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Kedves Enesei Polgárok!

Hitem szerint minden település hétköznapjai és ünnepnapjai fölött – láthatatlanul – 
ott lebeg az ősök szelleme. Az előttünk itt járó generációk küzdelme, építő munkája 
velünk van. Rányomja bélyegét gondolkodásunkra, mert mi – mai eneseiek – az 
elődeink által ránk hagyott épített, környezeti és szellemi örökséget gondozzuk, 
visszük tovább, építjük, gazdagítjuk.

Vajon mennyire ismerjük annak a településnek, utcáinak, falurészeinek, épületeinek 
évtizedeit, évszázadait, ahol megébredünk, s nyugovóra hajtjuk fejünket?

Amikor munkához láttam, azt szerettem volna elérni, hogy legtöbb kérdésünkre 
választ kapjunk, ha fellapozzuk az „Enese évszázadai” című kiadványt.

Sok részlet, korábbi, rövidebb, a falu történetével foglalkozó írásom adott volt a 
kötet összeállításához. Ehhez jött az ösztökélő gondolat, késztetés: a 21. század elején 
közösségünk polgárai bármikor kézbe vehessenek egy összefoglaló helytörténeti írást. 

S íme: van egy könyv! A legjobb tudásom szerint íródott, melyet, remélem, gyakran 
és büszkeséggel olvasnak. Erősítse patriotizmusunkat! 

Széchenyi István gondolatát ajánlom fi gyelmükbe: 
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn…”

Isten éltesse Enese közösségét!

Mesterházy József 
polgármester

Egy év intenzív munka

2021. év végén fogalmaztuk meg a gondolatot: könyvet jelentetünk meg Eneséről, 
a kezdetektől napjainkig megírva történelmét. Tudtuk, hogy több hónapos kemény 
munka vár ránk… s íme, egy év elteltével fellapozhatják az „Enese évszázadai” 
címet viselő kötetet.

A történelem viharai kevés dokumentumot, írott forrást hagytak ránk. Középkori 
oklevelek 1526-ig több mint harminc alkalommal említik a község, ill. többnyire az 
Enessey család nevét. Ezen oklevelek egy része a Magyar Nemzeti Levéltárban talál-
ható, s digitalizálták őket. Dreska Gábor négy kötetben (1244-től 1526-ig) jelentette 
meg a pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltárát.
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Győr vármegye nemesi közgyűléseinek jegyzőkönyvei az 1580–1690 közötti időszak-
ból magyar nyelven is hozzáférhetők számos, községünkre ill. nagyrészt az Enessey 
családra vonatkozó adattal. A család levéltáráról ma már semmit nem tudunk – jól-
lehet, Ráth Károly az 1860-as években még látta Enessey Sándornál azt az 1552. évi 
oklevelet, melyet birtokaik megerősítésére kaptak. Ezzel együtt több más értékes 
okiratnak is nyoma veszett. 

A Győri Egyházmegyei Levéltárban a katolikus templom építésével kapcsolatban 
találtunk egy-két levelet.  A község középkori történetére vonatkozó, publikálatlan 
adattal nem tudtak szolgálni. 

A község képviselő-testületeinek jegyzőkönyveit a következő  időszakokból tanulmá-
nyozhatjuk: 1905. március–1916. március, 1919. szeptember-1936. március, 1946.január  
– 1950. augusztus. A tanácsülések és a végrehajtó bizottsági ülések jegyzőkönyveit  
az 1950–1980 közötti évekből – szintén a Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron 
Megyei Levéltárában olvashatjuk. 

A könyv megírásához nélkülözhetetlen volt a kor technikai vívmánya: az internet, 
ill. az itt elérhető digitalizált folyóiratok, könyvek. Legnagyobb segítséget az Arcanum 
Digitális Tudománytár, a library. hungaricana internetes felület és a Dr. Kovács Pál 
Könyvtár és Közösségi Tér által digitalizált megyei folyóiratok jelentették. 

Az Enesei Hírmondó 1993 decembere óta jelenik meg. A közel három évtized alatt 
összegyűjtött fotóanyag, a szemtanúk által leírt visszaemlékezések gazdagították a 
kötetet. 

Az elmúlt másfél évtizedben részletes, színvonalas kiadványok láttak napvilágot  
az iskola  (Jubileumi emlékkönyv az Enesei Általános Iskola alapításának 160. 
évfordulójára, 1849–2009), az óvoda (Kisdedóvótól a Tündérkastély Óvodáig – Az 
enesei óvoda ötven éve, 2008 és Az enesei Tündérkastély Óvoda 60 éves, 2018) és a 
Sportegyesület (Az Enese SC története 1937–2012, 2012) történetéről. Munkámban 
ezen  intézményekkel részletesen nem foglalkoztam, mindössze egy-két kérdéssel, 
melyeket kiemelten fontosnak éreztem megemlíteni. 

Itt utalnék arra a több mint két évtizeddel ezelőtt megjelent kiadványra, mely az 
„Enese 1270–2000” címet viseli. Ez a munka volt az első kísérlet a község történe-
tének, intézményeinek megismertetésére – igaz, a falu históriáját mindössze két 
oldalon tárgyalva.

Enese történetét tagolva, rövid fejezetekben megírva láttam célszerűnek. Nem 
szerettem volna – a szakma rosszallását kiváltva – lábjegyzetekkel és hivatkozással 
teletűzdelni az írást. Irodalomjegyzéket tettem közzé a fejezetek végén. 

Leíró, olvasmányos községtörténetet akartam írni. Remélem, sikerült.



10

A könyv kiadásához nyújtott anyagi támogatásért 
a következő vállalkozásoknak és magánszemélyeknek 

mondunk köszönetet:

Áder János, köztársasági elnök

Gyopáros Alpár, Enese község országgyűlési képviselője

Kiss József, Kapuvár

Szabóné dr. Ferenczi Éva, Enese

Talent-Plan Tervező és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Győr

Rábakész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr

Kaco Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., Enese

Lang Szolg Kft., Győrújbarát

Kónyi „Haladás” Mezőgazdasági Kft., Kóny

Szlovacsek Kft., Enese

Liné Építőipari és Kereskedelmi Kft., Ásványráró

Csonkáné Balikó Éva, Enese

Vill-Korr Hungária Kft., Győr

Harmonikás Bt. (Sándor Ernő), Enese

Bödő Kft., Enese

Maller László, Enese

Ifj. Pátka Zoltán, Kóny

Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofi t Kft., Kapuvár

Winkler Tüzép, Enese

Kovács Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., Jobaháza

Kiss Tibor Kálmán, Enese, Petőfi  u. 13/C

Szimetrik Kft., Győrszentiván



11

Köszönöm a segítséget!

Dr. Szabó Csaba barátomnak – aki csoporttársam volt a szombathelyi főiskolán –, 
a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának.

Dr. Rácz György barátomnak – aki a győri bencés gimnáziumban osztálytársam volt 
–, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos igazgatóhelyettesének.

Dr. Nemes Gábornak, a Győri Egyházmegyei Levéltár főlevéltárosának.

Piskorné Zombor Jankának, a Postamúzeum muzeológusának.

Antaliné Hujter Szilviának, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér helytörté-
neti osztály vezetőjének.

Áldozó Istvánnak, a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei 
Levéltár igazgatóhelyettesének.

A fotókért az alábbi személyeknek mondok köszönetet:
Tóth Sándor Frigyes, Némethné Jáger Zsuzsanna, Lengyel Patrik, H. Baranyai Edina, 
Gülch Csaba (), Káldy István (), Böjtös Kálmán (), Kesserű Zsuzsanna, Vitéz 
Gézáné, Fehér Tiborné – Szabadság u., Németh Vilmos, Dékány Csaba, Ihász István 
(), Tschurl Károly és az MTI fotóarchívuma (Hadas János)
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Régészeti lelőhelyek és kutatások

A község jelenlegi közigazgatási területén mintegy hatezer évesek az első régészeti 
leletek, amelyek emberi jelenlétre utalnak. A neolitikum korában itt élők a homok-
hátakon, a tájból kiemelkedő dombokon telepedhettek le. A vizekben gazdag kör-
nyezet biztosította megélhetésüket. Az ekkor élt emberek ismerték a földművelést, 
és voltak háziállataik.

Enese belterületén vagy határában minden kultúra nyomai, használati tárgyai 
megtalálhatók. Ebenhöch Ferenc (1821–1889) koroncói plébános volt az első, aki 
községünk régészetét tudományos igénnyel kutatta. Két kőékről és egy furatos 
kőbaltatöredékről tett említést. Mithay Sándor 1955-ben megjelent tanulmányában 
megemlítette, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum több csiszolt kőeszközt őriz közsé-
günkből, amelyek még a 19. század második felében kerültek oda.

Lovas Elemér bencés tanár a 20. század első felében Enesét régészeti szempontból 
a vármegye egyik legkevésbé megfi gyelt területének mondta. Az Ebenhöch-megfi -
gyelések, leírások óta eltelt évtizedekből Lovas egy kelta urnáról és a Fodor-kertben 
(Eper utca) talált 2. századi római pénzről tett említést. Egy 1860-ban előkerült 
bronz lándzsahegyre is utalt, de ezt csak egy feljegyzésre hivatkozva írta bele ka-
taszterébe, ő maga nem vehette kézbe, nem látta. Lovas a Győri Szemle-ben közölt 
tanulmánya Enesét azon 31 megyei település közé sorolta, amelyek a római uralom 
alatt állandóan lakottak voltak. Nem nagy lélekszámú településekre kell gondolni, 
inkább majorságokra, ahol pár család talált otthonra.

Az M85-ös gyorsforgalmi út építésének, illetve az azt megelőző régészeti ásatá-
soknak, terepbejárásoknak köszönhetően ma már jelentős ismereteink vannak az 
egykor itt élt emberekről. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázisa 22 
régészeti lelőhelyet tart nyilván közigazgatási területünkön. Ebből 3 belterületen, 
19 külterületen található. Az adatbázis Fudon négy, Péterházán és a Varga-tagon 
három-három lelőhelyet különböztet meg.

KÜLTERÜLET
A gyorsforgalmi út nyomvonalán 2008-ban kezdték meg a feltárásokat. Három 
helyszínen dolgoztak a régészek:

1. NAGY-SAROK
Jelenleg Bezi közigazgatási területe, de községünk belterületével közvetlen ha-
táros. A régészeti kutatás után híd és két körforgalom épült a helyszínen. A több 
mint 8 hektáros területen 2150 régészeti jelenséget bontottak ki.

A rézkor középső időszakából – Kr. e. 3500-Kr. e. 3000 – tárták fel a házak szer-
kezetét, 6 x 12 méter nagyságú létesítményekben élt a kor embere. Tárológödrök 
is kerültek elő, valamint sok kőeszköz és pattintott kovapenge. A korból nem sok 
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kerámia maradt fenn. Ez nem 
meglepő, mert az elhasznált ke-
rámiák anyagát nem dobták el, 
hanem újrahasznosították.

A bronzkorban (Kr. e. 2500) 
ismét benépesült a terület. Mint-
egy 25-30 házat rejtett a föld, 
ezek 4 x 8 méter nagyságúak vol-
tak. 100-150 főre lehet becsülni 
az itt élő közösséget. Az építmé-
nyeket faoszlop tartotta, vesz-
szőfonatból, agyagtapasztással 
készültek a falak. A tető szerves 
anyag – nád, fakéreg vagy szal-
ma lehetett. Ennek nem maradt 
nyoma. A tárológödrökben vál-
tozatos kerámiatöredéket és sok 
kőeszközt találtak. 

Feltártak egy kutat is, melyben 
több mint 36 különböző edény tö-
redékét találták meg. Ez a lelet ku-
riózumnak számít, mert a Dunán-
túl északi részén kevés ilyen ismert.

Magyarországon az adott 
korból mindössze 4-5 kút ke-
rült feltárásra. A kút közösségi 
használatban lehetett, körülötte 
minden bizonnyal tárolóvermek helyezkedtek el. A C14 radiokarbon-vizsgálat a 
kút készítésének idejét a Kr. e. 11. századra teszi. Az archeobotanikai elemzés alap-
ján ki lehet jelenteni, a gabona nyomainak jelenléte kiterjedt mezőgazdasági tevé-
kenységet mutat. Az urnamezős kultúra népessége hozta létre a bronzkori falut.

A kutatott területen egy harmadik korszak nyomait is megtalálták, de a pontos kort 
nem sikerült azonosítani. Félkör alakú, karámszerű építmények árkai rajzolódtak 
ki – egyikből vassarló került elő.

2. PIPPANI-DŰLŐ
A régi kónyi országúttól északra fekvő terület. 2008-ban és 2009-ben is folytak 
régészeti munkák, a leletek döntő többsége cölöplyuk és gödör volt. Feltártak 5 
nagyméretű (16-18 m x 7 m) házat a Kr. e. 4500–3800 közötti időszakból. Egyedüli 
bronzlelet egy tőr pengéje. Néhány gödörből középkori kerámiatöredékek kerül-
tek elő, 13–14. századi leletek. Egymásra helyezett edények és tálmaradvány látott 
napvilágot egy gödör feltárását követően, ezeket a kora rézkor időszakára datálták.

BRONZKORI TÁL

A Rómer Flóris Múzeumban őriznek egy 
késő bronzkori tálat, melyet a szakma talpon 
álló turbántekercses tálként tart nyilván. Az 
enesei határban – közelebbről meg nem ne-
vezett helyen – találták 1953-ban, leltári szá-
ma 53.105.1. Érdekes, hogy Mithay 1955. évi – 
már idézett – írásában nem tett említést róla!
A mintegy 10 cm magas tálat valószínűleg te-
metkezési szertartáshoz használták. A hallstatti 
kultúra ((i. e. 5–8. század) idején készítették.
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3. KÜLSŐRÉTI-DŰLŐ
Az M85 Rábapatona irányába eső szakasza. Őskori leleteket, neolit kerámiatö-
redékeket tártak fel, valamint középkori vastöredéket, szegeket és késő közép-
kori kerámiatöredékeket rejtett a föld.

4. FUD-PUSZTA
A mai közigazgatási határainkon belül kétségtelenül Fud-puszta és közvetlen 
környéke – a Régészeti Adatbázisban szereplő Fudi-puszta, Fudi puszta 117,6 
Mp, Fudi-puszta III. és Fudi-puszta IV. lelőhelyek – rejtik, illetve rejtették a leg-
gazdagabb tárgyi emlékeket.

Amikor Argay József a kúriáját építette 1858-ban, hamvasztásos római temetőre 
bukkant. Számtalan edény került elő, egyikben emberi csontok maradványait talál-
ták meg. Az újabb kőkorból korsók, kancsók, tálak bizonyítják, hogy már a rómaiak 
előtt megtelepedett itt az ember.

A tét–lébényi út mellett, a Fudra bevezető bejáróval szemben fekvő területen 42 
edényt, bronzdíszeket fedeztek fel. Mithay azt írja a Győr és környékének őskora 
(1954) című művében: „Az egyik durvább díszítésű edényben bronzdíszeket talál-
tak: vastag és vékonyabb karperecek, egy vékony bronzhuzalból készült nyakperec 
és bepödrött végű kis szív alakú csüngők. Mindegyik több darabban került elő, és 
ezeken erős tűznek a nyomai látszanak. Ez azt bizonyítja, hogy a halottat teljes 
díszben helyezték a máglyára, és a tűzben megégett és szétrepedt bronz ékszereket 
is összeszedték, és külön edénybe helyezték.”

Ezen a területen az avaroknak nagy temetőjük volt, az említett ékszerek az ő 
temetkezéseiknek a „hagyatéka”.

TEREPBEJÁRÁSOK
Belevár: Péterházától kb. 1,8 km-re északra, az Enese–Rábapatona határ közelé-
ben található. A  területen kora újkori kerámiatöredékek és tégladarabok kerül-
tek felszínre. A 18. századi térképi adatok alapján törökkori menedékvár állt ott.

A Varga-tag II. jelölésű lelőhelyen – a Mérges irányába vezető út jobb oldalán, 
a Kepés–Lesvári-csatorna előtt – terepbejárást végzett a Xantus János Múzeum 
munkatársa. A környezetéből kiemelkedő homokháton avar kori öntöttbronzcsa-
tot talált. Római kori leletek kerültek elő a nevezett dombtól nyugat-délnyugat 
irányban: egy köztársaságkori ezüstpénz, 51 darab – főleg 4. századi századi – 
bronzpénz, Constantinus-, Licinius-, Valentinianus-veretek.

BELTERÜLET
Szabadság utca 72.
1971 augusztusában Tomka Péter és Szőke Béla Miklós – egy bejelentés nyomán – 
községünkbe látogatott, hogy tanulmányozza az ember- és állatcsontokat, valamint 
ékszermaradványokat, amelyek egy emésztőgödör ásásakor kerültek felszínre.
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A régészek megállapították: egy gazdag, honfoglalás korában élt hölgy sírját 
bolygatták meg a munkások. Egy kopott felületű, aranyozott, ezüst négyzetes 
veret került elő, mérete 2,57 cm x 2,6 cm volt. A Kisalföldön hasonlót még nem 
találtak, ruhadísz vagy övveret lehetett.

2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és a Szegedi 
Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete megkezdte programját, mely a 
Történeti genetika a magyar etnogenezis kutatásában címet kapta. A kutatásra 
községünket is kijelölték.

2002 nyarán érkezett Enesére Langó Péter régész és dr. Mende Balázs ant-
ropológus. Az ásatás során előkerült egy középkori sír (nem azonos az 1971-
ben megtalált sírral!) – az eltemetett hölgy 35-45 éves kora között hunyt el, de 
a szakemberek nem tudták a földi maradványokat egyértelműen honfoglalás 
kori leletként beazonosítani. A síron kívül Árpád-kori edénymaradványok, 13. 
századi kerámiatöredékek arra utaltak, hogy elődeink nem csak temetőnek 
használták a területet.

A 2002. évi feltárás során leletek kerültek elő a neolitikum (az őskor korai 
időszaka) és a bronzkor idejéből.

A neolitikumban a zselízi kultúra emberei éltek településünkön. A Szabad-
ság utca 72. telken a mindennapi élet eszközeit, maradványait találták meg 
a Kr. e. 4000 idejéből.Számos őskori vastag falú tárolóedény maradványaira, 
díszkerámia-töredékre bukkant Langó Péter. De fi noman megmunkált kőpen-
gék, vadászeszközök, kések gazdagítják tudásunkat az őskori Eneséről. Kagy-
lót, halat evett a kor embere – a háziállatként tartott jószágok húsa mellett.

Az Öregfalu homokdombján a bronzkor embere is megtelepedett. Optimális 
hely volt a védhetőségnek (ellenséges támadás) és a kedvező életfeltételeknek 
köszönhetően.

Ady utca
A vasútállomás egy homokdomb legmagasabb részén épült fel, a domb az Ady utca 
irányába lejt. Több hektáron rejthet régészeti anyagot a föld.

A Rómer Flóris Múzeum munka-
társai 2018 áprilisában 2200 négy-
zetméter nagyságú területen ku-
tattak. A feltárás során egy 13–14. 
századi települést ástak ki. A leletek 
zöme kerámiaanyag, szinte kizáró-
lag cserépbográcsokhoz tartozott. 
Meghatározó elemek voltak a kü-
lönböző hosszúságú, de általában 
keskeny és derékszögben megtörő 
árokszakaszok.

A Tomka Péter és Szőke Béla Miklós által 
1971-ben megmentett négyzetes veret 

előlapja és hátoldala
(Molnár Attila fényképfelvétele)
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Eper utca
A vasút mentén délre, az Eper utca 
térségében nagyobb kiterjedésű ho-
mokdomb húzódik. A nevezett te-
rületen római pénzt találtak, és egy 
bronzkori lándzsahegy is előkerült.

Szakember régész nem járta be a 
területet.

2002-ben Dombi János adta át 
Egry Ildikónak a kertjében talált 
kerámiatöredékeket és egyéb lele-
teket. Egry Ildikó elmondta: őskori 
– római, avar – Árpád-kori fragmentum található közötte. Tehát jó okkal mondhat-
juk: ez a homokhát folyamatosan lakott terület!

Mindenképpen érdekes megjegyezni: a 18. századi katonai felmérés térképén lát-
ható Enese nem az említett őskori, középkori lelőhelyek egyikén épült fel. De nem 
lehet kizárni – mivel a 18. századi község területén nem történt régészeti feltárás –, 
hogy a középkori Enesét a Szabadság–Petőfi  utcák mentén keressük.

A Tüske-tag (itt áll a Szabadság utca 72. számú ház) a 20. században kezd ismét 
benépesedni, csakúgy, mint az Eper utca környéke.

Takács Károly régésszel bejártam az orvosi rendelő és a bolt közötti, abban az 
időben mezőgazdasági művelés alatt álló területet. A földön talált kerámiák alap-
ján a régész elmondta: ezen a falurészen is éltek emberek az elmúlt évszázadokban. 
A bejárás kb. húsz évvel ezelőtt történt, arra már nem emlékszem, melyik korszak-
ból valók a leletek.

A Rómer Flóris Múzeumban tárolt avar edény, 
leltári száma RA-32-2003

Irodalom:
Lovas Elemér: Győr környéke az Imperium 
Romanum keretében
Győri Szemle, 1940

Takács Károly: Örökségvédelmi hatástanulmány
Enese, 2004

Langó Péter – Mende Balázs: Honfoglaláskori 
sírok Enesén
Arrabona, 2006. 44/1

Langó Péter: Régészeti kalandozások Enesén
In: Enesei Hírmondó, 2002 október

Kőszegi Frigyes: A Dunántúl története a késő 
bronzkorban
BTM Műhely 1. kötet. Budapest, 1988

Wallák Katalin: Az 1995. év régészeti kutatásai
Régészeti Füzetek I/49
(Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 1997)

Mithay Sándor: Régészeti adatok a győri járás 
történetéhez
Győr, 1956

archeodatabase, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Régészeti Adatbázisa

Adatok és emlékek Rábacsécsény község törté-
netéből
Kiadta: Molnár János Egyesület Rá-
bacsécsényért, évszám nélkül



17

Magyarok? Besenyők?

