kereszteltette. Beállított hozzá egy szekeres gazda, és elõadta, hogy õt Mó-
ricz Györgynek hívják, a Móricz család nevében jött, és mivel az a megtisz-
teltetés érte õket, hogy Jókayék fiuknak az õ családi nevüket adták, az
összes Móriczok az új Jókay-ház felépítéséhez fejenként háromnapi fuvar-
ral hozzájárulnak.362

Jellemükre fényt vet az is, hogy a hajóvontatás rendkívül összetett gaz-
dasági és fizikai mûveleteinek lebonyolításához nem volt írásba foglalt
szabályzatuk, mégis óramûpontossággal hajtották végre - sokszor több or-
szágon keresztül - vállalt feladataikat. Vezetõiket nem ceremóniákkal vá-
lasztották; mindig az lett a vezetõ, aki a legügyesebb, legrátermettebb és
legmegbízhatóbb volt, akinek erényeit maguk is elismerték.

A kort és a tudást méltányolták, és eszerint adták meg mindenkinek a
tiszteletet. Áldozatkészségüket bizonyítja egy 1784-ben, a református temp-
lom építésekor történt esemény. Az építési költségek fedezésére az egyház-
községnek ajándékozták ezüstgombjaikat, menteláncaikat, sõt ingyen fu-
vart is válliak. (Ebben látjuk magyarázatát annak, hogy az általunk hozzáfér-
hetõ és megvizsgált menteláncok és gombok között nem találtunk 1784
elõtt készültet.) A hagyományokhoz erõsen ragaszkodtak. A református
templomban minden családnak megvolt a maga törzshelye, amely nem-
zedékrõl nemzedékre szállt. A férfiak apáik, a nõk anyák helyére ültek
abban a rendben, ahogy õseik 1788-ban a templom felavatásakor elhelyez-
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kedtek. A férfiak törzshelyén úgyszólván minden családnak volt egy pad-
hoz erõsített, zárható ládikája, melyben az énekeskönyvet tartották.

Kölcsönös megbecsülés jellemezte a gazdák és a szolgák viszonyát.
Együtt dolgoztak, együtt étkeztek. A szolgáló “nagyasszony”-nak nevezte
a ház asszonyát, aki õt keresztnevén szólította. Ha a cseléd megbecsülte
magát, holta napjáig ott maradhatott a családban. (Így történt ez pl. Nagy
Máriával, aki egész fiatalon, 16 éves korában, 1880 táján került Kecskés
Jánosék házába. Itt szolgált 1910-ig, asszonya haláláig, ekkor annak húga,
Kecskés Lajosné vette magához. 1935-ben asszonya halálát itt is megérte az
immár családtaggá lett tisztes korú Mári. Annyira hozzánõtt a családhoz,
hogy még az örökösök is méltányolták hûségét, és az örökségbõl földei és
ingóságokat juttattak neki.)

A sok üldöztetés és zsarnokság rendkívül gyûlöletessé tette a szerekes
gazdák szemében a Habsburgokat. Nem is titkolták érzelmeiket, amit az
alábbi történetek is bizonyítanak.

1856. szeptember 23-án I. Ferenc József és Albrecht fõherceg Komáromba
érkezett. A hivatalosok nagy ünneplésben részesítették õket, melynek kereté-
ben lóháton felvonultatták a szekeres gazdákat is. Albrecht fõhercegnek na-
gyon megtetszett az egyik szekeres gazda lova, és megbízta hadsegédjét, hogy
vegye meg számára. A hadsegéd közölte is a fenség óhaját, de a derék szekeres
gazda csak ennyit vetett oda : “Nímetnek nem eladó!”363

A Komáromi Református Ifjúsági Egyesület, melynek tagjai túlnyomó
részben szekeresgazda-fiúk és -lányok voltak, 1909. június 9-én tartotta
zászlóavató ünnepségét. A beszédek elhangzása után díszes szegeket ver-
tek a zászló nyelébe, egyben mindenki pár vallásos vagy hazafias tartalmú
szót mondott. Közülük két szekeres gazda mondását emeljük ki.364 “Sala-
mon Antal: A kétfejû madár elpusztulására!”  „Salamon Zsigmond: Auszt-
ria romlására.”