Honfoglaló őseink 900 után vették birtokba a Rába és a Rábca vidékét, 907 júliusában 
legyőzték a bajorokat, és a gyepűt a Fertő tó vidékéig tolták ki.  Nincs arra vonatkozó 
adatunk, hogy Enese területén maradtak-e más népcsoportok (szlávok, bajorok, ava-
rok), s azok együtt éltek volna az új honfoglalókkal. Azt azonban az 1971.évi régészeti 
ásatás megerősíti, hogy a Szabadság utcában már temetkeztek elődeink közvetlen a 
honfoglalást követően. Tehát birtokba vették a község területét. Vajon melyik népcso-
porthoz tartozott az Enessey család őse – ha a család felmenői kaptak itt birtokot –, s 
a velük együtt itt otthonra találók? 
1. Győr vidékét a fejedelmi törzs szállta meg, a vármegye területének legnagyobb 

része fejedelmi birtok lett – még a 13. században is az volt. Elképzelhető, hogy az 
Enessey-ős s „háza népe” a fejedelmi törzs egyik nemzetségének leszármazottja. 

2. Enese területét besenyők szállták volna meg? Nincs erre utalás a község történel-
mében, a szájhagyomány sem tart számon besenyő ősöket, de érdemes átgondolni 
az alábbiakat:

A besenyők több hullámban érkeztek Magyarország területére. Kultúrájuk a 
magyarokéval szinte azonos volt, ogur–török nyelvet beszéltek. A Gesta  Hun-
garorum leírja: 931-ben Zolta vezér besenyőket telepített a Mosony nevű fertőn 
túl. 1074-ben a Rába és a Fertő vidéki besenyők Salamon ellen vonultak, s ezért I. 
Géza királytól szabadságjogokat kértek. A besenyők nagyobb településcsoportot 
alkottak a Rába alsó folyásánál és a Marcal mentén. Vidékünk Árpád-kori törté-
nelmében két besenyő nemzetség – a Pok és az Osl – fontos szerepet játszott.  A 
Pok nemzetség birtokai Győr vármegye nyugati–délnyugati részén helyezkedtek 
el. Az Osl nemzetség alapította a csornai premontrei monostort, birtokaik a Rá-
baközben (is) jelentősek voltak. Két szomszéd település – Bezi és Rábapatona – 
besenyő hagyományai köztudottak. Két másik, a középkorban elpusztult település, 
Kos és Uthal, szintén köthető a besenyőkhöz. Mindkettő pár kilométer távolságra 
feküdt községünktől. Sövényház birtokosai a 14. század végén a Pok nemzetségből 
származó Meggyesaljai család tagjai. 

Tehát Enese közvetlen környezetében besenyők éltek. Nem zárható ki, hogy az 
enesei ősök is azok voltak, és községünk nem képezett magyar etnikumú szigetet a 
„besenyő tengerben”. Reális lehetőség azzal számolni, hogy a Pok család egyik, 14. 
században élő leszármazottja kapta meg a nemzetségi földek egy részét, a későbbi 
Enese határát. Különösen akkor, ha hitelesnek fogadjuk el Győr vármegye 13. századi 
birtokait és birtokosait bemutató térképet. Abból az derül ki, községünk területe 
is Pok-birtok.

Lengyel Alfréd, a Győr Megyei Levéltár igazgatója egy tanulmányában foglalkozott 
vidékünk kora Árpád-kori történelmével. Következőképpen fogalmazott:  „A Győr 
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megyét is átszelő belső gyepűvonulat a nyugati határvidéken kiépített védelmi rendszer 
harmadik vonalának felelt meg. Győr megyei szakasza a Rába és a Marcal folyók 
medréhez alkalmazkodott, de alapjában véve a hajdani Arrabona helyén kialakult 
várszerű erődítésre (földvárra) támaszkodott és kiterjedését, szerteágazásait azok a 
helynevek jelzik illetve sejtetik, amelyek a gyepűrendszer belső szerkezetére esetleg 
határvédelmére utalnak, vagy etimológiai tekintetben besenyő eredetű nyelvelemek-
ből képződtek. Ezek közé tartoznak pl. a következők: Sövényháza (tulajdonképpen 
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gyepű-sövény, a ház szó későbbi hozzáadás), Bezi és Enese (mindkét hely besenyő 
telep volt). Tehát Lengyel Alfréd az Enese nevet besenyő eredetűnek tartotta.

Ugyanebben a tanulmányában községünk besenyő eredetét megcáfolja, és Enese 
nemzetségről beszél, akik nyugatról érkeztek. Érthetetlen. Egymást kizáró állítások!

„Kétségtelen tény azonban, hogy az említett gens-eken kívül még mások, sőt nyugatról 
bevándorolt nemzetségek is jártak, illetve letelepedtek e korszakban a későbbi Győr 
megye területén. Így többek között az Enese, Pata, valamint Geur/Győr nemzetség.”

 Itt jegyezném meg: az Enese nevet az etimológia török – magyar eredetűnek írja. 
Jelentése: fi atal nőstény szarvas, az eredetmondában Hunor és Magor anyja.

A határokat, gyepűket a magyarsághoz csatlakozott népek védték – a besenyők 
ilyenek voltak. A nyugati végeken a Lajta képezte az első, a Kapu vára–Vasvár vonal 
a második védelmi vonalat. A harmadik gyepűvonal Enesén át húzódott a Rába és 
Rábca között. 

Természetesen sok kérdés felmerülhet. Ezek közül a legkézenfekvőbb talán:  ha ilyen 
sok besenyő nyelvű nép élt itt a környezetünkben, hogyan és mikor lettek magyarok?

A kevés számú oklevél alapján erre nem kapunk választ. A korszakot alaposan  
ismerő tudósok is csak következtetni próbálnak a rendelkezésre álló nyelvi, néprajzi, 
etimológiai adat, genetikai vizsgálat, „összefésüléséből”. Egyszer talán világosan 
látunk…

Irodalom: 

Burján Imre:  Fejezetek Rábapatona történetéből
 Rábapatonáért Közhasznú Egyesület 2009
Wikipédia:  A besenyők
Dr. Lengyel Alfréd:  A győri várispánság (királyi vármegye) kialakulása 
 In: Arrabona Múzeumi Közlemények 5. Győr, 1963
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Községünk 1526-ig

A régészeti kutatások az erősítik meg, hogy Enese az Árpád-korban lakott terület 
volt. Oklevelekkel ezt nem tudjuk alátámasztani. Györffy György „Az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajza” című munkájában nem szerepel községünk 
neve. Történészek ezt a munkát alaposnak és teljes körűnek mondják, Györffy 
minden Árpád-kori oklevelet tanulmányozott.

Két magyarázatot is adhatunk arra a kérdésre, miért nem fordul elő Enese 
neve kora középkori oklevelekben.

� Az írásbeliség kezdetleges volt, relatíve kevés oklevéllel találkozunk a korból. 
És hozzá kell tenni: számtalan okirat megsemmisült az évszázadok viharaiban.

� Enese birtokviszonyai tisztázottak voltak, nem merültek fel olyan vitás kér-
dések, melyekkel a királyi bírósághoz kellett volna fordulni az itt élőknek/
birtokosoknak.

Jelenlegi tudásunk szerint községünk neve egy 1368. augusztus 18-án keltezett 
oklevélben fordul elő először. Szerdahelyi Ders fi a Miklós – több más szerdahelyi 
nemessel – Fud birtokosa volt, a győri káptalan birtoka Pathana possessio (ma 
Rábapatona). Miklós mester mint felperes és a káptalan mint alperes között 
folyó pernek köszönhetően a felek megjárták a birtok határait, s az oklevél a 
határjárás során tesz említést településünkről: „nobilibus de Inse eandem pos-
sessionem Inse” – azaz Enese nevű birtok nemeseiről beszél.

Az oklevél községünkre vonatkozó szövegkörnyezete Rácz György fordításá-
ban olvasható:

Quod prima meta inciperet in meta terrea antiqua iuxta portum fl uvii Raba 
a parte meridie, ubi etiam alias duas metas terreas de novo erexissent, qua-
rum una separaret dictam possessionem Pathana dicti capituli ad partem 
orientalem,  alia vero prefatam possessionem Fwd predictis magistro Nicolao 
et fi liis suis ac Michaeli fi lio Petri ad occidentem, deinde iuxta ostensionem 
partium ivisset per pratum honus, dictum versus septemtrionem et venisset  
ad duas metas terreas antiquas iuxta idem pratum habitas, quas etiam ad 
presens innovassent, dehinc ivisset directe ad septemtrionem ad tres metas 
terreas antiquas angulares, quas etiam ad presens innovassent, quarum una 
separaret dictam possessionem capituli Pathana ad orientem, alia ad sep-
temtrionem nobilibus de Inse, eandem possessionem Inse, et tertia predictam 
possessionem Fwd magistro Nicolao et fi liis suis, ac Michaeli fi lio Petri ad 
occidentem ibique reambulatio ipsarum possessionum et metarum inter 
easdem innovatio fuisset terminata
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„Az első határjel kezdődik egy régi földhatárjelnél a Rába folyó révje mellett 
a déli résznél, ahol is két újonnan emelt földhatárjel van, amelyből az egyik elvá-
lasztja az említett káptalan említett Pathana faluját keletről, a másik pedig nyugat 
felé az említett Péter fi a Mihály és fi ai, valamint Miklós mester Fwd birtokától; 
innen a felek megegyezése szerint megy egy Honusnak mondott réten át, végül 
észak felé megy ugyanazon rét mellett lévő két régi földhatárjelhez, amelyek mos-
tanáig meg vannak újítva, amelyek közül az egyik elválasztja a káptalan említett 
Pathana faluját kelet felé, a másik észak felé az Inse-i nemesektől, ugyanazon 
Inse birtoktól, a harmadik pedig az említett Fwd birtoktól, Miklós mester és 
fi aitól, valamint Péter fi a Mihálytól, és ott nyugatra a határjárás befejeződik.”

Itt kell megemlítenem, hogy községünk közelében az Árpád-korban létezett egy 
másik Inse nevű település! 1268-ban IV. Béla király eladományozta a mosoni vár 
tatárjáráskor elnéptelenedett birtokát – amit akkor még Inse-nek neveztek – a 
Héder nembeli Herrand fi a Domonkosnak. A győri káptalan írta le a határokat. 
Az oklevélben megjelölt Inse Pomogy (ma Pamhagen) közelében feküdt, a Fertő 
tó közelében. Ezen a vidéken a 11. századtól besenyők éltek nagy számban! Joggal 
feltételezhetjük, hogy Inse egy ritka besenyő személynév lehetett, amelyet átvettek 
a magyarok, és a történelem sodrában eltűnt nyelvünkből is – a „mi Enesénk” és 
egy-két oklevél őrizte meg emlékét. Egy 1248. évi oklevél szintén alátámaszthatja 
Inse személynév voltát: Miklós, Vas vármegye ispánja átírta a vasvári káptalan ok-

A község nevének – Inse – első említése
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mányát, melyben egy bizonyos csákányi birtokrészt Tywanffy Lőrincnek engedtek 
át. Az okiratban szerepel „Tÿburcius fi lius Inse” – azaz Inse fi a Tiborc.

Kiss Lajos szerint Enese személynévből keletkezett magyar névadással, az alap-
jául szolgáló személynév a régi magyar „in” szó, amiből arra lehet következtetni, 
hogy királyi szolgálónépi falu volt. Ha helytálló lenne ez a magyarázat, akkor az 
Árpád-korban élt eneseiek – minden bizonnyal – a győri várat szolgálták volna 
valamilyen feladatkörben.

Ha ez a feltételezés (szolgálónépi falu) igaz lenne, akkor a Magyar Királyság 
területén sok Enese nevű településnek kellett volna fennmaradni, hisz szolgá-
lónépek minden királyi/ispáni vár körül éltek. S azokat a településeket szintén 
szolgáló mivoltukról nevezték volna el.

Községünk neve több alakban fordult elő az oklevelekben. Mint láttuk, az első 
névalak az Inse, 1430-ban Insye, 1453-ban Inese, majd 1476. július 26-án jelent 
meg először az Enese (mint Paulus de Enese). Ezekben az évtizedekben még 
ingadozik a névalak, egy 1481. évi oklevélben is találkozunk még az Inese haszná-
lattal. Sőt, az 1619. március 8-án tartott megyei közgyűlés a „nobiles in Enyesse” 
alakot írta. Természetesen előfordulhat, hogy az „Insye” egy elhallás-elírás miatt 
került az oklevélbe. Csánki Dezsőnél is tévedésből kerülhetett papírra a község 
főbb birtokosait megemlítő „Másként Inasai/Pl. 1480 Incsey” alak.

Mint az előző fejezetben írtam, Inse a Pok nemzetségből származhatott, és 
besenyő lehetett. A származás tudata idővel elhalványult, s azt a környékbeli 
emlékezet sem őrizte meg. Az is lehetséges, hogy a birtokos Inse besenyő volt, 
jobbágyai viszont nem. Szeretném hangsúlyozni, a fent leírt mondatok feltétele-
zések. Oklevelek útmutatásainak hiányában – sok esetben – tudós történészeink 
is csak következtetnek és teóriákat állítanak fel.

Belitzky szerint 907 után a Megyer törzs vette birtokba a Tóköz vidékét 
is, miután a bajor Rábai őrgrófság összeomlott. A Győr megyei Enese és a 
Moson megyei Szolnok nevek ennek a terjeszkedésnek a nyomait őrzik. Majd 
a későbbiekben, még a 10. században, besenyők kerültek e törzseket egymástól 
elválasztó területre. A történész a Nyék és a Tarján törzs közötti „senki földjének” 
vélelmezte a Tóköz nyugati vidékét. Belitzky tehát a fejedelmi törzs névadása 
mellett foglalt állást községünket illetően.

Tomka Péter, az enesei honfoglalás kori sírt feltáró régész így írt: „Tájegysé-
günkön az ősfoglaló nemzetségek őseit a 10. századi néhány előkelő és valamivel 
több középrétegbeli lovas temetkezésben sejthetjük…” Azaz községünk birto-
kosa(i) a társadalom középosztályához tartoztak.

Szatlóczki az egytelkes nemeseket a honfoglalás korában élt szabad harcos 
réteg leszármazottainak tartja.
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Az enesei nemesek, birtokosok eredetét, társadalmi helyzetét tárgyalva, nem 
vethetjük el azt a lehetőséget sem, hogy a helyi család(ok) a várjobbágysághoz 
tartoztak. A várjobbágyok, gyökereiket tekintve, a honfoglalás kori harcos kö-
zéprétegek leszármazottai. A kialakuló királyi vármegye egyik katonaeleme 
lettek, akik hadi szolgálattal tartoztak a várbirtokból kapott részért. Várjob-
bágyfalvakban éltek, a várnépek közül 2-5 család gondoskodott az ellátásukról. 
Az Árpád-korban a községünk közelében elhelyezkedő Dör, Kapi és Réti a 
győri vár tartozékai voltak, azaz várjobbágyok lakták a településeket – Enesét 
azonban nem említették meg közöttük. Ez alapján tehát az enesei birtokosok 
nem várjobbágyi eredetűek.

A várjobbágyok felső társadalmi csoportja Szent Istvánra vezette vissza sza-
badságát, s magukat a Szent Király szabadjainak nevezték. Közülük kerültek 
ki a várnagyok, a várispánság tisztségviselői. Szolgálati birtokukat magántulaj-
donná tudták változtatni, s többnyire kuriális nemesek lettek. Saját birtokaikból 
nem tudtak megélni, ezért önként beálltak a vár szervezetébe. Birtokuk mellett 
katonáskodtak, és megyei hivatalt viseltek. Ezen „kritériumoknak” az enesei 
nemes(ek) tökéletesen megfelel(nek), azaz ezen gondolatmenet mentén vár-
jobbágyi eredete/eredetük egyértelműnek tekinthető.

CSALÁDI MÍTOSZTEREMTÉS VAGY ÉLŐ SZÁJHAGYOMÁNY?
Enessey György (1753/56–1801) „Conspectus Jurium possessionis Curialis Enesse” 
című munkájában családja múltját írja le. Eszerint a család II. András királytól 
kapta a nemességet 1217-ben, mert Eneczi Ponsé – a család első, néven nevezett 
őse – elkísérte a királyt jeruzsálemi keresztes hadjáratára. Eneczi Ákos később 
Győr visszavételénél vitézkedett. Anjou I. Lajos király hadseregében Eneczi 
Botys vett volna részt a nápolyi hadjáratban 1346-ban, Eneczi Chapon (István) 
Nikápolynál harcolt 1393-ban. Oklevelekkel nem támasztható alá a felvilágo-
sodás korában élt író családtörténete. Az 1552-ben Újlaky Ferenc által kiadott 
oklevél sok középkori, a család történetére vonatkozó adatot tartalmazott. 
A 20. században veszett nyoma. Azonban ne zárjuk ki annak lehetőségét, hogy 
a szájhagyomány adta apáról fi úra a család történetét!

HOMO REGIUS
A 15. század második felében számos oklevélben tűnnek fel az Enessey család 
tagjai mint királyi vagy nádori emberek. Az 1453. április 13-án keletkezett oklevél 
szerint Inesei Benedek és Bálint szerepelnek mint „homo regius”, 1464-ben Ine-
sey Pál kijelölt nádori ember Heccze (ma Hecse, Győr része) birtok iktatásakor.
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A királyi esküdtek vagy királyi emberek a középkori magyar jogban a vármegyei 
bíróságok tagjai voltak. A káptalan vagy konventbeli megbízottak társaságában 
mint ülnökök működtek közre egy-egy ügyben, amiben a király/nádor megbízása 
alapján tanúként szerepeltek. Első fokon minden, a vármegyei törvényszéken 
intézett per hozzájuk tartozott.

A homo regius státuszt III. András idején alkották meg, az ország minden 
egyes vármegyéjében 12-12 esküdtet neveztek ki. Mátyás király ezt a „homo 
regius” rendszert megerősítette, s egyben kikötötte: királyi ember csak az elő-
kelőbb nemesek közül választható. A jelölteknek kötelező volt elfogadniuk a 
megbízást, mely egy évre szólt.

Biztosan a vármegyei elitbe tartozott a 15. század második felében élt Enessey 
Pál – homo regius, alispán és a győri vár várnagya! 

A 15. század második feléből fennmaradt oklevelek azt támasztják alá, hogy 
a nemesi vármegye tevékenysége ezekben az évtizedekben megélénkült, az 
igazságszolgáltatásban a király és a nádor többször igénybe vette a köznemesség 
közreműködését. Mátyás király (1458–1490) a tehetősebb vezető rétegnek a me-
gyére gyakorolt befolyását akarta erősíteni. Az 1486. évben kiadott törvénykönyv 
60. és 73. cikkelye megkövetelte, hogy a főispán a vármegyebeli nemesek közül 
válassza ki az alispánt, és az a megye színe előtt tegye le az esküt.

1488-ban Enessey Pál másodalispán már ezen rendelkezések keretei között 
lett a nemesi vármegye vezetője, s fogadalmát a megyegyűlés előtt mondta 
jegyzőkönyvbe. Enessey Pál 1488-ban, 1489-ben és 1490-ben is betöltötte az 
alispáni tisztséget. A fent nevezett törvénykönyvbe belefoglalták azt is, hogy 
szolgabírónak csak módosabb nemeseket lehet választani.

Az oklevelek az Enesey (esetleg több, a községben birtokos) családról tesznek 
említést, akiket mint „de Inse” megnevezéssel azonosítanak, pontosítanak. 
Nevezett században – elsősorban főurak – kezdik el a vezetéknevek, családnevek 
használatát. Valószínűnek tartjuk, hogy a században élt ’de Inse’ megnevezéssel 
élő enesei nemesek egy közös ősre vezethetik vissza származásukat. Egyikük 
lehet annak az Enessey Bálintnak a szépapja, akitől – a 16. század első felétől 
– levezethető az Enessey családfa a 20. századig.

Enessey Pál a családból az első, akit már nem „de Inse” megnevezéssel illettek 
– videlicet Pauli Enessey castellani Jauriensis. Az 1487. évi oklevélből megtudjuk, 
hogy Pál a győri vár várnagyi tisztségét töltötte be. A várnagyi beosztás nagy 
megtiszteltetést jelentett, és a sokrétű feladatok ellátása komoly rátermettséget 
igényelt. A castellanus hatáskörét a comes/főispán határozta meg, a megbízás 
bizalmi viszonyt feltételezett – hisz a várnagy gazdasági feladatokat is ellátott. 
Hunyadi János kormányzósága idején alakult ki, hogy két alispán irányította a 
vármegye munkáját, az egyik a Káptalandombi várépület várnagya volt.
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Az Enessey család befolyását jelzi a 15. században az is, hogy Enessey Domon-
kos 1447-ben mint Győr vármegye küldötte vett részt a budai országgyűlésen.

KATALIN ASSZONY VÉGRENDELETE
A 15. századdal bezárólag egy végrendeletnek köszönhetően tudunk meg legtöb-
bet Enese középkori történetéről. Az 1480. június 19-én keltezett oklevél szerint 
Kutasi Tamás győri vikárius (a megyéspüspök helyettese) maga elé idéztette 
Enessey János (az oklevélben Johannes Inesey) felesége – Katalin asszony – 
végrendeletének tanúit. Az eskü alatt meghallgatottak vallomást tettek.

Meglátásom szerint a legfontosabb információ községünkre vonatkozóan: telepü-
lésünkön volt egy kápolna, melyre negyven bécsi dénárt hagyott a végrendelkező. 
Arról nem esik szó, mikor és milyen építőanyagból épült az isteni hajlék. Nem 
tartjuk valószínűnek, hogy kőből vagy téglából. Feltételezhetjük, a török pusztítá-
sának esett áldozatul már a 16. század első felében. A későbbiekben nem esik szó 
róla. A kápolna helyéről sem maradt fenn adat. Sőt! Arra a kérdésre sem tudunk 
egyértelmű választ adni, hol helyezkedett el a középkori Enese. Községünk mai 
belterületén szinte mindenütt találunk középkori nyomokat – egymástól akár 1 
km távolságra. Elképzelhető, hogy mindegyik terület azonosítható Enesével – hisz 
tudjuk, a középkori falvak vándoroltak. Odébb költöztek, ha a közelben kedvezőbb 
feltételeket találtak. Egymástól akár 100 méterre lévő házakban éltek a családok. 
A történészek egy falu lakóinak számát 100-150 főre teszik. A település szerkezete 
sem hasonlítható a mai utcás, rendezett építkezéshez.

Katalin asszony négy forintot rendelt a győri székesegyháznak és a lébényi Szent 
Miklós-plébániatemplomnak. A patonai plébánostól – egy forint meghagyása mellett 
– 30 olvasott misét kért, a zsoltár és az emlékmise mellett. A patonai plébániatemplom 

Pauli Enessey castellani Jauriensis – Enessey Pál győri várnagy (1487. október 26.)
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szintén egy forinttal lett gazdagabb Enessey János feleségének jóvoltából. Ebből az 
adakozásból arra következtethetünk, hogy a 15. században Enese Patona fi liája volt.

Az okiratban megnevezett kedvezményezettek minden bizonnyal a rokonság-
ba tartoztak: Bödögei Pál – két forint, Bíró Simon – három forint, Kónyi Nagy 
Lukács – egy forint, Patonai Ábrahám fi a Miklós – tizennyolc forint összeggel 
növelhette vagyonát. Enessey Gáspár öröksége száz bécsi dénár volt. Muszli 
Pál – Katalin asszony veje – két ökröt kapott. Unokája, Illés, a kisbaráti szőlő-
hegyben található szőlőjét tudhatta magáénak a végrendelet szerint, valamint 
Enesén lévő öt szőlőjét is. Nem írja le, vajon az „öt szőlő” kifejezés mekkora 
szőlőbirtokot jelent. Az örökségben földbirtokról nem esik szó. Ennek oka az, 
hogy a középkorban a nők nem birtokolhattak földet.

Figyelemreméltó, hogy 25-30 kilométert utaztak a szőlő megműveléséért ill. bor 
készítéséért. Ez egyrészt rávilágít a kor mobilitására, a középkori útviszonyok sem 
jelentettek akadályt a bor szállítására. Másrészt bizonyíték lehet arra, hogy a kö-
zépkor embere előszeretettel fogyasztott bort. Enesén nem volt forrásvíz, még a 
20. században is rossz minőségű az ivóvíz. A bor fogyasztása a tápanyagmennyiség 
bevitelét is szolgálta!

Enese és a Sokoró-vidék kapcsolatára már a 14. század második felében is 
találunk utalást. Nyúlon az egykori királyi szőlőművesek birtokainak összeírása-
kor 1368-ban azt mérhették fel, hány szőlő cserélt gazdát és jutott új tulajdonos 
kezére. Bod vincellér szőleje ásványi Miklós fi a András és egy enesei nemesember 
tulajdonába került. Az oklevél nem nevezi néven az enesei tulajdonost.

Az enesei nemes(ek) tulajdonában lévő szőlőbirtokot enesei jobbágyok mű-
velhették meg. Erre enged következtetni az 1373. évi tarjáni tizedper. A perben 
vallomást tettek enesei jobbágyok is, akik a sokorói dombokon dolgoztak.

Községünk történelme közös a szomszéd települések történelmével. Érdemes 
egy rövid kitekintést tenni, mikor említették nevüket először okiratok.

Kóny – Egy határjáró oklevélben szerepel Coun néven 1220-ban, majd 1228-ban 
a keresztes lovagok győri házának birtokába kerül.
Rábapatona – A község nevét az 1368. augusztus 18-án keltezett oklevél említi 
először (mint Eneséét) Pathana néven.
Bezi – 1340-ben Possessione Beze, 1481-ben Bezy Lőrinc a birtokosa.
Rábacsécsény – 1228-ban említik Chechen alakban.
Győrsövényház – A falut 1396-ban említik először, a Meggyesaljai család birtoka.
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Enesei családok és községük nevének előfordulása középkori oklevelekben 1526-ig
Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent…
1368. augusztus 18. – A Sibrik család levéltára (69986)
nobilibus de Inse, eandem possessionem Inse (DL 69986)
1368. szeptember 30. – nobilis de Inse (DF 207349)
1373. augusztus 11. – Johannes dictus Feyes de Inse (DF 207384)
1379. szeptember 14. – Nicolaus fi lii Egidii de Inse
Győri Káptalan levéltára Cth VI 252
1430. augusztus 24. – Gregorius de Insye (DL 12291)
1453. április 29 – Valentinus de Inese (DL 14669)
1454. április 20. – Valentinus de Inese (DL 14796)
1455. április 26. – Valentinus de Inese (DF 265086)
1466. október 1. – Nicolaus de Inese (DL 16408)
1471. július 21. – Paulus de Inese (DF 265131)
1476. július 26. – Paulus de Enese (DF 265150)
1476. július 29. – Paulus de Enese (DL 17830)
1481. október 29. – Jacobus de Inese (DF 265175)
1483. április 17. – Paulus de Inese (DL 106902)
1487. október 26. – Paulus Enessey castellani Jauriensis (DL 19319)
1471. július 20. – Paulus de Inese (DF 265132)
1471. július 22. – Paulus de Inese (DL 17223)
1481. október 26. – Jacobus de Inese (DF 265177)
1503. december 14. – Jacobus de Enese (DF 208339)
1507. június 16. – Jacobus de Enese (DL 65591)
1517. május 25. – Jacobus de Enese (DF 274221)
1519. november 9. – Mathias Farkas de Enese (DF 274234)

Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei
� Enessey Pált alispánként említik a következő oklevelek:

� (DL 19458) – 1488. december 20.
� (DF 263540) – 1489. február 21.
� (DF 207958) – 1490. március 6.

A Győr vármegyei rovásadó-összeírás 1518-ban:
Item Enese Nicolai de eadem porta – azaz Enessey Miklósnak egy telke van.

A Magyar Nemzeti Levéltár nyilvántartásában szereplő oklevelek:
� Symonis de Inse – 1410. november 14.  (DF 260247)
      (DF 278159)
� Enessey Simon és fi ai – 1438. augusztus 21. (DL 63886)
� Inese-i Bálint és Benedek – 1453. április 13. (DL 14669)
� Valentinus de Inese – 1454. január 25. (DL 14795)
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Paul de Inese – 1457. február 28. (DL 789)
Paul de Inyse – 1464. szeptember 25. (DL 16065)
1464. október 13. (DL 16065)
Paul Inese – 1466. szeptember 15. (DL 16408)
Valentinus de Enese – 1476. szeptember 3. (DL 17860)

Nagy Iván: Enessey Domonkos 1447-ben Győr vármegye OGY-i követe. 
Oklevélbeli forrását nem ismerem.
Enessey János felesége, Katalin asszony végrendelete (DL 65567)

A csornai konvent 1536. június 16-án átír/újraír egy 1489. november 14-én kelet-
kezett oklevelet – Sövényház, Kóny, Enese, Bezi és Újfalu határjárásáról szól.

Középkori okleveleink töredékét fordították le latinról magyarra, egy részüket 
kivonatolták, azaz pár mondatban összefoglalták az oklevél tartalmát, megje-
lölték az érintettek nevét.

Az oklevelek elérhetőek az achives.hungaricana.hu oldalon. Egy latinul tudó, az 
enesei vonatkozású okleveleket áttanulmányozó/lefordító lokálpatrióta munkája 
révén több-kevesebb részlet a jövőben előkerülhet községünkről egy már ismert 
oklevélből is. És teljesen azt sem lehet kizárni, hogy valahol valaki rábukkan egy, 
Enesét is említő „új”, napjainkban még ismeretlen oklevélre…

A középkori latin szöveg mai nyelvre való átültetése nem egyszerű feladat. 
E fejezetnek a végén két példát említek.

Enese történelmében az első okleveles említést 1270. évre datáltuk – mint 
„méltán az enesei majorságban lakozó” személyekről való említést. Ez, szakem-
berek egybehangzó állítása szerint, téves. Félrefordításról van szó. A nevezett 
oklevélben nincs szó községünkről!

Egy 1412. november 4-én Reznek településen jegyzett oklevél Enessey Pogány 
Péter alispánról tesz említést. Az okiratban az „Enyeseh” szó szerepel, s a 
fordításban ebből Enesei lesz. 1412-ben községünk Inse névalakban fordul elő. 
A zalai alispán nem köthető előneve szerint településünkhöz.

(Nagy Imre–Páur István–Ráth Károly–Véghely Dezső: Hazai okmánytár, 
Codex Diplomaticus I. Győr, 1865.)

Az Enese névalak – az Inse mellett - is létezett az Árpád-korban. Az esztergomi 
káptalan jelentette 1275-ben IV. László királynak az István mester (Bars megyei 
főispán) és a barsi vár több jobbágya közötti birtokcserét. Ezen oklevélben 
szerepel: „Sebe et Marcello fi líjs Enese.”

(Wenczel Gusztáv: Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 
Árpád-kori új okmánytár IX. 1272–1290. Pest, 1871.)
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Irodalom:
Adatok és emlékek Rábacsécsény község történetéből (évszám nélkül)
Kiadta Molnár János Egyesület Rábacsécsényért
Burján Imre: Fejezetek Rábapatona történetéből

Rábapatonáért Közhasznú Egyesület, 2009
Szemelvények Kóny múltjából (1228-2008)

Kóny Község Önkormányzatának kiadványa, 2008
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I. 1988
A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, tanulmányok I.
A győri káptalani magánlevéltár törzsanyagának regesztái 1527–1600
Weisz Boglárka: Vásártartás az Árpád-korban

Századok, 2007. IV/879
Kelényi Borbála: Késő középkori magyar fő- és köznemesi női végrendeletek (1440–1526)

(Doktori disszertáció, Budapest, 2015)
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában 

Győr vármegye, III. kötet
Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteles helyi működésének oklevéltára
A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai

I. kötet (1244–1398) Győr, 2007
II. kötet (1399–1438) Győr, 2008
III. kötet (1439–1499) Győr, 2010
IV. kötet (1500–1526) Győr, 2013

Belitzky János: Nyugat-Magyarország védelmi rendszere és határőrnépei a késő középkorban
Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve 4. évf. 1934.
Tomka Péter–Némethné Jankovics Györgyi: Államalapítás, ispáni vár, megye. Világi és egyházi 
központok a X-XI. század fordulóján, – a temetők tanúságtétele

Artifi cium et Historia 5. (Győr, 2000)
Szatlóczki Gábor: A honfoglaláskori gyepű – Az egyházhelyes nemesek és Nyugat-dunántúli telepü-
lés területük, „ugy irhassak mint volt” 

Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére
Fontes et Libri 2. Szeged 2019

Lengyel Alfréd: Az autonóm nemesi Győr megye kialakulása és működése 1526-ig
Arrabona, Győr, 1965

Gecsényi Lajos: Gazdaság, társadalom, igazgatás
Tanulmányok a kora újkor történelméből Győr, 2008.
Adatok a Győr környéki szőlőművelés történetéhez a XII–XVII. században

Kerékgyártó Árpád: Hazánk évlapjai. Magyarország történetének kortani átnézete 884–1849
Budapest, 1875

Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke, I. kötet 3. füzet
Budapest, 1930
Századok, 1906 632. I. Kivonat: Héderváry oklevéltár II. 328

A családból elsőként Enessey György (1753/56–1801) írta „ss”-sel a nevét, őt követően leszármazottai 
szintén. Mindegyik családtagnál a két „ss”-sel írt alakot használom.



30

A török hódoltság árnyékában
16–17. század

AZ ENESSEY CSALÁD – BIRTOKOK, BIRTOKVITÁK

Az Enessey család levéltára a 16. század első felében a Tóközt elérő török táma-
dások következtében semmisülhetett meg. Ezt követően fordultak Ujlaky Ferenc 
győri püspökhöz a családtagok, hogy erősítse meg őket Enese ősi birtoklásában. 
Az örökös főispán, királyi helytartó püspök 1552. május 26-án Pozsonyban kiadott 
egy oklevelet Enessey Lukácsnak és fi ainak, melyben igazolta birtokaik ősiségét. 
A birtok-megerősítő oklevélben szerepelt a többi családtag is: Jakab, Márton, Fe-
renc, Erzsébet, Szabó Jakab, Bajcsy Máté. Mint alább láthatjuk, az ő nevüket nem 
szerepeltettem a családfán.

Az Enessey család származását Bálinttól vezethetjük le.

Negyed századdal később egy birtokvita kapcsán találkozunk ismét az Enessey 
családtagok nevével. Radetius István egri püspök, Heves megyei főispán és kirá-
lyi helytartó 1579. április 10-én Pozsonyban bocsátott ki adománylevelet János fi a 
Istvánnak, Ambrus fi a Györgynek és Lukács fi ainak – Sebestyénnek és Simonnak. 
A rokonok ellentmondtak, megtámadták az adománylevélben megfogalmazott – 
szerintük igazságtalan – birtokkiosztást. Egyezség lett a per vége. Nem voltak ritkák 
a családon belüli összeütközések, erről tanúskodik Győr vármegye nemesi közgyű-

Enessey Bálint
1536

JánosLukács

Lőrincz János Mihály György Katalin
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1547–1582
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1547–1580

Balázs
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lésének 1582. június 25-i jegyzőkönyve is. Enessey Anna tett panaszt Enessey István 
ellen, mert két ökröt vásárolt tőle, s azt nem fi zette ki teljes egészében, 10 forinttal 
adós maradt neki, amit meg sem akart fi zetni a későbbiekben. Sőt lekaszáltatta a 
koroncói rétet – melynek Noszlopy Menyhért, Enessey István és Enessey Anna 
voltak a tulajdonosai –, onnét három kocsi szénát elvitetett.

Nemcsak enesei földekért harcoltak egymás ellen a nemesek. Sibrik János 
Csécsény nevű pusztáját 1581-ben Grebechy Gergelynek adta bérbe. Az enesei 
nemesek tiltakoztak ez ellen, mert a bérlet a szomszédság jogán őket illette 
volna. Letétbe helyeztek 25 forintot, s készek voltak megfi zetni a szomszéd falu 
földesurának a földbérleti díjat.

A 17. században szintén számtalan konfl iktussal, nézeteltéréssel találkozunk a 
nemesi közgyűlés jegyzőkönyveiben vagy egyéb okiratban. 1613-ban Enessey Már-
ton, György, Péter és István eltiltották a Pető családot „az enesei erdő alatt való 
földektől, melyben vetések vannak” . Magasi László és felesége, Enessey Fruzsina 
tiltakozott 1628-ban, hogy Enessey Mihály özvegye az enesei birtokot eltékozolja, 
és különböző ügyekben ingyen szétosztja.

1636-ban Enese lakóit tiltották Uthal puszta határának használatától. Szentpéteri 
István, kónyi plébános 1640-ben tiltott mindenkit az Enese területén lévő erdők 
használatától, mert azok a kónyi plébániához tartoznak. Az enesei katolikusok révén 
volt birtoka a kónyi plébánosnak községünkben, mint azt a rábaközi főesperesség 
egyházlátogatási jegyzőkönyve megerősíti.

Azonban békés adásvételről is megemlékeztek a krónikák. Enessey Simon és 
felesége 1565-ben megvették Enessey Veronika nemesi telkét 90 forintért.

A 16. században az Enessey családba való beházasodással szereztek birtokrészt a 
településen a Bajcsy, a Szabó (vagy Zsabó néven is szerepel) családok, Cseszneky 
György szintén birtokos. A mérgesi Poky Gáspár, Gergely és Jósa 1549-ben birtokol 
földterületet az enesei határban. A bezi jobbágyok ötven arany kárt okoztak nekik (és 
Enessey Máténak). A 17. században kisebb-nagyobb birtoktest fölött rendelkezett a 
Bezerédy család, Szapáry Péter és Iványos Miklós. Oppaka György győri városbíró 
Enesén levő „portio” -ját a jezsuita páterekre hagyta 1640. november 8-án keltezett 
végrendelete szerint.

Ahogy más családok birtokolnak Enesén különböző nagyságú földterületeket, úgy 
az Enessey család tagjainak is van másutt tulajdona. Különösen fi gyelemre méltó, 
hogy szőlő birtoklásáról két esetben is tudunk. Enessey Lukács és fi ai 1547-ben vettek 
szőlőt sövényházi Pethe Ambrustól a ménfői hegyben 16 forintért. Enessey Simon 
és felesége Csigi Tamás özvegyétől vásárolt szőlőbirtokot a ménfői lankákon. Ez 
azért is érdekes, mert a Sokoró vidéke a Rába folyó déli oldalán fekszik, s a terület 
ezekben az évtizedekben már ki van téve a török portyázásoknak.

Enessey Balázsnak a 17. század közepén egy felső nemeskeresztúri telek van a 
birtokában. Mint láttuk, Enessey István és Anna Koroncón birtokosok.
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Az enesei nemesek szívesen költöztek a vármegye székhelyére, mint Barassy Péter 
1630-ban. Házat vett Újvárosban, a város és a káptalan befogadta, „ő pedig a város 
igazságát megadta”. Enessey Szabó Mártont 1615-ben jegyezték győri polgárként, 
Enessey Péter tizedes, zászlótartó szintén Győrben élt.

Községünk határában a 16–17. században valószínűleg kis birtoktestekről beszél-
hetünk, melyet egy-egy család birtokol, jóllehet sok, erre vonatkozó forrást nem 
találtam. A legfőbb ok a vidék vízrajzával magyarázható: magas a vízállás, és víz-
folyásoktól szétszabdalt a terület. 1653-ban Enessey Péter mindössze 6 hold szántó 
birtokrészét zálogosította el.

Két utalásból arra lehet következtetni, hogy a török időkben még voltak jobbágyaik 
az enesei földbirtokosoknak. Enessey Mihály özvegye, Burian Zsuzsanna – a nemesi 
közgyűlés 1628. augusztus 26-i bejegyzése szerint – a szegény jobbágyokat járadékokkal 
terhelte, ami miatt azok máshova akartak költözni. Bedy Vince nagyszerű munká-
jában azt írta: 1631-ben az enesei jobbágyok a győri káptalannak tizedet fi zettek. 
A káptalan nemcsak saját tulajdonú falvaiban gyakorolta a tizedszedés jogát, hanem 
más birtokain is éltek a törvény adta lehetőséggel.

A krónikák tűzesetet említenek 1550-ből: Enessey Krisztina birtokáról a tűz 
átterjedt Enessey Lukács és fi ai házára, akik a leégett kúriáért kárpótlást kaptak.

Az Enessey család egyik leszármazottja a Veszprém megyei Görzsönybe (ma 
Nemesgörzsöny) költözött a 16–17. század fordulóján. Görzsönyi Enessey István 
1604-ben szolgabíró tisztséget töltött be. A család utódai ma is ott élnek.

AZ ENESSEY CSALÁD CÍMERE

Nem találunk arra utalást, hogy az Enessey család 
címere uralkodói adomány lenne. Felvett címerről 
lehet tehát szó, ami a köznemesség körében a 
15–16. században nem példa nélküli. A címerle-
vél-adatbázis adatai szerint: a 16. században jelen-
nek meg a lovast ábrázoló címerek az uralkodó 
által adományozott címerek között, a 17. században 
fordulnak elő leggyakrabban. A család minden 
bizonnyal a török elleni harcok során választotta 
magának.
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KATONÁSKODÁS ÉS VÁRMEGYEI KÖZÉLET

Községünk késő középkori történelme szinte teljesen azonos a birtokos családok 
vármegyei életben játszott szerepével, török elleni harcaikkal, birtokaik adás-vételé-
vel, birtokpereikkel. A legtöbb adat, hivatkozás természetesen az Enessey családra 
vonatkozik. Csak a birtokaik jövedelméből nem tudtak megélni, a gazdálkodás 
mellett katonáskodtak – amire a török veszély miatt nagy szükség volt –, és szerepet 
vállaltak a vármegye igazgatásában.

A vármegye 1593-ban elrendelte, hogy a telkes nemesek egy jól felfegyverzett 
puskást adjanak minden nemesi curiától. Ennek bizonyára eleget is tettek az enesei 
nemesek. A vármegye 1609. június 7-én tizedesnek nevezte ki Enessey Györgyöt a 
Tóközben, 1630-ban Enessey Pétert jegyezték tizedesként. A tizedes a legkisebb 
harci egységet vezette. Enessey Balázs és Boldizsár 1639-ben a győri várőrség katonái 
voltak, Enessey István 1680-ban teljesített ott szolgálatot. A 17. században többször 
rendeltek el nemesi felkelést a török elleni harchoz, 1636-ban Patonánál és Mérgesnél 
gyülekeztek a Győr és Moson megyei nemesek. 1639-ben a nádor ismét elrendelte a 
nemesi felkelést. Egyik alkalommal sem került sor a török elleni harcra.

A vármegye közgyűlésen – 1663. június 28-án – felolvasták a király levelét az álta-
lános felkelésről. Enessey Balázsnak és Hőgyészy Ferencnek egy gyalogost kellett 
kiállítani a török elleni harchoz. 1683-ban az enesei notabilitások minden telek után 
egy forintot voltak kötelesek fi zetni, mert személyesen nem harcoltak, és katonát 
sem küldtek maguk helyett.