A szekeres gazdák családi élete a tekintélytiszteleten alapult, melynek a
családfõk maradéktalanul érvényt is szereztek. A gyermekáldás bõséges
volt, de számottevõ volt a csecsemõhalandóság is. Úgyszólván minden
házban született 6-8-10 gyermek. Nem egyszer fordult elõ, hogy anya együtt
szült leányával. A keresztelõt nagy lakomával ünnepelték meg. Nem saj-
nálták a költséget az esküvõkön sem, melyeken rengeteg ember vett részt.
A fiatalok egymásra találását tapasztalt asszonyok egyengették, s amikor
komolyra fordult a dolguk, munkába álltak a tollforgató tudós férfiak, és
megszerkesztették a móringlevelet. A móringlevél egy-két tanú, valamint
a menyasszony-, a võlegény és a szülõk által aláírt okmány, melyben a
menyasszony is, a võlegény is kölcsönösen a másik javára engedményezik
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saját vagyonukat vagy annak egy részét arra az esetre, ha házasságuk gyer-
mektelen lenne.

Az esküvõ és a lakodalom hagyományos külsõségek között folyt le.365

Jellemzõ a szekeres gazdák nagy tekintélyére, hogy ezen az ünnepélves
eseményen feleségükkel és gyermekeikkel együtt részt vettek a város ve-
zetõi is.

A legtöbb esküvõt farsang idején tartották. A násznagyokat és a vendé-
geket a võfély hívta meg hosszú verses beszédben. A võfély gondja volt
esküvõ napján a lakodalmas menet irányítása. Ó küldött kocsit az elõkelõ-
ségekért és az idõsekért. A vendégsereg az elõre meghatározott idõpont-
ban a võlegényes háznál gyülekezett, ahol friss kaláccsal, ropogós pereccel
és borral kínálták õket. Innét szép rendben a menyasszonyi házhoz men-
tek, ahol a vendégeket újból kalács, perec és bor várta. A võfély hosszú
verse után a násznagy búcsúztatta el a szülõi háztól a menyasszonyt, akit
nagy sírás-rívás közepette engedtek útjára.

Szekeresgazda-ifjak színjátszócsoportja 1924 táján
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A menetet lóháton a võfély vezette a templomig. Amerre mentek, az
udvarokban mindenütt rossz fazekakat csapkodtak a kerítéshez vagy tül-
költek. A szertartás után az örömapa házához vonultak, ahol megkezdõ-
dött a lakoma. A rengeteg násznép nem fért el egy házban, ezért a szom-
szédos, házak is bekapcsolódtak az ünnepségbe. Erre az alkalomra áttörték
a kerítéseket. Víg mulatás folyt tánccal és nótázással, cigánymuzsika kí-
séretében. Éjféltájt került sor a vánkostáncra, mely után a menyasszony
fejére ünnepélyesen rátették a fõkötõt. A võfély búcsúztatója után a fiatal
pár elvonult. A násznép addig mulatott, amíg kedvük tartotta.

A szekeres gazdák nagy tisztességgel búcsúztatták halottaikat is. A ravatalt
a tisztaszobában állították fel, ahonnét a megboldogultat az egész rokonság és
ismerõsök kíséretében vitték utolsó útjára. A temetés a református egyház
szertartása szerint ment végbe, melyen részt vett a gazdák énekkara is. Pati
Nagy János 1865. január 30-i temetésének halotti beszéde és búcsúztatója,
mely írásban is fennmaradt, pontos képét adja a temetési szertartásnak.

Halotti tort nem tartottak, mert az Komáromban nem volt szokás.366 A
családi élet nagy eseményeit: a születést, házasságot, halált a család feje
minden alkalommal bejegyezte a családi anyakönyvbe. Erre a célra az öreg
biblia hátoldalához kötött üres lapok szolgáltak. Az öreg bibliában volt a
családi irattár is. Itt gyûjtötték össze azokat a fontos iratokat, amelyek a
családra vonatkoztak, vagy amelyek rendkívüli jelentõségûek voltak vá-
rosuk vagy a haza szempontjából.

A szekeres gazdák egy tömbben laktak, egy közösségben végezték mun-
kájukat, a vigalom órait is együtt töltötték. Külön vendéglõjük volt. Itt
rendezték meg idõnként a mulatságokat is, melyen valamennyien részt
vettek. Reggelig fújták a nótát és járták a híres „megyercsi utcait”. Így
nevezték azt a verbunkósszerû dallamot, melyet sehol másutt nem hallot-
tunk. Véleményünk szerint eredeti komáromi dallam. Már csak egy-két
öreg komáromi cigányprímás ismeri.