A katonáskodás, a török elleni harc során előfordult, hogy a vitéz fogságba esett 
és szerencsés esetben a hozzátartozók ki tudták váltani. Enessey Balázst a törökök 
1640-ben fogták el a szemerei harasztnál, és 1652-ben adta el felső nemeskeresztúri 
telkét 35 magyar forintért Salamon Tamásnak és Mihálynak, hogy a szabadulásáért 
megállapított váltságdíjat ki tudja fi zetni a töröknek. Enessey Péter 1653-ban szabadult 
a budai, török fogságból. Ő volt az, aki szabadulása évében Kotló előtti kaszálóját, 
egy „Ponárszeg”-nek nevezett erdőrészt és hat hold szántót Pesty Györgynek és 
nejének zálog címen, visszaváltásig, átadta.

A Kotló erdő közvetlenül a Mérgesbe vezető út mellett található, rögtön a falut 
elhagyva. Ma is ismert határrész. Darásy Ambrus győri lovas katona török fogságból 
akarta kiváltani magát, ezért enesei birtokrészét 60 forintért eladta. A török nem-
csak katonákat vetett rabságba, előszeretettel hurcolta el zsákmányszerzése során 
a gyerekeket és az asszonyokat is. 1632-ben Enesére rontottak, és Nagy Istvánné 
Pete Katát édesanyjával és gyermekével elhurcolták. Jelentős váltságdíjért tudták 
kiváltani őket.
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Az Enessey család tagjai részt vettek a vármegyei közéletben, közigazgatásban. 
Enessey Sebestyén 1570–77 között biztosan betöltötte a szolgabírói tisztséget, a 
tóközi falvakban végezte az adóösszeírásokat. Enessey Sándor 1581-ben szolgabíró 
a tószigetcsilizközi járásban. Enessey János esküdt 1619-ben az alispánnal, Dallos 
János szolgabíróval és Alsoky Márton esküdttel Mérges faluban szemlélték meg Siey 
János Rába folyón épített malmát. A Siey család molnárja nagyra készítette a malom 
zsilipjét, s ezzel a Sibrik család molnárjának kárt okozott. A nevezett kérdésben kellett 
igazságot szolgáltatni. Enessey 
János tíz éven keresztül tábla-
bíró, de betöltötte a szolgabírói 
tisztséget is, az alispán mellé – 
úgynevezett más bírósági ügyek-
ben – ülnökké választották. 
Korának elismert, megbecsült 
embere lehetett. Egy vármegyei 
okiraton Enessey Márton Győr 
vármegye esküdtjeként szerepel 
1616-ban.

Országgyűlési követként nem 
szolgálták a hazát ebben az 
időszakban a család tagjai. A 
követek költségeihez hozzá kellett járulni. 1583. januárban került sor az országgyű-
lési követek költségeinek felosztására a nemesek között. Enessey István 50 dénárt 
fi zetett. Egy évszázaddal később, 1681-ben a vármegye Iványos Miklóst és Tarczy 
István alispánt delegálta a diétára. A küldöttek költségeihez idősebb Enessey Ist-
ván 25, ifjabb Enessey István 75 dénárral járult hozzá. A vármegye működtetéséhez 
1687-ben ifjabb Enessey Istvánnak 75 dénárt kellett fi zetni.

TÖRÖK PORTYÁZÁSOK, RABLÁSOK A TÓKÖZBEN

Győr vármegye területén a 15. század végére a földrajzi adottságoknak megfelelően 
szilárd településhálózat alakult ki. Ezt törték szét a 16. század első felében megjelenő 
török seregek, és másfél évszázadig állandó fenyegetést jelentettek.

Az oszmánnak meghódolt területek falvai éves adót, ajándékot, esetenként sarcot 
fi zettek. Enese a 150 évig tartó magyarországi török uralom idején hódolatlan Tóköz 
egyik települése. A 16. századi pusztításokat leíró okiratok egyszer sem említették 
konkrétan Enese nevét mint elpusztított települést, de a vidék, a környék teljes 
letarolásáról tudósítanak. Ritkán fordulhatott elő, hogy az egyik szomszédos falut 

Enessey Márton Győr vármegye esküdtje 1616-ban 
(Jurato Assesore)



35

felégették, s községünket nem. Arra sem találtam utalást, hogy községünk adót 
fi zetett volna, vagy marhákat hajtottak volna el zsákmányként a faluból.

A mohácsi csata után Szulejmán szabad rablást engedett csapatainak. A portyázó 
seregek már ekkor eljutottak Győrig, és sok útjukba eső falut felégettek, kiraboltak. 
Ez a rögtönzött támadás a Tóközt még nem érhette el, a törökök nem keltek át a 
Rábán. A török birodalom elsődleges célja Bécs elfoglalása volt, 1529-ben a Habs-
burg állam fővárosa ellen vonultak. A főseregek után vonuló utóvédek és martalócok 
mintegy 15-20 kilométeres sávban jelentős pusztítást végeztek a Győr–Bécs hadiút 
mentén. Tehát az a török csapás Enesét is elérte.

1543-ban már a Rábaközbe is eljutottak a török seregek, felgyújtották a csornai 
premontrei rendházat, és a településen, valamint a környéken olyan pusztítást 
végeztek, hogy az adóösszeírások öt évvel később is „szörnyűségesen elpusztított” 
városról emlékeztek. Velidzsán székesfehérvári parancsnok vezetésével (1549-ben) 
4000 török égette fel a tóközi falvakat. Négy évvel később a török által felgyújtott 
kónyi házakra fi gyeltek fel a szováti (ma Bágyogszovát) emberek. Elképzelhetetlen, 
hogy ez az 1553. évi pusztítás Enesét megkímélte volna. Kisebb török portyázásokat 
említettek az 1530. és 1542. évekből is. Tehát az 1526–1553 közötti időszakból 6 török 
támadásról tudunk, amely elérte a Tóköz–Rábaköz vidékét.

Ezt követően 1594-ig nincs feljegyzés török hadjáratról. Nem gondoljuk azt, hogy 
a mintegy négy évtizedben a megszálló seregek egyszer sem pusztítottak környékün-
kön. Sokkal inkább valószínű, hogy a krónikák hiányosak, esetleg megsemmisültek.

A védekezés egyik lépéseként Győr vármegye rendjei elhatározták az 1582. 
október 13-i közgyűlésen, hogy a Tóköz védelmében Mérges mellett egy kisebb 
várat építenek. Az építkezésen 36 falu vett részt, az építési munkák felügyeletével 
Cseszneky Györgyöt bízták meg, az egykori enesei birtokos, a tatai és komáromi vár 
gondnokának fi át. Enesei jobbágyok nem vettek részt a mérgesi vár felépítésében. 
A 17. század első felében Patonán is építettek egy kis „castellum”-ot, a régészeti 
terepbejárás alapján feltételezhetjük, hogy a Rábcához közel eső Belevár szintén 
török kori tarisznyavár lehetett.

Az egész kereszténységre nagy csapás volt Győr várának elfoglalása 1594-ben. 
Szinán pasa a Tó- és Szigetközből új szandzsákságot alapított. A győri vár ostroma 
alatt egy portyázó török sereg a Rábaközt letarolta. A győri török uralom három 
és fél éve alatt még könnyebben raboltak a törökök, Patonát ezekben az években 
letarolták, a győri káptalan telepítette újra 1606-ban.

Az 1619. évi portaösszeírás felsorolta a létező és alakuló helységeket, a porták szá-
mát, a földesurak nevét: Bezi, mint curialista nemesi falu, Patona, Sövényház, Kóny, 
Csécsény.  Enese neve nem szerepel sem a meglévő sem az újjáépülő falvak között. 

Győr vármegye települései 1642-ben összeállítottak egy sérelmi jegyzőkönyvet a 
török által elkövetett pusztításokról. Ennek köszönhetően a 17. század első felében 
történtekről több információval rendelkezünk.
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1626-ban a török felégette Csécsényt és Enesét, 1635-ben szintén e két falut em-
lítették mint elpusztított települést.

1632-ben az újvárosi portya után Enesére rontottak, három főt magukkal hurcoltak. 
1633-ban Patonát rohanták le, ahol sok embert megöltek vagy rabságba hurcoltak. 
Ezt követően Enesére vonultak, és felégették. 1639-ben Patonát, Csécsényt és Enesét 
letarolt faluként említették. 1647-ben néhány száz fős török portyázó sereg a pato-
nai várat elfoglalta, majd lerombolta. Ezt követően Kóny településre rontottak és 
elpusztították. 1648-ban az egész tóközi járás romokban hevert, Bezi, Kapi és Réti 
kivételével.

A pusztítások során a települések határai is bizonytalanná váltak. Újra ki kellett 
jelölni a határokat. 1653-ban az alispán és Enese puszta több birtokosának indítványára 
került sor a szántóföldek és a rétek felosztására, valamint a határkövek felállítására 
Enese, Patona és Ikrény között.

Az 1683. év volt az utolsó a török pusztítások sorában, Bécs ellen vonultak. A török 
fősereg segédcsapatai Győr környékén ütöttek tábort, és a város környéki falvak 
többségét – így Enesét is – felégették. A fővárosnál győztes császári csapatok – ül-
dözve a muzulmánokat – folytatták a török által megkezdett rombolást a Tóközben.

TEMPLOM ÉS TEMETKEZÉS

A rábaközi főesperesség 1659. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvében olvashatjuk: 
„Enese egykor falu, most pusztaság, amelyet különféle nemesek birtokolnak, régen 
a kónyi templom leányegyháza volt, oda jártak templomba, oda is temetkeztek. Ezen 
az alapon a kónyi plébánosnak volt egy kis erdeje – Pap erdeje néven illették. Ezt 
azonban saját használatukba vették a nemesurak.”

A honfoglalás korában az állandó vagy ideiglenes településeken kívül temetkeztek 
elődeink. A kereszténység felvétele után a falvak templomai köré kellett eltemetni 
az elhunytakat. Mária Terézia 1777-ben rendeletbe foglalta a temetőkkel, kriptákkal 
és temetkezési szertartásokkal kapcsolatos intézkedéseket. A temetőt lakott terület 
mellett helyezték el.

A kónyi temetőbe valószínűleg csak a katolikusok temetkeztek, az evangélikusok 
a bezi cinterembe – a 18. század elejétől „hazai földbe”.
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ENESÉRŐL A FŐNEMESEK KÖZÉ

A Cseszneky család jelentős birtokokkal rendelkezett az ország több vármegyé-
jében. Cseszneky György községünkből – helyi birtokosként – emelkedett a 16. 
században a főnemesek közé. A pannonhalmi bencés főapátság gazdatisztje volt, 
később zálogba vette az apátság csécsényi birtokrészét a hozzá tartozó malom felével. 
Kubinyi András szerint téves az az állítás, hogy a budai vár udvarbírója lett volna, 
de az 1526. június 22-én keltezett oklevél tatai és komáromi udvarbírónak mondja 
Enessey Cseszneky Györgyöt.

Habsburg Mária hűséges embere, támogatta Habsburg Ferdinánd trónigényét. 1528-
ban Nádasdy Tamással elfoglalta Győr várát Ferdinándnak. Érdemeiért főnemesi 
címet kapott. Élete végén a lutheri tanítással rokonszenvezett, és adományokkal 
támogatta az evangélikus egyházat.

Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala
Cseszneky család/sites.google.com

Máté pannonhalmi apát a Győr megyei Csécsényben lévő részbirtokukat s a birtok 
közelében lévő rábai malom felét Enessey Cseszneky Györgynek, a komáromi és a 
tatai vár kuriai gazdájának s örököseinek 300 magyar forintért zálogba adja.

1526. június 22-én keltezett oklevél – Ghiorgio Cseszneky de Enese (szövegben aláhúzva)
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A felvilágosodás évszázadában

NÉPÖSSZEÍRÁSOK, NEMESEK, ADÓZÓK

Lacza János győri székesegyházi főesperes, kanonok 1698. évi egyházlátogatási 
jegyzőkönyve Enesét a pusztult falvak között említi, de négy házban győri nemesek 
cselédei laknak, azaz a falu nem néptelenedett el teljesen. Az Enessey és a többi 
birtokos családok tagjai nem a településen éltek – talán rokon családoknál, vagy 
katonáskodtak. A Tóközben a 18. században már nem jelentett veszélyt a török, 
nyugalmasabb évtizedek jöttek. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Győri Levéltárában 1713-tól állnak rendelkezésünk-
re a népösszeírások, községünk nevét itt még nem találjuk. Először az 1734–35. 
évi összeírásban szerepel mint 
Possessio Curialis Enese, hét 
család él a faluban. Az össze-
írók név szerint számba veszik 
az állatállományukat és a termé-
süket. Nagy István zsellér, neki 
nincs tulajdona, megtermelt ter-
ménye. A hat nemes családfő 
neve mögött – összesítve, közel 
azonos elosztásban – a követke-
ző adatok szerepelnek: 22 ökör, 
24 borjú, 12 ló, 5 sertés, rozsból 
10, árpából 260, búzából 18, zabból 47 pozsonyi mérő (1 mérő = 62,53 liter).
33 szekér szénát takarítottak be. Öszvért, fejős tehenet, illetve tehenet, juhot nem 
tartottak az összeírás szerint. Az árpa termelése kiugró a többi növényhez képest. 

A felvilágosodás évszázadában 1200 nemesi falut tartottak számon a magyar 
királyságban. Községünk is ezek közé tartozott. A nemesi cím számos előnnyel és 
kiváltsággal járt, a nemesek nem fi zettek adót. A 18. század elején túl sokan kivonták 
magukat az adófi zetés kötelezettsége alól. III. Károly császár és király elrendelte a 
nemesek összeírását, melyet a vármegyéknek kellett végrehajtani. Szerették volna 
a nemesi címet jogtalanul használókat kizárni a nobilisek közül. Az összeírás másik 
célja az volt, hogy nyilvántartás álljon rendelkezésre a fegyverforgató harcosokról.

Győr vármegyében 1725. május 11-én kezdődött a nemességvizsgáló eljárás, 
az invesztigáció. Az eljárás során csak a férfi  családtagokat írták össze, közülük 
is csak azokat, akiknek voltak férfi  utódai. A vármegyei nemességvizsgáló bi-
zottság tagja volt Enessey Imre táblabíró, a vármegyei politikai élet és az evan-
gélikus egyház jeles alakja. A possessio curialisból rajta kívül még Enessey Ist-

BERZSENYI DÁNIEL KERESZTSZÜLEI
Berzsenyi Dániel 1776. május 7-én született 
Hetyén (Egyházashetye). Édesanyja Thulmon 
Rozália. A keresztlevél tanúsága szerint egyik 
keresztszülője Enessey Rozina volt (Vittnyédi 
János és Perlaki Gábor szintén keresztszülők), 
Enessey Zsigmond lánya. Enessey Rozina édes-
anyja Thulmon Krisztina.

(Fővárosi Lapok, 1876. április 19.)
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ván és Zsigmond nemességét 
igazolták. A deputációnak azt 
az 1579. április 10-én keltezett 
adománylevelet mutatták be, 
amelyet Radetius István egri 
püspök, királyi helytartó adott 
ki Pozsonyban. Az adományle-
vél mellett az érintettek olyan 
peres iratokat is a bizottság elé 
tártak, amelyek bizonyították 
ősi nemességüket.

Az 1725. évi invesztigációs összeírásban szerepel a Dunaszeghi Nagy család neve 
is, három évtizeddel később – mint alább látjuk – az enesei nemesek között olvas-
hatjuk nevüket.

A nemesi falvak igazgatását a helyi birtokosok választott testülete intézte, az 
érintettek által elfogadott szabályrendeletek alapján. A nemesi falu élén a meg-
határozott időre választott hadnagy állt. A közbirtokosság feladata a közrend 
fenntartása, a község vagyonának és jövedelmeinek kezelése, a gazdálkodással járó 
rend fenntartása volt. Ezzel kapcsolatos levéltári vagy egyéb forrást nem találtam 
községünkre vonatkozóan. A közbirtokosság, mint jogi testület 1871-ben szűnt meg 
az országgyűlés döntése alapján.

A 18. század második feléből hat nemesi összeírásról tudunk, amelyben enesei 
nemesek szerepelnek. Az első 1754-ből tizenegy nemes családfőt jegyez, az Enessey 
családból: Imre, György, Sándor és László. Rajtuk kívül: Torkos István, Trsztyánszky 
János, Dóczy Pál, Minarik Márton, Cserety Pál és Bálint, valamint Dunaszeghi Nagy 
István a birtokosok, akik az összeírás idején a községben tartózkodtak. 1785-ben már 
húsz nemes családfőt írtak össze.

Nézzük az Enessey családfát az 1700-as évek fordulóján. (Minden egyes családtagot 
nem tüntettem fel.)

István
1702

István
1677–1745

Rozina
Győry Péter

Mária
Cserety Mihály

Sándor
Mesterházy Nagy Erzse

Zsuzsa
Zsigárdi János

Anna
Székely László

Imre
Torkos Anna Zsigmond

Népösszeírás 1734-35-ből
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A 18.  században István (1677–1745) viszi tovább a családi vonalat.

Az Enessey család evangélikus vallású. A családfán szereplő nevekből láthatjuk, 
hogy a Nyugat-Dunántúl jeles evangélikus családjaival álltak rokoni kapcsolatban: 
Káldy, Mesterházy, Mesterházy Nagy, Ostffy, Dukai Takách, Torkos… A családfát 
alaposan tanulmányozva és összevetve a nemesei összeírásokkal, megtudjuk, hogyan 
szerez egy másik família birtokot Enesén: 

– Cserety Mihály evangélikus lelkész feleségül vette Enessey Máriát, fi aik – Pál és 
Bálint – szerepelnek az 1754. évi nemesi összeírásban. 

– Horváth Mihály feleségül vette Enessey Erzsébetet, gyermekeik nevét – Mihály, 
Sámuel, István – már 1785-ben olvashatjuk. Unokájuk, Horváth Dániel alispán lesz.

– Székely László Enessey Anna révén vétetik fel az enesei nemesek közé.
Az Enessey és a Torkos család között többszörös rokoni kapcsolat jött létre. Torkos 

István (1668–1722) feleségül vette Enessey Évát. Enessey Imre táblabíró neje Torkos 
Krisztina, Torkos Imre (1677–1732) leánya. Torkos Istvánt és Enessey Imrét 1747-ben 
együtt hallgatták ki az evangélikus egyház ügyében.

György
ügyvéd

Éva

Torkos István

József

Sándor

István

Kálmán

Krisztina

Dukai Takách 
Márton

László

Ostffy Kata

Mesterházy 
Nagy Júlia

József

Erzsébet

Horváth 
Mihály

István
1. Palásthy Éva
2.Vidos Klára

György

Káldy Judit
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A török elől menekülő Torkos család a 16. század végén érkezett Győr vármegyé-
be, s 1593-ban Torkos János marhakereskedő révén szerzett nemesi címet. A család 
csillaga gyorsan emelkedett a következő évszázadokban. A tudomány, a közélet, az 
egyházi élet minden területén jeles férfi akat adtak a hazának: soproni polgármestert, 
alispánokat, főispánt, európai hírű orvost, hegedűművészt, evangélikus püspököt, 
a hétszemélyes tábla elnökét. Torkos András volt az első evangélikus teológus, aki 
magyarra fordította az Újszövetséget.

Az Enessey–Torkos házasságokkal a Torkos család bizonyosan enesei földbir-
tokos lett s ócsai nemesi előnevét kiegészítette az eneseivel, így „ócsai és enesei 
Torkos”-ként írták a nevüket. 

De vajon, hogy kerül egy Árva vármegyei – a neve alapján – szlovák származású 
nemes a Tóközbe? Trsztyánszky János 1739–40-ben már biztosan birtokos a falu-
ban. Feleségül vette Győry Júliát – Győry Péter és Enessey Rozina leányát –, s tíz 
gyermekük született Enesén. A Trsztyánszky család nemességét 1757-ben hirdették 
ki Győr vármegyében. A leszármazottak fontos szerepet játszanak a későbbiekben 
a társadalmi-politikai életben.

A 18. századi feljegyzések arról tanúskodnak, hogy az evangélikus nemesi családok 
szívesen „cserélték ki” gyermekeiket – a Győr megyeiek a Felvidék északi megyéibe 
mentek szlovák szót tanulni vagy Sopron környékére németet, a cseregyerekek pedig 
Győrbe jöttek, hogy megtanuljanak magyarul. A nemzetiségi hovatartozás nem volt 
törésvonal, sokkal inkább a vallási.

Enessey István (1702) a győri várőrség alhadnagya volt, fi a, Imre, táblabíró, István 
fi a (1745) szintén győri alhadnagy. Enessey István (1745) egyik fi a – György – az Esz-
terházy hercegek ügyvédje, Kis-Hont megyébe költözött, másik – József – folytatta 
a katonai hagyományokat. Nádasdy Ferenc horvát bánhoz írt levelei közül kilencet 
ismerünk: nyolc magyar, egy német nyelvű. Az elsőt 1758. január 29-én írta, melyben 
az elhunyt Hommer kapitány helyére való kinevezését kérelmezte, az utolsót 1776. 
február 15-én – ebben hálálkodik, amiért Nádasdy századossá nevezte ki.

1768-ban Tét községnek 13 földesura volt, közülük Enessey László az egyik. 
Külön érdekesség, hogy az 1784. évi katonai térképen szereplő hét utca egyike 
„Enesei uttza”. Még 1899-ben is Enesei utcaként szerepel, a téti krónika szerint 
Futó Sándor a nevezett esztendőben bontotta le az utcában álló öreg házat. 
Minden bizonnyal Enessey László után nevezték el.

A Győri Egyházmegye 1733. évi canonica visitatiója szerint Kónynak nincs fi liája 
– azaz enesei katolikusok nem jártak ekkor a szomszédos település templomába. 
Arról nincs adatunk, hogy más, közeli falu katolikus templomát látogatták volna az 
enesei hívek. Az 1816. évi sematizmus szerint Enese ismét – a 17. század után – Kóny 
leány egyháza. A Lexicon Locorum szerint 1785-ben 92 katolikus él községünkben, 
az evangélikusok száma 1790-ben 138 lélek.
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Enessey József hadnagy 1758. december 19-én keltezett levele Nádasdy Ferenc horvát bánhoz 
(Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár, P507-1-B No.254/3)
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A századból egy háziadó-összeírás ismert Enesére vonatkozóan (1776–77), szinte 
csak nevek vannak felsorolva! Összességében megállapíthatjuk, a megmaradt, köz-
ségünket érintő források nagyon hiányosak. Mozaikszerű kép rajzolódik ki előttünk. 
A kocsmáros Szabó Mártonné, a fi zetendő  árenda soron nem szerepel összeg. Egy 
takács dolgozott a faluban 1794-ben, Fiat György. Ugyanebben az időszakban Bezin 
hat, Fehértón tizenkilenc! Az itt élők zsellérek, közbirtokosoknál dolgoznak – Do-
mokos János, Halász Miska, Szabó István, Varga János, Major János, Lóczy György, 
özv. Bider Jánosné, ifj. Bider Jánosné, Zsidi György.
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Az enesei nemes és a győri Szent Mihály-szobor

A 18. század közepén fausti történetet szőtt Seregély István enesei nemesember, 
akinek Győr-Újvárosban is volt háza. Tehetős kereskedő hírében állott, a Dunán 
gabonaszállító hajói jártak.

1759-ben szövetségre lépett Heffner Mátyás takácsmesterrel, Sperber János du-
napentelei csapossal, Singer Mátyás hajófelügyelő gazdával, Haczinger Tamás Vince 
pápai kertésszel és Keresztény Pál újvárosi lakossal. Az volt az elképzelése, hogy az 
ördög segítségével magának és társainak százezer aranyat szerez.

Sperber János saját vérével írta azt a szerződést, amelyben eladta magát az ör-
dögnek három feltétellel:

– az ördög egy bűvös, a viselőjét láthatatlanná tévő süveget hoz neki
– olyan papucsot kap, amely viselőjét oda viszi, ahova az szeretné
– olyan jelvényt kap, melynek felmutatására az ördög készségesen szolgálatára áll 

a jelvény birtokosának.
Seregély a következő történetet 

adta elő alkalmi barátainak: Van 
egy fekete színű tükre, amelyet 
egy holt ember szemére kell ten-
ni. Kilenc napig ott kell hagyni s a 
kilencedik napon azon az órában 
levenni, amikor rátették. A kincs 
megszerzésének másik tartozéka 
szarvascsont nyelű kése, kilenc ke-
reszttel és holddal kirakva.

Aki a nevezett késsel kört rajzol 
maga köré, és belenéz a holt ember 
szeméről levett tükörbe, az meglátja 
a kincset. Az ördög pedig parancs-
szóra elhozza azt.

A terv sikerének érdekében több 
alkalommal megbeszélést tartottak 
Győr-Szigetben, ördögűző énekeket 
énekeltek. Haczinger kijelentette 
egy szeánsz után, az ördög már nála 
van, csak egy papra van szükség, aki 
Belzebubot szentelt kehelybe zárja. 
Ezt követően parancsolhatnak neki! 
De hosszú keresgélés után sem ta-
láltak papot a feladatra.
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Egymás pénzét is kicsalták és elmulatták, hisz egyik furfangosabb volt, mint a 
másik. Végül feljelentették egymást.

Seregély felett – mivel nemesember volt – a vármegye ítélkezhetett. Ő volt a pénz-
szerzés és az ördöggel kötendő alku értelmi szerzője, és ő irányította a társaságot. 
A legnagyobb büntetés őrá várt, a vád: az ördöggel való cimborálás, istenkáromlás, 
valamint a katolikus vallás gyalázása.

1761. december 1-jén a vármegyei törvényszék 150 körmöci aranyra büntette, mely 
összegért Szent Mihály arkangyal tiszteletére szobrot kellett emeltetnie Szigetben. 
Ott, ahol az ördögidézés történt.

A szobrot mégsem ott, hanem a Káptalandombon, a székesegyház és a mai „Kis 
Hilton” Hotel között állították fel 1764-ben.

Seregély István lánya, Zsuzsanna, Enesén halt meg 1788. augusztus 3-án. Férje – 
Doktorits György – szerepel a nemesi összeírásokban (1785, 1790, 1800, 1809) mint 
enesei lakos.

Irodalom:
Bedy Vince: Győr katolikus vallásos életének múltja
Győr egyházmegye múltjából 5. (Győr, 1939) alapján

A tzigán nemzetnek igazi eredete

Enessei György „A tzigán nemzetnek igazi eredete” című művével beírta magát 
a tudománytörténetbe. 1798-ban Komáromban jelent meg az első magyar nyelvű, 
cigánysággal foglalkozó írás.

Két évvel később folytatja gondolatait, visszatér a témához, s megjelenteti 
„A tzigán nyelvrül toldalék”-ot. S a végén jelöli: „Készült vidéki, gazdasági múzeu-
mocskánkban (a múzeum itt a kultúra lakhelye) Enesén.”

Legérdekesebb részének az összehasonlító nyelvészetet tartják a szakértők, a 
szerző az indusztánival veti össze a cigány nyelvet. Tartalmazza a korabeli irodalom 
cigányokkal foglalkozó írásait, a cigány szavak jegyzéke szintén az írás értékét emeli. 
Korai cigány nyelvemlék.

A Magyar Mercurius 2002-ben reprint kiadásban megjelentette. Olvashatjuk az 
eredeti szöveget, s azt mai nyelvre átültetve.

Enessey György életéről keveset tudunk. Enessey László és Mesterházy Julianna 
házasságából született Enesén. Születési évét nem ismerjük pontosan, 1753 vagy 1756.

A nemesi összeírásokban 1785-ben találkozunk először a nevével.
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Felségül vette Káldy Juditot, 
s három fi uk biztosan született, 
hiszen ők – József, István, Sándor 
– szerepelnek az 1809. évi nemesi 
összeírásban.

Enessey György részt vett a 
megyei közéletben, 1790-ben 
táblabírónak választották.

Fent említett művéből kiderül, 
hogy németül és latinul biztosan 
tudott. Iskolázottságát, művelt-
ségét nem lehet megkérdője-
lezni. Nemcsak olvasott, hanem 
könyvekbe rendezte gondolatait, 
melyek kiadására nem sajnálta 
a pénzt.

A felvilágosodás nemesi gyer-
meke volt, érdeklődése részét 
képezte a magyar nyelv és törté-
nelem ügye. Már nevezett műve 
bevezetőjében – ahol megszólít-
ja „Jámbor Olvasó Barátunkat” 
– jelzi, ha Isten élteti, és erőt, 
egészséget ad, akkor közrebo-
csátja Győr vármegye ritka és 
emlékezetes régiségeiről szóló 
írását. (Antiquitates & memorabilia comitatus Jaurinensis). Kapott hozzá erőt, s 
1799-ben megjelent a gyűjtemény.

Közel egy évtizeddel korábban – 1791-ben – Budán adta ki az anyanyelvvel és a 
hazával foglalkozó művét „A dicső magyar haza aranyszabadságának visszaszerzésére 
és anyai nyelvének építésére feljött magyarok csillaga” címmel.

Foglalkozott családja történetével, erre utaltunk egy korábbi fejezetben. Ez a 
munkája kéziratban maradt ránk, csakúgy, mint Anonymusról, Béla király névtelen 
jegyzőjéről készített tanulmánya.
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Enese a század alkonyán

A 18. század közepén a Habsburg birodalmi hadvezetés fontosnak tartotta az egész 
országot felölelő katonai térképek elkészítését. A munka Mária Terézia uralkodása 
alatt kezdődött, majd fi a, II. József idején fejeződött be (1782–1785).

Községünk első térképes ábrázolását az I. katonai felmérésnek köszönhetjük.
A térképen kirajzolódik a falu szerkezete, amely az 1910-es évek közepéig nem 

változott. A házak a Petőfi  utca mentén (a mai óvodától a katolikus templomig) 
épültek fel, és a Szabadság utca egy rövid szakaszán (az evangélikus templom és a 
bolt közötti területen).

Az Enesét bemutató német nyelvű szövegből megtudjuk a szomszédos települé-
sektől való távolságot, órákban mérve: Csécsénytől két óra, Kónytól egy és negyed 
óra, Bezitől háromnegyed óra.

Egyszerű épületek vannak a faluban – „hat solide Gebaude”.
A rétek mocsarasak, és csak részben száradnak ki.
A falu kis magaslaton fekszik, melyet mocsár vesz körbe. A közelben egy kis 

bükk-erdő található.
Az első magyarországi népszámlálást is ebben az időszakban (1784-1787) végez-

ték. Községünk 25 házában 55 család lakott, 232 fő volt a lélekszám. Láthatjuk, egy 
házban átlagosan 9-10 fő élt! 

A Tószigetcsilizközi járás egyik legkisebb települése volt Enese – Beziben 574, 
Kónyban 1041, Rábapatonán 790, Győrsövényházán 711 lakost számláltak össze.

A statisztikából megtudjuk: a 114 férfi ból 48 házas, 66 nőtlen – a hölgyek száma 118.
Pap, tisztviselő, polgár, paraszt (=jobbágy, a népszámlálás a paraszt szót használja) 

nem élt a községben, viszont 37 nemes és 35 zsellér. A 17 év alattiak száma 40. Do-
minkovits Péter tanulmányában megállapítja, II. József uralkodása idején Enesén a 
nemesség aránya az összlakossághoz képest 16,23%. Győr vármegyében öt kuriális 
községet tartottak számon: Cakóháza, (Győr)asszonyfa, Bőny, Rétalap és Enese.

Mária Terézia 1767. évi úrbéri rendelete – amely rögzítette a jobbágyok kötelezett-
ségeit – nem érintette Enesét. A földbirtokosoknak jobbágyaik nem voltak. Zsellérek 
éltek a faluban, akik szerződtetett cselédként, napszámosként dolgoztak.

Vályi András a század utolsó éveiben megjelent leírásában a következőt olvashat-
juk Eneséről: magyar falu Győr vármegyében, birtokosai különböző urak, lakosai 
katolikusok (Vályi ebben nyilván tévedett!), fekszik Kóny szomszédságában. Jó 
termékenységű határa van, rétje-legelője elég – de az árvizek sok kárt okoznak, 
ezért csak másodosztályúnak minősítette azokat. Borait középszerűnek mondta. 
A Lexicon Locorum szintén középszerűnek minősítette Enese borait, az 1773-ban 
kiadott Lexicon még községünk juhtenyésztését is megemlítette.
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Irodalom:
Gülch Csaba Enessey György
 In: Neves rábaköziek. Csorna-Kapuvár, 1989
Enessey György  A tzigán nemzetnek igazi eredete. 
 Magyar Mercurius, 2002 – reprint.
Magyar Nemzeti Levéltár Nemesi összeírások
Győr-Moson-Sopron Megye Községi házadó összeírások levéltári gyűjteménye
Levéltára Népösszeírások
 Magyarországi statisztikai 19. Győr-Moson-Sopron megye, 2002
 helységnévtára. Sorozatszerkesztő: Kovacsics József
Dominkovits Péter A köznemesi gazdálkodásból fakadó
 ellentétek Győr vármegye nemesi községeiben 1800 és 1848 között
 Rendi társadalom - Polgári társadalom 3. 
 /Társadalmi konfl iktusok / Salgótarján, 1989
Vályi András Magyar Országnak leírása I–III.
 Buda 1796–99
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A 19. század első fele

A 19. század első felében – a napóleoni hadak átvonulását leszámítva – a községünkben 
élőknek nem kellett hadseregek támadásától tartani, a gyarapodás évtizedei voltak 
ezek. 1785-ben 232 lélek lakta Enesét, 1839-ben a sematizmus 138 katolikust és 152 
evangélikust jegyzett fel, 25%-kal gyarapodott a népesség. A szomszédos Rábapa-
tonán 8%-kal nőtt a lakosság a nevezett időszakban, 797-ről 862-re.

A nemesi összeírásokból ismerjük az itt élő családokat, 1800–1845 között hét 
összeírásról tudunk. A közel fél évszázadban nem változott sokat a közbirtokosság 
összetétele – az Enessey, Eőry, Mesterházy, Horváth, Dóczy családok neveivel talál-
kozunk legtöbb alkalommal. 1820-ban 34 családfő nevét olvashatjuk – ekkor éltek 
a legnagyobb számban nemesek Enesén.

Két leltár – inventárium – alapján alkothatunk képet két különböző vagyoni hely-
zetű közbirtokos család életmódjáról, gazdálkodásáról.

1806-ban foglalták okiratba a Székely László és Enessey Anna után maradt ingó 
és ingatlan vagyont, melyeket két kiskorú unokájuk – Mesterházy János és István 
– örökölt. Tizenéves korukban árvaságra jutottak, szüleik – Mesterházy László és 
Székely Anna – fi atalon meghaltak.

A három szobából, egy konyhából és egy kamrából álló curiális házat 800 forintra 
becsülték. Az ingatlanon két istálló, egy szekérszín, egy pajta, valamint sertés- és 
tyúkól épült. A lakóház falait, gerendázatát jó állapotúnak, a tetőzetet romladozott-
nak írták le. Az értékesebb ingóságok: nyolc ezüst evőkanál, két ezüst kávéskanál, 
egy pár ezüst kés, egy pár ezüsttel borított kés és két régi, kopott ezüstóra.

Az állatállomány: két öreg és két fi atalabb ökör, egy öreg tehén és a borja, egy-egy 
üsző és fekete tehén, kettő esztendős üszőborjú, egy tavalyi borjú, két öreg emse 
disznó, egy ártány, egy kis tehén, egy ökör tinó, két idei malac.

Az inventárium 91,5 hold szántót, 47 hold rétet, 14,5 hold erdőt és a hanyban évi 
700 kévét adó nádasrészt jegyzett. Az ingóságok értéke – kerekítve – 1959 pengő-
forint. A tartozás – felvett kölcsönök, az enesei kovácsnak kifi zetetlen munka stb. 
– 265 forintra rúgott.

Koltai Horváth Dániel halála után két héttel – 1845. november 28-án a törvényszék 
határozata szerint – összeírták ingó és ingatlan vagyonát, csődeljárást folytattak le. 
A csőd okát nem ismerjük.

Az alispán építtette a kúriát, melyet kétszintes, tizenkét öl széles és hat öl hosszú 
lakóháznak mond az összeírás – benne hat szoba, egy-egy konyha, spejz, kamra és 
cselédszoba található. A pincében – egyéb termények mellett – hét és fél akó somlói 
és öt akó felpéci bort tároltak.

A kúriában több értékes tárgyat leltároztak, legértékesebb a tizenkét pár ezüst 
kés-, villa-, evőkanál-készlet K. H. monogrammal – 100 pengőforintra értékelték. 
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Koltai Horváth Dániel vagyonának összeírása

Szintén 100 forintra becsülték azt az ezüstkardot, melynek felirata: Bőny Rét Alap 
és Örkény emléke. Két aranyóra is az egykori alispán tulajdonában állt.

Gazdag – valószínűleg biedermeier stílusú – bútorzat volt az „úri lak”-ban: vö-
rös-fekete bőr szövettel borított dívány, ugyanilyen szövettel borított székek, kis 
diófa asztal, oszlopos tükör, aranyozott rámájú kép, polírozott kredenc, virágos, kék 
gyapjúszövettel borított pamlag.

Fekete díszmagyar ruháját – mentével, dolmánnyal és nadrággal – harminc forintra 
értékelték. Enesei birtoka alig volt nagyobb 66 hold szántónál, a gazdasági udvarban 
több istálló állt. Az egyikben hét tehén és öt üszőborjú, a lóistállóban két-két hintós 
és vén pejló, egy fekete kanca és három bivaly tehén. Az ököristállóban tizenkét 
jármos ökör, a disznóólban négy hizlalt sertés és tizenhárom malac, három süldő. 
A kúriával azonos nagyságú pajtában tárolták a fogasokat, ökrös szekereket és egyéb 
gazdasági eszközöket. A bezi határban – Karros-pusztán – birtokolt 162 holdat, egy 
tömésház is állt a birtokon. Két házat árendába adott ki Bezi községben – a kétszo-
básat egy Engel nevű zsidó bérelte évi 40 forintért.

Győrben, az alispán székhelyén, bútorokat, ruhaneműket és könyveket írtak össze. 
Ezek közül legérdekesebb a könyveket szemügyre venni, s a felsorolásból láthat-
juk Koltai Horváth olvasottságát, tájékozottságát, nyelvtudását. Könyvespolcán 
olasz eredetiben Tasso: Megszabadított Jeruzsáleme, angol eredetiben Goldsmith: 
A Wakefi eldi pap című  műve mellett politikai, jogi és közgazdasági könyvek sora-
koztak. Fényes Elek: Geographia I. kötet, Fáy András összes munkái, országgyűlési 
követjelentések, Gazdasági Tudósítások, Egyházi névtár – a dunántúli evangélikusok 
1838, az Okos gazda Balásházytól.
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Az alispáni irodában 
Deák Ferenc arcképe füg-
gött a falon. Horváth Dániel 
a legtehetősebb közneme-
sek közé tartozott a község-
ben – földbirtokának nagy-
sága, a vármegyénél viselt 
tisztsége ezt támasztja alá.

A jelentősebb földbirtok-
kal rendelkező családok 
közé tartozott a Dóczy. A 
vármegye beleegyezésével 
1845 novemberében árve-
rés útján kínálta eladásra 
150 holdnyi birtokát Dóczy 
Lászlóné. Bővebb felvilá-
gosítást Horváth Dániel 
alispántól kérhettek az ér-
deklődők. A birtokot felte-
hetően Bogner János vette 
meg, 1856-ban – a kataszteri 
felmérés szerint – ekkora 
földbirtoka volt.

Egy summás táblázat 
1837–38-ból sorra veszi a 
tószigetcsilizközi telepü-
léseket, s „a nemtelenek 
öszveírásából készíttett.” 
Enesét pusztaként jelöli. 
Földbirtokkal és házzal csak 
a közbirtokosok rendelkez-
tek, a többi itt élőt háznép-
ként írja le, 38 családról szól, 
akiket a birtokosok szállásoltak el a cselédházakban. A birtokosoknak jobbágyuk 
nem volt. Az összeírás 138 leányt, asszonyt, özvegyasszonyt említ. A férfi ak esetében 
több információt közöl: a nemesek szolgái 40 fő, minden rendű zsellérek, lakók és 
kertészek 29 fő, polgárok és kézművesek 4 fő, fi úgyermekek száma 58. Tisztviselők 
és „Előbbkelők” nem éltek Enesén. A férfi akról életkoruk szerint is többet tudunk: 
1–17 év között 30 fő, 17–40 év közöttiek 31 fő, 40 év felettiek 20 fő. Az összeírás 
évében 7 újszülöttet és 5 halottat jegyeztek fel.

Nemesi összeírás 1809-ből
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A korszak háziadó összeírásai településünkre vonatkozóan kevés információt tar-
talmaznak. 1820–21-ben községünkben élt két csizmadia, két takács és egy kovács. 
A kocsmárost Valentits Mihálynak hívták, aki árendát fi zetett a kocsma üzemel-
tetéséért – minden bizonnyal a közbirtokosságnak. Az árenda 1800–1801-ben 100 
forint volt, a szabadságharc évében 200 forint. 1848–49-ben 20 családfő fi zetett adót. 
A közbirtokosoknál dolgozóknak szinte semmi tulajdonuk nem volt – az 1813–1814. 
évi összeírás kilenc adózónál mindössze hét tehenet és két lovat összegzett.

SZÉP GYÜMÖLCSÖSÖK

A 19. század első negyedének végén Hübner János közölt három rövid információt 
lexikonában: a falu gyakran szenved a Rába kiöntéseitől, jó rétjein juhtenyésztéssel 
foglalkoznak, és lakosai nemesek.

Horváth János „Töredékek Tóközről” című írásában községünket is megemlítette: 
„Borok nem terem, se gyümöltsök, ha csak nem az Enesei kertekbe, hol a’ tőkék 
és dinnyék is alkalmasint díszlenek, ezért a’ lakosok mint víz iszák (ezért az olyan 
lakosok, akik vizet isznak, színtelenebbek, mint a borivók – MJ.), sokkal színtele-
nebbek, barátságtalanabbak is, mint a Hegybeliek, a ’rósás’ ajkak, szikrázó szemek, 
pirosló orczák ritkák nálok.”

Fényes Elek a század első felében jelentette meg ismert művét, amelyben leírja a 
tájegységek legfőbb jellemzőit, és röviden az egyes településeket.

A Tóköz levegőjét zordnak és kellemetlennek mondja, a kútvíz ihatatlan, s helyette 
folyóvizet használnak az itt élők.

A búza jól megterem, a fű és a széna nagy értéke e vidéknek, a szárazabb időben 
több ezer mázsa szénát adnak el. A vármegyében a Tóköz a lótenyésztés hazája, nem 
ritka, hogy egy gazdának 8-16 lova legyen. Szintén nagy múltja van a szarvasmarha- 
tenyésztésnek, igaz, az állatokat messziről felismerni iszapos sárga lábukról és sovány-
ságukról. A táj jellegénél fogva, sok halat, rákot és csíkot kínál a tóközieknek. Fényes 
hangsúlyozza: az egész országban vidékünkön tartanak a legtöbb ludat és kacsát.

A Tóközben halaványok és egészségtelen színűek az emberek, nem él sok öreg 
ember a vidéken. A megyében szép gyümölcsösöket látni, „de a Tóköz az enesei és 
sövényházi kerteken kívül mit sem mutathat”.

Községünkről egymondatos információt közöl: „Földje termékeny, sok réttel és 
gyümölcsös kertekkel’ Földesura Enessey, Szabó.”

A nagy statisztikus minden bizonnyal téved, amikor arról ír, hogy 102 zsidó él Ene-
sén. (153 katolikusról és 164 evangélikusról tesz említést.) A sematizmusok szerint 
Enesén csak evangélikusok és katolikusok éltek. Egy félreértett, félreértelmezett 
információ került a leírásba…
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TÁBLABÍRÓK, SZOLGABÍRÓK, ALISPÁNOK

A táblabíró fellebbviteli bíró volt a nemesi vármegyében, a 18. században nagy 
tiszteletet és tekintélyt adó cím volt, a főispán nevezte ki. A reformkorban a vármegye 
adta a címet a nagyobb presztízsű birtokosoknak.