Komárom többi polgárával együtt részt vettek a közös városi rendez-
vényeken. 1837-38 telén például több mint háromszázan jelentkeztek arra
az ünnepélyes díszes felvonulásra, amikor lovas szánokon járták be a vá-
ros utcáit.367

A farsangot a lakosság nagy pompával ünnepelte. A f elvonulás
rendezõi közül Szarka János tûnt ki különös ötleteivel. Egyik évben
„…24 ökörtõl vontatott óriási szánkóra helyezett és feldíszített száz-
akós hordón Bacchusnak öltözve ült, és a városon körülvonult”. 1845.
február 8-án Szarka János úgy rendezte meg a farsangi felvonulást,
hogy az egyúttal korteskedés is volt a közelgõ megyei tisztújításra.
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Szinnyei József a szemtanú hitelességével így írta le a felvonulást: Szarka
János, “. . . a kedélyes népbarát Megyeház utcai házától délelõtt roppant
néptömeg indult meg három osztályban, mindegyik a legközelebbi tisztújí-
tásra készült igen díszes nagy vörös zászlóval, számtalan apróbb zászlócs-
káktól tarkázottan. E zászlósmenet elõtt két veres sapkás trombitás lovagolt,
és utánuk több díszes külsejû vontató lovas szökdelt; ezután következett a
csinosan felszerszámozott és egymás után 75 ló által vontatott, hatalmas
ostorokkal körülcsattogott, kormányos- és hajósnéppel megrakott óriási de-
reglye. A dereglyén volt ünnepies öltözetû hajósnép, egészen hajózási mo-
dorban mûködött, és ugyanazon mûszavakat kiabálta, miket a dunai hajós-
nép ily alkalommal használni szokott. A folytonos ostorcsattogtatás a város
egyik végétõl a másikra hallatszott. A dereglye után következtek a nagysze-
rû, pompásan aranyozott veres lobogók, melyeket magyar köntösbe öltözött
kardos nemesek hármasával kísértek több cigánybanda zenéje mellett. Tö-
mérdek nép; mintegy 5-6000 vonult kíséretül a menet után, elannyira, hogy
az, egész, várost mozgalom és elevenség hatotta át. Voltak álarcos alakok is,
kik a népet tréfáikkal mulattatták.”368

A szekeres gazdák állandóan nehéz munkát végeztek, ami megkövetel-
te a bõséges táplálkozást. Asszonyaik ennek megfelelõen változatosan, ízlete-
sen fõztek, és büszkék voltak e tudományukra. Szinnyei József naplója azt
is megõrizte számunkra, hogy az országosan ismert ételek mellett melyek
voltak a komáromi konyha ételkülönlegességei a 19. század elsõ felében.369

A konyhatûzhelyek nyitottak voltak, ezeken sütötték nyárson a szárnya-
sokat és a dorongos fánkot.

“A gyúrott tésztás ételeknél lúdzsírt használtak .. . a lágy túrót elõbb zacskó-
ba tették, és téglával lenyomtatott falemezek közt a napon szárították, azután
reszeltél, és a tésztán tejföllel leöntötték . . . A szárnyast, nyulat szalonnával
spékelték és sütötték nyárson . . . . . . .Híresek voltak a komáromi lúdölõ asszonyok
is, akik nagy májra tömték vagy hizlalták a ludakat, aztán kis teknõkben hozták
a májat házhoz; egy ilyen lúdmáj megsütve, ropogós héjjal egész tállal volt, és
pecsenye gyanánt szolgált, jóllakott vele a család . . . . . . Van a komáromi konyhá-
nak néhány specialitása is, ilyen a dödölle, túróval vagy mákkal, hogy ezt csak
Komáromban az ottani lisztbõl tudják jól készíteni .. . ez aztán, mikor egyenként
a tálba rakták, reszketett a finomságtól. . . . A másik étel a kõtés (csírázott búza-
lisztbõl és rozslisztbõl készült, tepsiben megsütött pépszerû étel, ropogós szél-
lel).”