A szolgabíró a nemesi és polgári vármegye tisztviselője, aki igazságszolgáltatási és 
közigazgatási feladatot látott el. A kialakuló járások vezető tisztségviselője.

Az alispán a vármegye közigazgatását vezette. A főispán után ő volt a legbefo-
lyásosabb személy. A tisztséget általában a legtehetősebb köznemesek töltötték be.

Enessey György fi ai – József és István – viselték a megtisztelő táblabírói címet, a 
nemesi összeírásokban szerepel nevük után.

A Koltai Horváth család a 18. század második felében került Enesére. Horváth 
Mihály – Dániel nagyapja – feleségül vette Enessey Erzsét. A nagyapa már az 1779. 
évi nemesi összeírásban enesei nemesként szerepel.

Koltai Horváth Dániel szép közéleti pályát mondhatott magáénak. Hat éven 
keresztül a Tószigetcsilizközi járás alszolgabírója, majd 1842-ben a pusztai járás 
főszolgabírójának választották. Pályaíve 1845. július 22-én ért a csúcsra, ettől a nap-
tól töltötte be a másodalispáni tisztséget a vármegyénél. Fél év sem adatott neki a 
megtisztelő feladatra.

Az alispáni iratok 3306. bejegyzése 1845. november 13. napján szomorú hírről szá-
mol be: „Mészáros Sándor középponti főszolgabíró úr elszomorodott szívvel jelenti, 
szeretve tisztelt, másod Alispán Horváth Dániel Úrnak folyó hó 13-án történt és 
most tudtára esett gyászos elhunytát. 

A Karok és Rendek méltányolják az elhunytnak a haza és különösen a megyéje 
körüli buzgó fáradozását, és érdemeit kellőképpen méltányolva ezen szomorú ese-

Enesére címzett levél az 1830–40-es évek fordulójáról
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mény feletti mély fájdalmuk kinyilatkoztatása után – Mészáros Sándor főbíró urat 
kiküldik, hogy az elhunytnál lévő hivatalos iratokat összeírja és adja be.”

A Nemzeti Újság 1845. július 29-i száma számol be Győr vármegye (július 23-án 
tartott) tisztújításáról. Mint írja: a tisztújítás „minden kicsapongás nélkül ment végbe, 
a választott személyeknek közfelkiáltással szavaztak bizalmat. A főügyészi tisztségre 
Sziklósi Szabó Kálmán és enesei Dorner Ede aspirált – ez esetben nem volt kivehető 
a többség, ezért szavazásra került sor. Szabó Kálmán kapott – 7 szavazattal – több-
séget. A választás este 6 órakor fejeződött be, a főispán meghívta a megválasztott 
tisztviselőket a megyei terembe, ahol letették az esküt. Ezen az ülésen Czuczor 
Gergelyt táblabírónak választották, mert fi gyelemmel kíséri a magyar nyelv ügyét.

A megyei közgyűlés 1846. január 5-én tartott ülésén a főispán felszólította a rende-
ket, hogy az elhunyt Horváth Dániel helyett válasszanak új alispánt. Szóba jött Jankó 
János, Kovács Márton, Zmeskál István és Szabó Kálmán mint potentát. Azonban a 
konzervatív enesei táblabíró nyerte el a tisztséget. A főispán méltatta Dorner hazafi -
ságát és remélte, a megválasztott alispán igazságos lesz, és a közjót a szívén viseli.

Dorner Ede 1836-ban szerepel először az enesei nemesek között, 1845-ben az ő 
és fi ai – Ödön és Zoltán – nevét is olvashatjuk. Az enesei határban a Dorner-tag 
jelöli egykori birtokát.

Sziklósi Szabó Péter 1821–1832 között alispán, de péterházi birtokát csak később 
szerzi meg. Fia, Szabó Kálmán 1848-ban nyerte el az alispáni tisztséget.

Az Eőry család neve az 1785. évi nemesi összeírásban szerepelt először községünk-
ben. Eőry Ádámot 1828-ban választották első alkalommal vármegyei tisztségre – a 
Tószigetcsilizközi járásban esküdt lett. Majd négy évvel később ismét bizalmat kapott. 
Az esküdtek a vármegyei törvényszék tisztségviselői voltak, az igazságszolgáltatásban 
vettek részt. Az alszolgabíró után következtek a hivatali ranglétrán.

Eőry Ádám – vagyonát az iskolaépítésre áldozó István testvére – 1842-től haláláig 
szolgabíró a tóközi járásban. Az alispáni iratok 1842. Szent András havának 18. napján 
kelt bejegyése szerint Eőry Ádám szolgabíró jelentette: Enese és Csécsény között a 
hidak olyan rossz állapotban vannak, hogy a Nemes Vármegye – miután kereskedői 
útnak nyilvánította – javíttassa meg, mert azon a járás lehetetlen.

A vármegye Kováts Márton főszolgabírót küldte ki a helyzet tisztázására.
A Pesti Hírlap 1845. január 23-án kiadott példánya számolt be arról, hogy a főispán 

az elhunyt Eőry Ádám helyett Bezerédy Kálmánt jelölte a tisztségre.
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ADOMÁNYOK KÖZJÓRA KÖZSÉGÜNKBŐL

A korszakban tervbe vették a pápai protestáns főiskola áthelyezését Győrbe. 
A célra Dorner Ede és Horváth Dániel főszolgabíró 100-100 forintot, Eőry Ádám 
25 forintot, Stubán János 12 forintot adományozott 1844-ben.

A Honművész 1840. szeptember 24-én közölte a Mátyás király emlékére való 
gyűjtés eredményét (nem részletezi a gyűjtés célját): Dorner Eduárd aljegyző egy 
forintot, Horváth Dániel szolgabíró két forintot adott.

A Vakok Pesti Intézetére gyűjtöttek a reformkorban. Enese közbirtokossága 14 
pengő 9 krajcárt gyűjtött, Enessey József 1,35 pengőt, Horváth Dániel 1,56 pengőt, 
Enessey István 43 krajcárt adományozott.

ENESÉRŐL A REFORMKORI PESTRE

Nádosy István Enesén született 1794. december 
24-én, édesapja Trsztyánszky Gergely, édesanyja 
Jánosa Zsuzsanna.

Iskolai tanulmányait Győrben végezte, és itt 
indította el első vállalkozását is. Feleségét – Purgly 
Katát – a városban ismerte meg. Továbbtanulás 
céljából a reformkori Pestre utazott. Dolgozott 
segédmunkásként, majd hat évig üzletvezetőként.

1825-ben nyitotta meg saját üzletét a Váci ut-
cában, ahol a „Fehér oroszlán”-ban kelmét és 
posztót lehetett vásárolni. Szorgalmának és be-
csületességének köszönhetően gyorsan jó hírnevet 
szerzett a városban.

1840-ben testvérével – Pállal – Nádosyra kérték 
magyarosítani nevüket, amelyet engedélyeztek. Felnőtt korától kezdve sokat áldozott 
egy-egy jó ügyért, közéleti célok megvalósításáért.

1843-ban a kereskedelmi betegápoló és nyugdíj egylet alapító tagja. Részt vett a 
pesti gyermekkórház és az országos óvónőképző megalapításában. 

Vagyona lehetővé tette, hogy támogassa a művészeteket.
Fáradhatatlanul dolgozott az első pesti takarékpénztár megalapításán, később a 

biztosító társaság igazgatója lett.
A pesti üzleti életben résztvevőknek fontos cél volt, hogy érdekvédő egyesületet 

létesítsenek. Hosszú éveken át a Kereskedők Érdekvédelmi Szövetségének elnöke 
volt. Amikor leköszönt az elnöki tisztségről, Barabás Miklós festményt készített róla, 
amely 1864-ben a kereskedelmi testület tárgyalótermét díszítette.
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1844-ben váltótörvényszéki kereskedői ülnöknek választották.
Közéleti-társadalmi tevékenységének talán legfontosabb része a nemzetőrség 

létrehozásában játszott szerepe 1848-ban. A Polgári Őrsereg kapitánya lett. Két fi a 
is részt vett a szabadságharcban – Kálmán századosként szerel le, István főhadnagy 
a világosi fegyverletételnél.

Jelentős szerepet vitt az evangélikus egyház életében. Az ágostai hitvallás követői 
1836-ban önálló egyházat akartak alapítani Pesten. A városi közgyűlés úgy döntött, 
ez akkor lehetséges, ha 4000 pengőforintot fi zetnek a közös kasszába. Nádosy ma-
gánvagyonából is áldozott a célra, valamint segített összegyűjteni a hiányzó összeget. 
A gyülekezetnek 1837. november 11-i alapítása után presbitere lett. 

A bezi lelkészlak építésére 200 forintot adományozott.
1850-ben építtetett magának egy nyaralót Zuglóban, ez ma a Magyar Táncmű-

vészeti Egyetem E épülete. Egyik fi a Baranyába került, a család a helesfai kastély 
birtokosa lett. Ő a pécsi evangélikus gyülekezetben játszott meghatározó szerepet.

Unokája – Nádosy Imre – országos rendőrfőkapitány, az 1925. évi frankhamisítás 
fő vádlottja.

Nádosy István 1866-ban hunyt el Pesten, sírja a Fiumei úti sírkertben található.

Irodalom:
Magyar Nemzeti Levéltár Győri Levéltára

– Nemesi összeírások
– Községi háziadó összeírások levéltári gyűjteménye
– Tó-sziget-csilizközi nemtelenek összeírásából készített summás táblázat 1837/1838
– GYL árvaügyi iratok No. 123
– GYL tvsz. iratok No. 1584/1845

Honművész 1840. szeptember 24.
Nemzeti Újság 1845. július 29.
Pesti Hírlap 1845. október 26.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1844. augusztus 31.
Fényes Elek Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani   
 állapotja statisztikai és geográfi ai tekintetben 1.
 Pest, 1836
Vasárnapi Újság 1864. június 19.
Hübner János Mostani és régi nemzeteket… ismertető lexikon, 1816
 Kiadatott Pesten
Thaisz András Tudományos Gyűjtemény 7. évfolyam
 1823/3. szám
 Horváth János: Töredékek Tóközről
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Enese az 1848–49. évi forradalomban és szabadságharcban

Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc eseményeiből Győr vármegye is kivette 
a részét s mint Hermann Róbert megállapítja: „Hadi krónikája kicsiben tükrözi az 
egész ország hadtörténelmét.”

A vármegye területén négy alkalommal került sor harcokra, s ezek mindegyike 
érintette Enesét:
1848. október Jelačić bán vármegyénken át vezette hadseregét Bécs irányába
1848. december Görgei próbálta feltartóztatni az előretörő osztrák erőket,
 sikertelenül.
1849. május Győr ismét magyar kézre kerül.
1849. augusztus Klapka néhány napra visszafoglalja a várost.

A 12 pontban követelte a forradalmi ifjúság a nemzetőrség megalakítását. Győrben 
már március 20-án kezdetét vette a munka, megkezdték az összeírást. A nemzetőrség 
elsődleges feladata a „közcsend” és a „belbéke” biztosítása volt a település közigaz-
gatási határán belül. De a nemzetőrök résztvevői lettek a csatamezők ütközeteinek, 
egy részük a honvédseregben harcolt. Erre szükség is volt, mert reguláris magyar 
hadsereg nem létezett a szabadságharc első hónapjaiban. Jelačić támadása után az 
Országgyűlés határozatot hozott, hogy a törvényhatóságoknak minden 127 fő után 
két újoncot kell állítani. Majd két hónappal később, november 19-től ismét kötelező 
jelleggel soroztak be újoncokat a honvédseregbe.

KÖZSÉGÜNK A HARCI ESEMÉNYEKBEN

A pákozdi vereség után Jelačić bán Bécs irányában akarta elhagyni a Magyar 
Királyság területét. Útja Győr vármegyén át vezetett, hadserege – a vereség elle-
nére – komoly erőt képviselt, s a megye lakossága tarthatott a horvát katonaság 
rekvirálásától, erőszakoskodásától.

A bán csapatai 1848. október 6-án érték el szűkebb hazánkat. Kováts Sándor 
vezetésével 120 nemzetőr vonult ki, akik nyomon követték az ellenséges csapatok 
mozgását. Jelačić Enese felől Patona, majd Koroncó és Győr irányába vonult – min-
den jelentősebb kár okozása nélkül. A megye székhelyén nem volt súrlódásmentes 
rövid tartózkodásuk.

A váratlan vereséget követően a Habsburgok erőt gyűjtöttek, s Windischgraetz 
55 000 főt számláló hadsereggel indult meg hazánk ellen. Mezey Károly, a 10. (Vil-
mos) huszárezred századosa Eneséről küldte jelentését az előörsi parancsnoksághoz 
december 21-én:
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– A járőr azt a hírt hozta, hogy az ellenség Lébényben kocsikat és kenyeret rekvirál.
– A magyar honvédők terve az volt, hogy a sövényházi hidat még a jelentés napján 

felégetik Dorner Ede alispán segítségével, ezáltal megnehezítik az osztrák erők 
előrenyomulását.

Nem sikerült megállítani az osztrák seregeket, 1848. december végén elfoglalták 
Győr városát.

A sikeres tavaszi hadjáratnak köszönhetően a honvédek visszafoglalták a Dunán-
túlt is, 1849. május 1-jén bevonultak Győrbe. Poeltenberg Ernő ezredes vezetésével 
– mintegy 9000 honvéd – a vármegye többi részét is szerették volna visszafoglalni.

Az ezredes azt a feladatot kapta, hogy vonuljon előre Győrig, s tartsa megszállva a 
Rába vonalát. Május 3-án Abda és Enese irányába, az osztrák seregek helyzetének 
felderítésére indultak magyar csapatok. Az Enese felé előrenyomuló egység megál-
lapította, hogy a községet az ellenség mindhárom fegyvernemhez tartozó alakulatai 
megszállva tartják. Úgy ítélték meg, Enesén legfeljebb 3000 ember állomásozik.

A magyar csapatok május 5-én harcba bocsátkoztak az osztrákokkal, s visszavonu-
lásra kényszerítették őket. Az enesei ütközetről – Zámbelly visszaemlékezésében – a 
következő fejezetben olvashatnak.

Május 6-án Poeltenberg jelentette a hadsereg főparancsnokságának, hogy az 
ellenséget megtámadták, és Csornán túlra kergették. Majd az osztrákokat üldöző 
csapatokat visszavonták, s Enese az ellenőrzésük alá került.

Az osztrák seregek azonban nem menekültek a Lajtán túlra, pár nap múlva el-
lentámadásba lendültek. Az ezredes május 11-én a hadsereg főparancsnokságához 
küldött jelentése szerint az ellenség előrenyomult az Enese és Lesvár közötti ma-
gaslatokra, de Poeltenbergnek sikerült őket Eneséig visszaszorítani. Valószínűnek 
tartotta a Győr elleni általános támadást. Erősítést kért.

Júniusban az előörsök tartották Enesét. A szabadságharc utolsó jelentősebb 
győzelmét a honvédek a csornai csatában érték el június 12-én. A hónap végén 
aktivizálódtak a császáriak. Az időközben vezérőrnaggyá előléptetett Poeltenberg 
június 24-én keltezett levelében az írta Üchtritz Emilnek, hogy a jelentések szerint 
az ellenség ágyúkkal Kapuvárra érkezett, s tovább vonult Csornára.

Június 25-én a vezérőrnagy úgy rendelkezett, hogy Enesére vezényeljenek egy 
lovasszázadot. A rangban legidősebb törzstiszt legyen a tábor és az előörsök pa-
rancsnoka. Ő volt a felelős a rend fenntartásáért.

Az enesei vonalat nem sikerült megtartani, június végén Győr ismét a császáriak 
kezére került.

1849 nyarán elfordult a hadiszerencse a magyar csapatoktól, folyamatosan vonultak 
vissza, s már az orosz csapatok is a Magyar Királyság területén voltak.



60

1849. augusztus elején Klapka György vezérőrnagy elfoglalta Győrt, a magyar 
csapatok a Tóköz irányába masíroztak.

Augusztus 8-án Klapka a következőt írja Aschermann Ferenc ezredeshez intézett 
levelében: a Kosztolányi-hadosztály ma Eneséig nyomul előre, megszállja Bősárkányt 
és Csornát.

Kosztolányi Móric ugyanezen a napon adta ki napiparancsát: a főhadiszállás 
Enesén lesz, az élelmezést vigye magával minden egység.

Kosztolányi ezredes augusztus 10-én Enesén keltezte napiparancsát: a zászlóaljak 
mellett lévő orvosnak minden hónap elsején és tizenötödikén orvosi jelentést kell 
küldeni a főorvos úrnak. Naplót kell vezetni a gyengélkedőkről, a betegségükről, a 
kórházba küldött betegekről, a csatatéri sebesültekről. Erre már sok lehetőségük 
nem maradt, mert augusztus 15-én a császáriak ismét – immár harmadik alkalom-
mal – bevonultak Győrbe.

A magyar honvédség Világosnál két nappal korábban, már augusztus 13-án letette 
a fegyvert.

A MI HŐSEINK

Az 1848. évi XXII. törvénycikk alapján került sor a nemzetőrök összírására. 
A leendő nemzetőröknek a törvény szerint bizonyos vagyonnal rendelkezni kellett, 
igaz, ezt nem minden esetben követelték meg az összeírók. Enesén – valószínűleg 



61

1848. májusban – a következő nevek kerültek a „Honvédi rovat”-ba: Enessey Kál-
mán, Gőzsi (helyesen minden bizonnyal Gősi) István, Kováts György, Varga György, 
Tüske /Tüskés János, Kováts János, Halász György, Pátka István, Dóczy Zsigmond, 
Nagy József, Mali József, Halász István, Horvát György, Szalai Márton, Bernát Pál, 
Hisz Antal.

Az összeírás időpontját csak valószínűsíteni tudjuk, mert dátum nem szerepel 
az összeírási íven. Okkal feltételezzük – ismerve az 1842. évi nemesi összeírást és 
az 1856. évi kataszteri felmérést –, hogy községünkben nem alkalmazták a vagyoni 
cenzust. Azt sem tekinthetjük biztosnak, hogy az összeírtak közül mindenki részt 
vett a szabadságharc küzdelmeiben. Enessey Kálmánról nincs arra utaló adat, hogy 
harcolt volna 1848–49-ben – jóllehet, későbbi politikai pályája Kossuth-pártiságról, a 
magyar szabadság és függetlenség melletti kiállásról tanúskodik. Ez a Kossuth-pártiság 
elmondható az enesei közbirtokosok mindegyikéről, Dorner kivételével.

1848. szeptemberben három enesei újoncot soroztak be: Zsemlye Antalt (23-án), 
Németh Mihályt (25-én) és Tüskés Jánost (29-én). Tüskés a visszaemlékezése sze-
rint önként jelentkezett. Világi Ferdinánd nevét a november 7-én besorozottaké 
között olvashatjuk. Kováts György 1849. május 18-án lett honvéd – 21 éves, nőtlen, 
foglalkozását tekintve mészáros volt.

Tóth Imre és Horváth Mihály szintén eneseiként lett a honvédsereg tagja, az ő 
nevükkel nem találkoztunk egy korabeli összeírásban sem. Egy 1890. évi kimutatásban 
még élő, '48–49-es honvédként említették őket.
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1848 nyarán az eneseieket az 5. zászlóalj 4. századába sorozták. Számos enesei, vagy 
községünkhöz kötődő honvéd, tiszt, politikus szolgálta a nemzet ügyét. A rendfokozat 
nélkül harcolókról a nevükön kívül semmit nem tudunk. A tisztek, tiszthelyettesek 
életútját Bona Gábornak és Hermann Róbertnek köszönhetően ismerjük.

Hetvényi István nevét ismerik minden bizonnyal a legtöbben. Iskolánk igazgatója 
volt 1858-tól 1895-ig.

Győrben született, s 1848-ban a pápai polgárőrségbe állt be. Miután visszatért 
szülővárosába, katonának jelentkezett, és besorozták az 5. zászlóaljba. Augusztus-
ban egységét a Délvidékre rendelték, Bajától Verbászig szekereken tették meg az 
utat. Honvédként harcolt a szerbek ellen a szenttamási ütközetben. Betegsége miatt 
többször volt kórházban. 1849. augusztus 19-én osztrák fogságba esett, besorozták a 
39. Don Miguel sorgyalogezredbe és Csehországba vitték.

Emlékiratában írja le megpróbáltatásait a szabadságharcban töltött időszakról.
Mesterházy Bálint Mesterházy János és Bognár Anna fi a – Enesén született, 1825. 

április 15-én, evangélikus. Gimnáziumot végzett. 1841 – önkéntes, 1842 – tizedes a 
39. Don Miguel gyalogezredben. Nőtlen. 

Ezredével 1848 nyarán a szerb felkelők ellen harcolt, ősszel csatlakozott a hon-
védsereghez. Őrmester, 1849. április 22. – hadnagy, július 7. – főhadnagy a 39/1 gya-
logezredben, illetve a 114. honvédzászlóaljban a II. hadtestnél.

Amint alakulata, feltehetően ő is a komáromi várőrséggel tette le a fegyvert.
1865. május 10-én halt meg Enesén.

Hrabovai Hrabovszky Flórián 1825 körül született Enesén, evangélikus, joggya-
kornok, nőtlen,

1848 őszétől a Vas megyei 44. honvédzászlóalj katonája.
1849. február 1-től hadnagy, végül főhadnagy alakulatánál, az I. hadtestben.

Sziklósi Szabó Kálmán aláírása
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A világosi fegyverletétel után besorozták az 54. gyalogezredhez. 1853. december 
31-én elbocsátották. A kiegyezés után ügyvéd, később törvényszéki bíró lett Zala-
egerszegen. A Zala megyei Honvédegylet tagja.