A kõtést csiripiszlinek is nevezték.
Étkezésükben – annak ellenére, hogy kálvinisták voltak - sok olyan

szabályt betartottak, amelyet a katolikus egyház írt elõ hívei számára. Pén-
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teken nem ettek húst, ezen a napon mindig tészta volt az ebéd. A Szent
Márton-napi lúdpecsenye elmaradhatatlan volt a szekeresgazda-családok
asztalánál is. A ház asszonya a felvágás elõtt a késsel mindig keresztet vetett
a kenyérre.

Lovas bandérium370

Szemet gyönyörködtetõ látvány volt mindig, ha kivonult a szekeres gaz-
dák lovas bandériuma.

A bandérium nem volt állandó jellegû alakulat. Csak különleges ünnep-
ségeken szerepelt, és alkalomszerûen állott össze. Vezetõjük a maguk vá-
lasztotta kapitány volt, tisztségviselõik a zászlótartó, az alabárdos és a két
buzogányos.

A szekeres gazdák mutatós emberek voltak ezüstgombos, menteláncos;
asztrahánprémes díszruhájukban. Ha a bandérium kivonult, kardot kötöt-
tek oldalukra, lovukra pedig díszes nyeregtakarót terítettek. A nyeregtaka-
ró vagy csábrág piros posztóból készült, melyet kb. kétujjnyi aranypaszo-
mány szegélyezett. A nyeregtakaró a ló vékonyánál hegyes kiképzésû volt,
aranyrojtot varrtak rá. A nyeregtakaró sarkában arannyal kihímezve a tu-
lajdonos monogramja volt látható, fölötte ötágú korona.

A bandérium felvonulásának megvolt a meghatározott rendje. Elöl ha-
ladt az alabárdos. Utána kb. 10-15 méterre a zászlótartó a bandérium zászló-
jával, mellette kétoldalt egy-egy buzogányos. Utánuk a bandérium kapitá-
nya, majd kettõs sorokban a szekeres gazdák.

A bandérium utoljára 1929. szeptember 15-én vonult fel a református
templom új harangjának avatási ünnepségén. A város tulajdonát képezõ
nyeregtakarókból 1945-ig 33 db még megvolt a városmajorban, ezek azon-
ban a háborús események következtében eltûntek.

Mûvelõdés - közéleti szereplés

A reformáció egyik legnagyobb érdeme a népnevelés és népoktatás
széles körû elterjedése volt. Így volt ez Komáromban is, melynek lakossága
hamar áttért az új hitre. A városi jegyzõkönyvek tanúsága szerint a: 16.
század közepén majdnem az egész város protestáns volt.371 Az ellenrefor-
máció szenvedélyes viharai sok szenvedést zúdítottak a város lakosságára,
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de mûvelõdési téren eredményt hoztak, mert a katolikusok és a protestán-
sok egymással versenyezve nyitották meg az iskolákat.

A szekeres gazdák reformátusok voltak, így alapismereteiket olyan isko-
lában kapták, melyet nagynevû nyugati egyetemeken (Lipcse, Jéna, Bern,
Genf, Utrecht, Heidelberg) tanult, felvilágosult szellemû prédikátorok
irányítottak. Az olvasás általánossá vált. A biblia ott volt minden
szekeresgazda család asztalán, sõt esténként rendszeresen olvasták. 1711-
tõl kezdve, az akkor induló Komáromi Kalendárium egy-egy száma min-
den évben egy kötettel bõvítette a szekeres gazdák könyvállományát. Egyes
családok szép, változatos könyvtárral rendelkeztek.

A szekeres gazdák az iskolában jó alapot kaptak, tudásukat tovább olvasás
útján és az élet iskolájában fejlesztették. Nem voltak tanult emberek, de na-
gyon sok bölcs gazda volt közöttük. A szájhagyomány azt tartja, hogy jól
beszéltek latinul. Ezt külföldi utazók is megerõsítik (pl. Zeiler), akik csodál-
kozva jegyzik fel, hogy ,,. . . kocsisok, hajósok s legalacsonyabb származásúak is
latinul beszélnek”.372 A latin mellett németül is kellett tudniuk, hiszen vonta-
tás és szekerezés közben gyakran fordultak meg a Habsburg-birodalom kü-
lönbözõ tartományaiban. A német tudást általában Dévényben sajátították
el. Ennek a német ajkú községnek a lakóival a szülõk megállapodást kötöttek,
melynek értelmében a Dévénybe küldött szekeresgazda-fiúért cserébe Komá-
romba jött magyar szót tanulni egy hasonló korú német fiú.