1896. március 1-jén Zalaegerszegen hunyt el.

Tüskés János (1827. Enese–), hadnagy
Enesén született nemesi családban, Győrben tanult, kereskedőnek készült. 1844-

ben már szavazott az országos képviselőválasztáson.
A kötelességérzet vitte a katonasághoz, a 23. zászlóaljba sorozták be, altiszti fo-

kozatot kapott, majd rövidesen őrmesterré léptették elő.
Fia, Tüskés Dezső törvényszéki bíró jegyezte le visszaemlékezéseit, ebben nem 

szerepel a Jelačić elleni harc. A Schwechat irányába vonulás napjai már elevenen 
éltek emlékezetében: Parndorfnál nagy túlerővel szemben kellett harcolni a zászló-
aljának. A német túlerővel szemben visszavonultak a Hanság irányába – a zászlóalj 
1300 fővel indult, 700 fővel tértek vissza.

1849 telén a bányavárosok irányába meneteltek tovább. Részt vett a csornai ütkö-
zetben. Halálának helyét és idejét nem ismerjük.

Sziklósi Szabó Kálmán
A 19. századi Győr vármegye meghatározó politikusa. 1848-ban – a szabadságharc 

alatt – alispánná választották, majd Batthyány Lajos miniszterelnök szeptember 19-
én kormánybiztossá nevezte ki. Feladata az újoncozás, új alakulatok szervezésének 
irányítása volt.

Dorner Eduárd
A szabadságharc kezdetén alispán, Batthyány Lajos miniszterelnöknek írt jelenté-

seket a megyei helyzetről. 1849. május 21. után, Buda elfoglalását követően – mint a 
magyar szabadság ellenségeit – Eneséről Győrbe vitték. A későbbiekben kiszolgáta 
a Habsburgokat.

A tóközi járási nemzetőrség összeírására kiküldött választmány tagjai között van: 
az enesei Mesterházy Lajos és Sziklósi Szabó Péter, Szabó Kálmán édesapja.

Irodalom:
Hermann Róbert:  Győr város és megye hadtörténete 1848–49-ben, Győr, 1998
Bona Gábor:  Az 1848–49-és honvédsereg győri születésű tisztjei / In: Győri tanulmányok, 22/2000
Gülch Csaba:  Hetvényi (Stimstich) István 
 In: Neves rábaköziek, Csorna-Kapuvár, 1989
Burján Imre:  Fejezetek Rábapatona történetéből, 2009, 
 Rábapatonáért Közhasznú Egyesület
Tüskés János honvédhadnagy emlékei; Írta: Dr. Tüskés Dezső törvényszéki bíró
 In: Magyarország, 1916. március 24.
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Az enesei ütközet 1849. május 5-én

Zámbelly Lajos 1815-ben született Szegeden. A császári hadseregben szolgált, 1848 
márciusában – a bécsi forradalom idején – a Burg védelmét látta el. Alakulatával 
1848 nyarán Magyarországra került. Részt vett a pákozdi csatában.

1849. május 25-től ezredes. A szabadságharc leverése után hadbíróság elé állították, 
nyolc év várfogságra ítélték. Aradon és Olmützben raboskodott, 1851-ben kapott 
kegyelmet. 1864-ben részt vett egy függetlenségi összeesküvésben, ismét elítélték – a 
kiegyezés után szabadult.

Emlékiratait német nyelven írta, fordítása: „Egy öreg honvéd emlékei, megfi gyelései 
és alkalmaztatása az 1848–1849-es magyar szabadságharcban”.

Hermann Róbert szerint Zámbelly emlékirata egyike a szabadságharcra vonatkozó 
leginformatívabb visszaemlékezéseknek.

Az enesei ütközetre vonatkozó visszaemlékezések egy részét közöljük:

Annak érdekében, hogy az egész vidéket megismerjem, néhány táborkari tisztet 
küldtem ki a környékre, hogy ők is megismerjék azt, én magam pedig a helyisme-
rőkkel mindent jól leírattam magamnak.

Hírszerzőket és járőröket küldtünk ki minden irányba. Ezektől megtudtam, hogy 
az ellenség Enese községet a soproni úton két gyalogzászlóaljjal, egy lovas osztállyal 
és egy félüteggel szállta meg; valamint Öttevény is a Mosonra és Hédervárra vezető 
úton a Szigetközben az ellenség által meg van szállva. 

A leginkább Enese megszállása zavart, ezért tervet készítettem ezen község be-
vételére. 

A hadsereg-parancsnokság11 jóváhagyásával Pásztory 4. huszárezredi őrnagyot12 
három huszárszázaddal, egy gyalogszázaddal és öt lovas ágyúval rendeltük ki oda az 
ellenség elűzésére, s Sarich táborkari százados13 adatott mellé.

A támadásnak hajnali öt órakor kellett volna megtörténnie14. Nyolc órakor, mivel 
mindaddig a sikerről semmifajta jelentés nem futott be, és egyetlen lövés sem hal-
latszott, azt mondtam Poeltenberg ezredesnek, hogy utánanézek, s gyorsan Enesére 
utaztam, ahol is reggel kilenc órakor, félúton, a lesvári majornál az egész csapatot 
táborban találtam, és a parancsnok azzal mentegetőzött, hogy azért nem nyomul-
tak előre, mert azon az úton, amelyen a megkerülést kellett volna végrehajtania, az 
ellenség három löveget és csapatokat állított fel.

11 Helyesen: hadtestparancsnokság. 
12 Pászthory Sándor (1814–1871), cs. kir. főhadnagy a 4. (Sándor) huszárezredben. Október 19-től alszázados, 1849. január 

9-től századkapitány, április 18-tól őrnagy és osztályparancsnok. Aradon várfogságra ítélik, 1851-ben szabadul.
13 Sarich (Scharich) József (1821–?), kilépett cs. kir. hadnagy, 1848. szeptember 27-től honvéd főhadnagy, táborkari tiszt, 

1849. január 1-jétől százados a feldunai, majd az ebből alakuló VII. hadtestben. Várfogságot szenved.
14 1849. május 5-én.
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Ezen késedelmesedésen bosszankodva, egy lovat adattam magamnak, s elrendel-
tem az előnyomulást. Egy lovasszázadnak egyenesen az úton kellett előnyomulnia, 
és csupán az ellenséget arcban foglalkoztatnia, mivel a hidak az itteni csatornákon 
amúgy is le voltak rombolva. A lovasság maradéka az ellenség által nem láttatva, 
Bezinek vette útját. A gyalogság a közelben álló majorsághoz vonult.

Én a magaslaton maradtam, s megfi gyeltem valamennyi csapat menetét. Így láttam, 
hogy az ellenséges őrszemek előnyomulásunkat máris felfedezték és jelentették. 
Mivel a községben riadóztattak; ezért a lovasszázadot az úton lassan előre küldtem, 
s megparancsoltam az azt vezető Vajda századosnak15, hogy amint látja, hogy az el-
lenség kiüríti a községet, azonnal keljen át a vízen és nyomuljon előre. Majd rögvest 
a gyalogsághoz mentem, amelynek ezenközben gyorsan el kellett érnie a majort.

A lovasság, amely eltért a bezi úttól, és ahelyett, hogy jobbra ment volna, inkább 
balra tartott, ezáltal túlzottan közel került Eneséhez. S mivel az ellenség azonnal 
ágyúval fogadta, Pásztory őrnagy is előhozatta a magáéit és elrendelte tűz viszonzását, 
amely annak ellenére, hogy csak a füstből lehetett látni, hol vannak az ellenség fák 
által fedezett lövegei, jól talált, mivel néhány lövést követően a tüzelés abbamaradt. 
Ekkor érkeztem én is oda, Pásztory őrnagyot azonnal vágtában előreküldtem három 
löveggel, hogy az ellenség útját Kónynál elvágjam. Majd a gyalogszázadot csatárlánc-
ba feloszlatva, a község ellen küldtem, magam mellé vettem két löveget és tizenöt 
huszárt, s így követtem a gyalogságot. Ekkor a községből parasztok jöttek elibém, s 
azt mondták, hogy az ellenség már elhagyta a községet. A lerontott hidat a parasztok 
azonnal helyreállították, s én ágyúimmal és néhány huszárral gyorsan előrementem.

A községbe érkezve, egy fél század Kress-könnyűlovasba16 ütköztem, akik valahová 
kikülönítve, most csapattestük után siettek. Gyalogságom a faluba érkezőben volt 
és 200 lépésnyi távolságra a könnyűlovasoktól, mivel azonban felhívásom ellenére a 
lakosok nem akartak házaikba menni, így nem lövethettem. A könnyűlovasok sem 
várták ezt meg, hanem a legközelebbi oldalútra vetették magukat és elmenekültek. 
A néhány huszár azonban egyetlen pillanat alatt a hátukban termett, azonban alig 
érhették be őket, és csupán két embert fogtak el lovastul, a többiek elmenekültek. 
Ekkor megérkezett Vajda százados lovasszázada, és én máris gyorsan az ellenség 
után vonultam.

A községben ott, ahonnan az ellenség reánk tüzelt, három halott tüzér- és egy 
halott lovassági ló feküdt.

15 Vajda Gábor (1812–1881), kilépett cs. kir. főhadnagy, 1848 nyarán a Sopron megyei nemzetőrség egyik szervezője. 
November 26-tól százados, a honvédsereghez átállt olasz katonákból szervezett Frangepán-csapat parancsnoka a fel-
dunai hadseregnél. December 24-től egy gerilla-csapat parancsnoka. 1849 tavaszán a II. hadtest vezérkaránál szolgál. 
Júniusban a feldunai hadsereg felderítő tisztjeként működik és gerilla-akciókat vezet a császári fősereggel szemben. 
Július 4-től táborkari őrnagy a komáromi várőrségnél, a vár feladásáig.

16 A cs. kir. 7. könnyűlovas (chevaulégers) ezred viselte Karl Kress von Kressenstein altábornagy nevét.
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Kónyba érkezve, még mindig nem láttam semmit, csupán megkerülő oszlopokat 
és a Kónynál álló ellenséget, ezért hát lassan nyomultam előre, és mivel az ellenség 
ugyancsak visszavonult, miután láttam, hogy az ellenség a legnagyobb sietséggel ho-
gyan vonul vissza, miután Pásztory immáron megjelent az oldalában, utána vetettem 
magam, és egy magaslati pontra érkezve, láttam az ellenséges gyalogságot vad futás-
ban visszavonulni. Itt egyesültem Pásztoryval, s néhány lövést küldtem az ellenség 
után, amelyet az is néhánnyal viszonzott, azonban mivel golyóink a még helytálló 
lovasságba csapódtak, ez is megfordult, és átgázolt saját tüzérségén és gyalogságán, 
amely utóbbiba ez is17 belehajtott. Azonnal átkeltem a vékony töltésen, és folytonos 
előnyomulásban ágyúkkal lövetve, üldöztem az ellenséget; így ment ez egészen Csorna 
közeléig. Itt az ellenség támogatást kapott és derekas ágyútűzzel fogadott minket. 
Már este öt óra volt, és már sötétedett, emellett nem ismertem a környéket, ezért 
nem nyomultam tovább előre, különösképpen azért, mert csapataim is igen fárad-
tak voltak. Ha több csapatom lett volna, még tovább üldöztem volna, azonban friss 
csapatokkal nem szállhattam szembe, így ezen csapatok megsemmisítése elmaradt; 
később a csornaiak azt mondták nekem, hogy mikor a gyalogság odaérkezett és látta, 
hogy utána nyomulunk, a földre vetette magát és megadást dobolt, amit azonban 
nem hallottunk, és azt sem észleltük, hogy nem akartak továbbmenni; és csak akkor, 
amikor az erősítés megérkezett, mentek vissza a község mögé és pihentek meg.

Visszatérésem után az ellenség is visszahúzódott, és még az éj folyamán Kapuvár-
ra vonult. Kónyt és Enesét megszállattam, és a maradékkal visszatértem Győrbe, 
miután előbb étkeztettem és abrakoltattam.

Az ellenség közül az egész úton az erdőben, az árkokban és a viszonylag magas 
őszi vetésben elrejtőzött embereket fogtunk el úgy, hogy az ellenség teljes vesztesége 
e napon 120 fő és tíz ló fölöttire rúgott. Mi csupán két súlyos sebesült tüzért és egy 
könnyen sebesült huszárt veszítettünk.18

Az ellenség Eneséről történt elűzetése azt célozta, hogy szabadon mozoghassunk, 
és evégett meg is történtek az intézkedések.19

Irodalom:
Hermann Róbert: Táborkari főnökből különítményparancsnok
 Zámbelly Lajos 1848–1849. évi honvédezredes visszaemlékezései az 1849. május 1. és július 28.   
 közötti eseményekre.
In:  Hadtörténeti közlemények
 2019. 4. szám 132. évfolyam

17 Ti. a tüzérség
18 Az ellenség vesztesége ennél kisebb volt. A Grobois őrnagy vezette különítmény a 2. vadászzászlóaljból, a 40. (Kou-

delka) gyalogezred 3. zászlóaljából és a 7. (Kress) könnyűlovasezred 1. őrnagyi osztályából állt. Az ütközetben a 
Koudelka-zászlóalj 5 halottat, 3 sebesültet és 39 eltűntet (más adat szerint 6 halottat, 2 sebesültet és 36 eltűntet), a 
Kress-könnyűlovasok egy sebesültet és 2 eltűntet, két elesett, négy sebesült és 11 eltűnt lovat veszítettek. Posselt 1913. 
454. o.; Komers-Lindenbach 1877. 141. o.

19 Poeltenberg május 6-i jelentését az akcióról magyar fordításban közli: Hermann 1998. 244–245. o.
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NÁDOSY SÁNDOR (1810–1882)
Az Országos Nemzetőrségi Haditanács elnöke

A TRSZTYÁNSZKY CSALÁD ENESÉN
Trsztyánszky Pál Enesén született 1775. október 9-én. Az 

élet messze sodorta szülőföldjéről, 1809-ben Munkácsra 
költözött, ahol uradalmi tiszttartó lett. Győr vármegyétől 
kérte nemessége igazolását, amit a vármegye ki is adott 
a nemesi közgyűlés 506. bejegyzése (1809) szerint. Pál 
nemességét Bereg vármegye kihirdette. Fia, Sándor már 
Munkácson látta meg a napvilágot 1810-ben.

Trsztyánszky István és testvére, Pál 1840-ben kérte ne-
vének Nádosyra történő változtatását. (Enesén maradt 
testvéreik továbbra is a Trsztyánszky nevet viselték.)

Nádosy Sándort – a családi gyökerek okán – Enese is 
magáénak vallhatja.

A SZABADSÁGHARCBAN 
Az Országos Nemzetőrségi Haditanácsot Batthyány Lajos miniszterelnök hozta 

létre és irányította, hogy segítségével a hadügyminisztériumtól függetlenül intézhesse 
a nemzetőrség ügyeit. Nem volt minisztériumi rangú szervezet, de 1848 nyarán egyre 
nagyobb szerepet játszott, szeptembertől – az újoncállítás fontosságának köszönhe-
tően – a hadügyminisztériummal egyenrangúnak tekintették.

Baldacci báró lemondása miatt 1848. szeptember 23-án a miniszterelnök Nádosy 
Sándor alezredest, a Haditanács lovassági osztályának vezetőjét nevezte ki az Or-
szágos Nemzetőrségi Haditanács élére.

Nádosy szeptember 19-től néhány napig ideiglenesen betöltötte a honvédsereg 
főparancsnoki tisztét is.

Október 9-én Madarász László és Szemere Bertalan intézkedett ezredesi kine-
vezéséről.

A Hadügyminisztérium és a Haditanács kettős irányítása nem működhetett hosszú 
ideig, a Honvédelmi Bizottmány kívánatosnak tartotta a Haditanács beolvasztását 
a minisztériumba.

November 8-án a Haditanács egész személyzetével a Hadügyminisztérium épü-
letébe költözött.

Kossuth hadügyi államtitkárrá akarta kinevezni Nádosyt, de Görgei és Mészáros 
ellenezte. Mészáros Lázár lemondási kísérletének napjaiban Nádosy neve is felmerült 
mint hadügyminiszter – Szemere javasolta 1848 november második felében.

Nádosy Sándor
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1848 decemberében létrehozták az egységes hadügyminisztériumot, nyolc osztály 
irányította a munkáját. Nádosy a katonai osztály vezetője lett. Feladata: a hadsereg 
tisztikarának ügyeivel, valamint a hadsereg szellemiségével való foglalkozás. 

A CSÁSZÁRIAK OLDALÁN
Buda 1849. január első napjaiban került osztrák kézre, s ez nagy változást hozott 

Nádosy életében: átállt Windischgraetz és a császár oldalára. Kossuth – saját szavaival 
élve – „borzasztóan csalódott”, amikor megtudta a hírt.

A jutalom nem maradt el: császári és királyi kamarás lett, nyugalmazott tábornok, 
megkapta a Lipótrend lovagkeresztjét.

A Birodalom fővárosába költözött, ahol újságírással és festészettel foglalkozott. 
Az osztrák tartományok méneséhez főfelügyelőnek nevezték ki, a Bécsi Spanyol 
Lovasiskolánál fontos szerepet töltött be.

1882. április 23-án hunyt el Bécsben.

Irodalom:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái
Urbán Aladár: Az 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése (1848. április–december)
In: Hadtörténeti Közlemények 23. évf. 1. sz. (1976)
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A II. katonai felmérés idején

A II. katonai felmérést 1809–1869 között végezte az osztrák császári hadsereg 
főszállásmesteri karának felmérési és topográfi ai osztálya. A térképek fontosak 
voltak a harcászatban, a hadseregek mozgását megkönnyítette a terep ismerete. 
Községünk 1856. évi kataszteri felmérése, térképe sok információval szolgál, 
egyben helytörténeti dokumentum.

Enese belterülete – a térképen Belső telek elnevezéssel – 24 hold 717 négy-
szögölt tesz ki. A tulajdonosok száma 27 közbirtokos. Van számos üres telek, és 
olyan is, amelyen több épület kontúrjai rajzolódnak ki, nem mind lakóépület. 
A tulajdonosok közt már nem szerepel Dorner Eduárd neve, de még nem a 
Purglyaké. Ebből tudhatjuk: az óvodát (Purgly–Kesserű-kúriaként ismertük!) nem 
ők építették, hanem Horváth Dániel alispán, még főszolgabírói hivatala idején. 
Három épület áll Eőry István telkén – egy évtizeddel később itt épül fel az iskola!

A községnek több mint 10 hold a birtoka, benne foglaltatnak a közterületek, 
utak, árkok is.

A község belterülete
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A kül- és belterü-
letek összessége 1449 
hold. Jól kivehető, 
hogy Bezi külterülete 
a leendő Sport–Csa-
logány–Fecske–Kül-
sőréti utcákig nyúlt 
be már a 19. század 
közepén. 464 par-
cellát mutat a telek-
könyv, a legkisebb 20 
négyszögöl – 72 m2.

A legnagyobb bir-
tokkal – mintegy 
130 hold – Bogner 
János rendelkezik. 
Enessey Sándornak 
és Kálmánnak a bezi 
és kónyi határban 
van nagyobb birtoka. 
A nem Enesén élő 
birtokosok  Szilsár-
kányban, Pásztori-
ban és Bezin laknak 
(összesen 3 fő), Szeli Andrásé (Szilsárkány) a legkisebb földbirtok, mindössze 
1 hold 2356 négyszögöl.

A külterületen a következő dűlőnevek szerepelnek – Kiskerti, Külsőréti, 
Pippani és Siraki.

Hogy látta községünket Galgóczi Károly, aki a Rábaköz felé tartva haladt át 
Enesén?

Így ír erről a Budapesti Hírlap 1857. október 25-i számában:
„Győrmegyének tóközi részén, hol utam keresztül hozott, az országutat nem leg-

jobbnak mondhatom, kivált Eneséig, különben most kavicsoztatván, megtetszik 
rajta mégis a vármegye keze, csak kár, hogy a fahidak annyira keskenyek.

A rábapatonai határban megkéstek és most vetegetnek. Enese kis közbirtokossági 
helységnek szépen tagosított határa van, hol az egyes birtokosok tagjai csaknem 
általában kanadai és jegenye nyárfákkal körülszegélyezvék. A fehér agyag altalaju 
földön az ákácz kivész. Itt többnyire a czenki féle vas ekék vannak használatban, 
melyek helyben is készíttetnek…

Az egész vonalon úgy látszik a rétekre fordítanak a legkevesebb gondot.”

Enese közigazgatási területe
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A szabadságharctól a nagy háborúig

A polgári liberalizmus korában gyors fejlődés évtizedeit élte át községünk. Kiépültek 
a modern állam alapintézményei – a postai, egészségügyi szolgáltatás, csendőrség, a 
közigazgatás, s rövid ideig takarékpénztár. A gazdasági gyarapodás „tárgyi emlékei” 
kulturális örökségünket képezik – a vasút, az iskola, a kúriák, a katolikus templom, 
s fényképeken megörökítve a malom.

Mielőtt sorra vennénk a fentieket, a politika világába lépünk.

EGY KONZERVATÍV ÉS EGY LIBERÁLIS NEMES
A vármegye politikáját az 1850-es évektől két, községünkhöz kötődő politikus 
határozta meg. Mindketten szerepet játszottak már a szabadságharcban és az azt 
megelőző években is. Egyik császárhű – enesei Dorner Ede, a másik Kossuth-párti 
– Sziklósi Szabó Kálmán. 