Érdekes szokást rögzített le Jókai Mór Az én életem regénye címû mûvé-
ben, melyben az 1800-as évek kulturális állapotairól többek között ezt írta:
“Poétái azonban akkor is voltak a magyar nemzetnek, s azoknak a munkáit
szokás volt olvasni a magyar házaknál, ami akkoriban úgy ment, hogy ha
egy poéta tetszetõs poémát költött, azt a legközelebbi ismerõse is leírta
magának saját kezûleg, s aztán továbbadta a másodiknak, harmadiknak,
míg utoljára az egész város leírta. Apródonkint aztán lett belõle egy egész,
könyv: innen-onnan összeírva.” (Jókai Mór ereklyeként õrizte édesapja
egyik ilyen kézzel írt versgyûjteményét.

De nemcsak a mûvelt réteg kedvelte a verseket, hanem az egyszerûbb
emberek is. A tatabányai, József Attila Megyei Könyvtár õrzi Kecskés Lajos
komáromi szekeres gazda 1843 és 1865 között saját kezûleg másolt köny-
vecskéjét, melybe Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc,
Petõfi Sándor, Tompa Mihály, Vörösmarty Mihály különféle verseit és nép-
dalokat gyûjtött egybe. A másik ilyen versgyûjtemény e sorok írójának
tulajdonában van. Apai ágról származik, valószínûleg a szekeres gazda
nagyapja másolta 1867-ben, 24 évesen, Petõfi Sándor verseskötetébõl.

A szekeres gazdák köztiszteletben álló tagjai voltak a város társadalmá-
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nak. Úgyszólván minden megmozdulásban részt vettek. Egy 1881. augusz-
tus 20-án keltezett, dedikált fénykép arról tanúskodik, hogy a rév-komá-
romi református egyház földmûvelõ tagjainak énekkara hattagú, díszru-
hába öltözött küldöttséggel vett részt a Jókai-emléktábla leleplezésén. 1894.
január 5-én és 6-án országos jelentõségû ünnepséget rendeztek Budapes-
ten, Jókai Mór írói munkásságának 50. évfordulóján, melyen az ország
valamennyi vármegyéje, városa, jelentõsebb testülete és egyesülete képvisel-
tette magát. Komárom város 15 tagú küldöttségében két szekeres gazda is
szerepel, Bese János és Kecskés János.373

1891-ben nagyszabású ipari és gazdasági kiállítást rendeztek Komárom-
ban. Ezen a szekeres gazdák közül többen részt vettek. Gabonanemûeket
állítottak ki, ezzel is bizonyságot téve arról, hogy terményeik piacképesek.
A kiállítók a következõk voltak: Kacz Gáspár, Bese János, Kecskés János,
Pati Nagy Lajos, Bátyai József, Rátz Dániel, Dechy László, Kossár lstván.374

Nemcsak tájjellegû, hanem országos kiállításokra is beneveztek terménye-
ikkel, melyek itt is állták a versenyt, sõt kitüntetést is kaptak. Ezt bizonyítja az
1885-ben Budapesten megrendezett országos Általános Kiállítás mûvészi
kivitelû emlékérme, melyet Kecskés János kapott “Az érdem jeléül”.

Az utolsó évtizedek

Azok a kapcsok, amelyek a szekeres gazdákat évszázadokon keresztül
összetartották, különféle külsõ hatásokra egymás után pattantak szét. A 19.
század második felében a gõzhajózás feleslegessé tette a hajóvontatást. A
megszaporodott gépkocsik a második világháborúval egyidõben ki-
szorították a teherfuvarozást. Megszûnt tehát az egyik legfõbb összetartó
erõ, az azonos foglalkozás.

Századunk elsõ negyedében Komáromban hozzávetõlegesen még 112
szekeresgazda-család élt, kb. 500 személy. A második világháború után a
zárt közösség végképp felbomlott és szétszóródott. Azóta sokan meghal-
tak, a megmaradlak más foglalkozási ágakra tértek át.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy szekeres gazdák már nincse-
nek. Utódaik termelõszövetkezeti tagok, orvosok, munkások, kereskedõk és
mérnökök. Becsülettel állják helyüket, úgy, mint apáik és nagyapáik tették.
A fejlõdés megszüntetett egy foglalkozási ágat, a szekeres gazdák érdekes,
regényes élete már a múlté. Emléküket azonban õrzik a regények, és száj-
ról szájra adják az utódok.
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