1860–61-ben rövid ideig együttműködnek. A császárhű Dorner Ede (1810–1893) 
neve a reformkorban tűnik fel először Enesén nemesi összeírásban. Édesapja, Dorner 
Mihály orvos és Győr vármegye táblabírája 1834.júniusban vette meg Pócza Ferencné 
Mattyók Anna enesei kúriáját (és minden bizonnyal a hozzátartozó földeket) 10.800 
forintért.A család ezt követően vehette fel az enesei előnevet. Az abszolutizmus 
évtizedeiben már bőnyi földbirtokos, több száz holdas gazdasága van – 378,82 hold 
szántó, 17,998 hold rét, 48,437 hold legelő, 23,63 hold erdő és negyed hold szőlő. Az 
1856. évi kataszteri felmérés szerint se háza, se földbirtoka nincs községünkben.

A levert szabadságharc után a Bach-rendszer elnyomását szenvedte az ország. 
Meghagyták a vármegyéket, de kerületekbe szervezték azokat – Győr vármegyét a 
soproni kerületbe sorolták. Eltörölték a főispáni és az alispáni tisztséget – megye-
főnök irányította a közigazgatást. Dorner 1850 júniusában már megyefőnök volt. 

1852 tavaszán az volt a feladata,hogy megszervezze Ferenc József császár látogatását 
Győr vármegyében. Mindent megtett, hogy az uralkodót ne zavarja ’48–49 szelleme 
– tiltotta a nemzeti lobogókat és a Kossuth-szakáll viselését. A megye nemességét 
kirendelte a császár fogadására, akik távolmaradtak, azoknak a későbbiekben zak-
latással kellett számolniuk.

Érdemei elismeréseként megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét és a helytar-
tó tanácsosi címet. Tíz éven keresztül szinte korlátlan ura volt a mindennapi életnek.

Sziklósi Szabó Kálmán (1813–1883) édesapja – Péter – több mint 800 holdat vásárol 
az Enessey családtól a bezi határban. Birtokai központjául teszi meg Péterházát, és 
klasszicizáló úrilakot/kúriát építtet 1846-ban. Szabó Kálmánnak 1860-ban összesen 
1874,9 hold birtoka volt több településen – Mérgesben 100, Rábaszentmihályon 103,9, 
Téten 658,13, (Tárnok) Rétiben 204 és Péterházán 807,8 hold!
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Szabó Kálmán szép politikai karriert futott be a szabadságharc bukásáig – 29 
évesen már a megye főügyésze volt. Először 1839–40-ben vett részt az országgyű-
lésen, a távol lévő ifj. gróf Apponyi József képviseletében. Küldöttként munkálko-
dott a pozsonyi diétán 1843–44-ben, ezalatt Dorner Ede helyettesítette a megyei 
főügyészi tisztségben! 1848-ban első alispán, kormánybiztos, majd az öttevényi 
körzet országgyűlési képviselője.

Az elnyomatás éveiben – mint a liberális köznemesek – visszavonult a köz-
élettől, gazdálkodott. Péterházán gyümölcsöst telepített, az écsi hegyben lévő 
szőlészetét mintagazdasággá fejlesztette. Többezer kötetes könyvtára volt, 
folyamatosan képezte magát.

Miután az osztrák seregek vereséget szenved-
tek Solferinónál a piemonti-francia csapatoktól, 
a Szárd királyság megvalósíthatta Itália egye-
sítését. Ez kihatással volt Magyarországra is.

1860-ban a vármegyei hatóságoknál megkez-
dődtek a személycserék, az alkotmányosság 
helyreállításával reális lehetőségként lehetett 
számolni. A változás iránti igényt szinte a le-
vegőben érezték a kortársak, Dorner Ede „bi-
zonyos fokú elégedetlenségről” tájékoztatta a 
budai helytartóságot.

1860 novemberében Szabó Kálmán „magán-
tanácskozásba” hívta a megye konzervatív és 
liberális politikusait Péterházára. A vármegyei 
önkormányzat visszaállítása volt a cél, egység 
kialakítása konzervatívok és liberálisok között.

1861. január 3-án összeült Győrben a megyei közgyűlés, melynek tagja volt 
Dorner Ede és Szabó Kálmán is.

A megkezdett rövid együttműködésnek nem lett folytatása, az alkotmányos 
rend helyreállítására még várni kellett.  Szabó Kálmán újra a péterházi magányt 
választotta.

Dorner Ede kikerült a politikai életből. Budapesten halt meg 1893-ban.
Szabó Kálmán számára a kiegyezés (1867) új lehetőséget és korszakot jelentett, 

1867-től négy éven keresztül ismét alispán. Politikai karrierje csúcsára 1875. február 
25-én ért, amikor Tisza Kálmán Győr vármegye és Győr város főispánjává nevezte 
ki. A miniszterelnökkel baráti kapcsolatot ápolt. Hét éven keresztül töltötte be a 
vezető tisztséget, 1882-ben vonult vissza a négy évtizedes közéleti pályától.

1883. december 24-én hunyt el, a bezi temetőben – a családi sírboltban – he-
lyezték végső nyugalomra.

Sziklósi Szabó Kálmán
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SZABÓ KÁLMÁN ÉS DORNER EDE BORAI
A magyar országos kertészeti társulat a Győrvidéki Gazdasági Egyesülettel 
együttműködve „kerttermény, kertészeti eszközök és házi iparkiállítást” szervezett 
1860. október 7–8–9-én Győrben. A Borászati Osztály asztali borok kategóriá-
ban jutalmazta Szabó Kálmán 1857. évi péterházi kertjéből származó borát egy 
tallérral, écsi borát egy forinttal. Dorner Ede felpéci bora szintén egy forint 
jutalmat kapott. 

A két politikus – a korabeli értékelés szerint – nemcsak jó borász, de jó gazda 
is volt. Mint a Győri Közlöny írta: „Megdicsértettek – A kitűnő jó kezelés végett 
Szabó Kálmán és Dorner Ede egyáltalán minden kiállítmányukra nézve.”

Irodalom:
Tóth László:  Győr vármegye közigazgatása az önkényuralom és a provizórium
 (1849–1867) idején
Borovszky Samu:  Magyarország vármegyéi és városai
 Győr vármegye, Budapest, 1908
Győri Közlöny 1860. október 11.
Magyar Nemzeti Levéltár Győri Levéltára A Dorner család
Fényes Elek: Magyarország statistikai, birtokviszonyi és topographiai szempontból
 részletes és kimerítő leírása I. kötet
 Pest, 1860
Alispáni iratok, 1834. november 12.

Iskola épül

Enesén a 19. század első felében sem volt iskolaépület. A diákok Bezire jártak 
át, a közbirtokosok gyermekeit otthonukban oktatták.

1858-ban Hetvényi István tanító érkezett községünkbe, az első években a 
temetővel szemben álló pásztorház lett az iskola és a tanítói lakás is egyben.

Eőry István közbirtokos 1863-ban meghalt, és úgy végrendelkezett, hogy va-
gyonát egy evangélikus iskola építésére és a tanítói fi zetés javítására fordítsák.

Az enesei közbirtokosság 1864-ben 4025 forintot adott össze a már meglévő, 
Eőry István által hagyott 1168 forint összeghez. Az örökhagyó telkén épült fel 
1865-ben az iskola.

A Győri Közlöny 1887. december 1-jei száma a következőt írja: (a közbirtokos-
ság) … „épített olyan díszes tanítólakot és tantermet, mely bizonnyal a legszebb 
s örökké tartó ékessége leend az enesei közbirtokosság nemességének.”

Az iskola, az iskolaépület – a vasút mellett – Enese jövőjének legfontosabb 
alappillére lesz és marad napjainkig. 
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A TUDÁS ÉRTÉKE
Az enesei birtokosok a magyar társadalom középrétegéhez tartoztak a középkortól 
kezdve. Az iskolázottságot, a nyelvek tudását – mint pár példából láttuk – fontosnak 
tartották. Talán már a 15. században elvárás volt az alispántól (Enessey Pál), hogy 
tudjon latinul és németül…

Az átnézett forrásanyag alapján azt lehet mondani, községünkből Enessey István 
volt az első, aki legalább középiskolát végzett. A győri jezsuita gimnázium diáksága 
anyakönyvi adattára (1630–1773) szerint 1682-ben az intézmény diákja. Ez azért is 
érdekes, mert Enessey evangélikus – a jezsuiták pedig az ellenreformáció élharcosai 
voltak.

Enessey Imre 1754-ben német földön, Tübingenben teológiát hallgatott az egyete-
men (Tar Attila Szilárd: Győri peregrinusok németországi egyetemeken 1694–1789, 
Arrabona 48/2, Győr, 2010).

Csereti Mihály nem enesei születésű volt, de élete utolsó éveit községünkben 
töltötte elhunyt felesége birtokán. Lelkészként hirdette az igét Farádon és Nemes-
kéren. Az 1600-as évek végén a wittenbergi egyetemre járt – a már említett Torkos 
Andrással együtt. (A győri evangélikus egyházközség oktatásügye a 16–18. században, 
írta Horváth Mihály.)

Enessey György németül és latinul biztosan tudott, könyveket írt – a feltételezések 
szerint a soproni evangélikus líceum tanulója volt. Enessey László német nyelvű, 



75

Nádasdy horvát bánhoz címzett levelét ismerjük a magyar nyelvűek mellett. Mind-
ketten a 18. században éltek.

Dubovay Sámuel nevét 1802-ben szintén a wittenbergi egyetem hallgatóinak 
névsorában találjuk (Mályusz Elemér: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár 
XIV. Budapest, 1930).

Nádosy István algimnáziumot végzett Győrben a 19. század elején, majd Pesten 
továbbképezte magát. Koltai Horváth Dániel – könyvtára alapján – korának művelt, 
olvasott polgára volt. Pesten állították ki ügyvédi oklevelét, csakúgy, mint Sziklósi 
Szabó Kálmánét és Dorner Edéét.

Enessey Kálmán a győri evangélikus algimnázium diákja volt, majd a pozsonyi 
evangélikus gimnáziumban tanult. Ezt követően a Győri Királyi Akadémia joghall-
gatója. Enessey Sándor szintén a fent említett oktatási intézményeket látogatta a 
19.század első felében.

Az Önkormányzat 2022-ben újíttatta fel 
Eőry István síremlékét

„Teljes vagyonát új iskola
 építésére és a tanítói fi zetés javítására 

áldozta.
Tisztelgünk nagysága előtt!

Enese Község Önkormányzata 2022“

A 19. század második felében a po-
zsonyi evangélikus gimnázium volt na-
gyon népszerű az eneseiek körében, 
az intézmény diákjai voltak: Enessey 
László (1871), Hetvényi Géza (1872) 
és Mesterházy István és testvére, Lajos 
(1869–1870) – (Evangélikus főiskola, 
Pozsony 1869–1870, 1871, 1872).
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Posta és járási takarékpénztár

Községünkben a 19. század derekától kezdve van adatunk postáról. A soproni kerület 
postaigazgatósága 1852. szeptember 22-én adott ki körözvényt Fertőszentmiklós, 
Eszterháza (a mai Fertőd), Kapuvár, Csorna és Enese hivatalaiban alkalmazott 
dolgozóknak, melyben megtiltotta a szakáll viselését. Ez – egyértelműen – politikai 
indíttatású utasítás, hisz a magyar nemzeti érzelem egyik megnyilvánulása a levert 
szabadságharc után a Kossuth-szakáll viselése volt. A postavezető aláírása: Farkas. 
A borítékon szépen olvasható a hivatal pecsétje: 29/9. A körözvény német nyelvű.

Állást hirdettek 1853 augusztusában az enesei postahivatal vezetésére, posta-
mestert kerestek. Feladata volt a postaállomás ügyeinek intézése. A postaállomás 
olyan lakóház, amelyben a postamester lakóhelyiségein kívül egy vagy több hivatali 
helyiség is helyet kapott, illetve istálló és kocsiszín épült a telken. Az utasszállítást is 
bonyolító, lóváltó hellyel rendelkező postaállomásokon további helyiségek szolgáltak 
a postalegények és a várakozó utasok pihenőhelyéül. Ezeket a postaállomásokat az 
uradalmi épületek mintájára képzelhetjük el. A postamesternek kellett biztosítani 
négy, szolgálatra alkalmas lovat, egy födeles és egy nyílt kocsit, két levélpostako-
csit, két futártáskát, valamint egyéb – meg nem nevezett – szükséges eszközöket. 
A postaszolgálatot személyesen volt köteles végezni, egy esetleges vizsgálat esetén 
számadással tartozott az ellenőrzést végzők felé.

A pályázati feltételek szigorúak voltak: a pályázótól saját kézzel írt kérvény be-
nyújtását követelték meg, a szükséges okmányokat mellékelve. A kérvényben fel 
kellett tüntetni az életkort, addigi tapasztalatait, megszerzett ismereteit. Elvárás volt 
a megfelelő erkölcsi és politikai jó magaviselet. Minden kétséget kizáróan a legne-
hezebben teljesíthető feltétel a megkívánt vagyon és szolgálati helyszín – ingatlan 
– biztosítása, melynek meglétét bizonyítani kellett. A nyertes pályázóval szerződést 
kötöttek, de 200 forint biztosítékot letétbe kellett helyeznie. Nyilván annak alátá-
masztására, hogy – anyagilag – képes működtetni a postaállomást.

A postamester díjazása a hajtópénzen kívül: 200 forint az istállóra, azaz lovak és 
kocsik fenntartására, valamint évenként 12 forint hivatali átalányra is jogosult volt.

Az enesei császári királyi postahivatalnál meg lehetett tekinteni a pályázat egyéb 
feltételeit. A pályázatot a soproni postaigazgatósághoz 1853. szeptember 3-ig kellett 
benyújtani.

Egy három évvel későbbi híradás arra enged következtetni, hogy nem töltötte be 
senki a postamesteri állást 1853-ban. A Budapesti Hírlap tudósítása szerint erre csak 
1856. június 15-én került sor: „Enese helységben Győr megyében cs. k. postahivatal 
postaállomással együtt lép életbe, mely levél és fuvarposta szolgálattal fog foglalkodni.” 
(!!!) Sopron és Győr között naponta taligaposta közlekedett.
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Postamestert kerestek Enesére 1873. január elején. A kérvényeket három héten 
belül a soproni postaigazgatósághoz kellett benyújtani. A postamester éves járan-
dósága 120 forint, ehhez jött 24 forint irodai juttatás, 948 forint átalány és 32 forint 
ostorpénz (= borravaló).

A pályázatra senki nem jelentkezhetett, mert azt január végén ismét megjelentet-
ték. A második kísérlet eredményes lehetett, hiszen októberben már Rózsa Sándor 
az enesei posta vezetője.

Az 1887. évre kiadott Magyarország tiszti cím- és névtára/Közmunka és közlekedési 
magyar királyi minisztérium szerint még ekkor is ő töltötte be a tisztséget.

1883-ban Rábapatonáról Enesére, 
illetve Eneséről Lébénybe gyalogkül-
dönc vitte a postai küldeményeket. 
Egy 1912-ben megjelent felhívásból 
értesülünk a gyalogküldönc felada-
táról és fi zetéséről. Járandósága 180 
korona, ezen juttatásért naponta 2-3 
órában volt köteles ellátni a postai 
teendőket. A posta- és távírdaigazga-
tóság  által meghatározott menetrend 
szerint Enese és Rábapatona között 
naponta egyszer járta meg a 6,45 km 
távolságot. A gyalogküldönc-tisztség 
feltételekhez volt kötve: 18. évet be-
töltött magyar állampolgárok, akiknek 
más foglalkozásuk, illetve jövedelmük 
is volt, továbbá nyugdíjas tisztviselők, 
altisztek és más nyugdíjas „egyének” 
pályázhattak.

A postajáratokkal kapcsolatban 
problémák is adódtak. 1907-ben a 
soproni igazgatóság a sövényházi 
postajáratot Lébényszentmiklós felé 
irányította, a kereskedelemügyi mi-
niszternél sérelmezték a döntést a 
tóközi település elöljárói. Szabó István 
országgyűlési képviselő közbenjárá-
sára a miniszter elrendelte, hogy a 
postajárat Győrsövényházról 1908. 
július 1-jétől ismét Enese állomásra 
közlekedjen.

29/9 – az enesei postahivatal pecsétje

Német nyelvű körözvény 1852-ből a postai alkal-
mazottak részére 
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Községünk kedvező földrajzi fekvése már ekkor fontos tényező. A tóközi telepü-
léseken az 1880-as évektől nyílnak magyar királyi postahivatalok, Enesének ekkor 
komoly postai múltja van!

Rábapatonán 1912. augusztus 16-án debütált a postaügynökség. Kézbesítési körét 
csak a Rába menti község képezte, ellenőrzés és felügyelet tekintetében az enesei 
posta- és távírdahivatalhoz tartozott.

Nincs adatunk, információnk arról, hol lehetett az első posta épülete 1852-ben. 
Érdekes részleteket tudunk meg az 1915. májusi képviselő-testületi ülés jegyzőköny-
véből: a posta bérelt épületben működik, mely ház zsákutcában található. A zsákutca 
csak a falu központjából a mai Szabadság utcai boltig húzódó szakasz lehet, mert 
más zsákutcája a falunak nem volt. A képviselők úgy döntöttek, a haszonbérlet le-
járta után (1915. október 1.) a régi épületbe kell visszavinni a postahivatalt, mert az 
törvényhatósági út mellett épült, és az állomás is közelebb van. Ennek ismeretében 
azt mondhatjuk, a régi postaépület a temető–katolikus templom szakaszon lehe-
tett és csak 1920 táján helyezték át ismét – ezúttal az Enessey–Barcza-kúria mellé. 
A 20. században a Tischler család két generáción át vezette az enesei postát – Tischler 
Andrásné, majd lánya, Tischler Emma. Az 1970-es évek közepén bontották le a régi 
postaként ismert épületet.

Enesén 1895-ben posta- és távírdahivatal, 1906-ban helyközi távbeszélő működött.

JÁRÁSI TAKARÉKPÉNZTÁR
Az Ellenőr számolt be 1873. április 20-i számában arról, hogy Enesén járási taka-
rékpénztár nyílik – egyidőben a téti és a szentmártoni (ma Pannonhalma) járási 
takarékpénztárral. Alaptőkéje: 100 000 forint, engedményesei – a győri kereskedelmi 
bank, Zechmeister József és Schreiber Ignác.

Ezt követően nem olvashatunk a járási takarékról, talán az 1873. évi világválság 
szabta rövidre életét.

A magyar királyi posta-takarékpénztár viszont megbízta külső szolgálatával – köz-
vetítő postahivatalként – az eneseit 1886-ban. A posta tehát már a 19. század végén 
bonyolított le pénzforgalmat.

Irodalom:
Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1873. január 7.
 1873. január 31.
Budapesti Hírlap / Budapesti Közlöny 1886. szeptember 22.  
Magyarország tiszti cím- és névtára 1884, 1887
Postai Rendeletek Tára 1883. január 21.; 1883. november 10.
Ellenőr 1873. április 20.
Posta és Táviroda Rendeletek Tára 1873. október 16.
Budapesti Hírlap 1856. május 20.
Budapesti Hírlap 1853. augusztus 7.
Magyar Néprajz IV. Életmód / Postaállomások, Postahivatalok
Enese község képviselő-testületi ülése – 1915. május 26.



79

A vasút

A község gyorsabb fejlődésének elindulásában a vasút játszotta a legnagyobb sze-
repet. A 19. század közúti közlekedését nagymértékben befolyásolta az időjárás, a 
Tóközben árvizek-belvizek tették időnként járhatatlanná a vidéket. A vasút biztos 
pontot jelentett, s nagy tömegben lehetett mozgatni az árut.

A Győrt Sopronnal összekötő vaspálya kiépítése már évtizedekkel a megvalósulás 
előtt felmerült. A közlekedési minisztérium több előmunkálati engedélyt adott ki 
különböző cégeknek.

A legérdekesebb ezek közül az 1871. szeptember 12-én kiadott volt báró öttevényi 
Földváry Miklós országgyűlési képviselőnek. Az engedély szerint a Hanságon át 
vezették volna a sínpárt.

Ostffy István reagált erre a Győri Közlöny 1871. december 14-én megjelenő szá-
mában, az írást a címlapon közölték.

Ostffy arról ír, hogy – gazdasági szempontból – két irányból érhet el a vasút „Czen-
kig”, azaz Nagycenkig. A vasút Sopronig való vezetése ekkor még viták kereszttüzében 
állt. Az egyik elképzelés szerint az Öttevény–Sövényháza–Bősárkány–Osli–Kapu-
vár–Fertőszentmiklós vonal a Hanságon át vezetne. A szerző szerint ez az útvonal 
rövidebb, és a földet kedvezőbb áron lehetne megvásárolni – de több hidat kellene 
építeni, melyek megemelnék a költséget, valamint a Duna és Rába áradásai nagy 
pusztításokat okoznának a vaspályának.

A rábaközi vonal Győrből indulna, s Enesén át vezetne a Csorna–Kapuvár–Fer-
tőszentmiklós vonalon. Igaz – így Ostffy – nagyobb tőke kell a föld vásárlásához, de 
az építés költsége kisebb. Nagyobb jövőt ígér a gabonaszállítás és a személyforgalom 
tekintetében is.

Harcászati szempontból – ez a másik nézőpont – szintén előnyösebb a Rábaközön 
át vinni a vasutat. „Jöjjön létre a győr-czenki vasút, mert általa Komáromot élelemmel 
gyorsan el lehet látni.” – adott iránymutatást a cikk szerzője.

A Hanságon átvezető vasútvonal ötlete rövid és gyorsan múló fejezet volt. 
A Pesti Napló 1872. június 23-án arról tudósított, hogy a kormány megadta az 

engedélyt a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút építésére. A fővállalkozók az Erlanger 
és Frankfurter bankház. Kautz Gyula országgyűlési képviselő sokat lobbizott azért, 
hogy a vasútvonal megépüljön.

A parlament 1872. október 9-én szavazta meg a Győr–Sopron–országhatár 
szakasz engedélyezéséről szóló javaslatot. Még év végén – december 10–18. között 
– közigazgatási bejárást tartottak. A tervezett vonal által érintett községek képviselői 
az adott település bejárásakor csatlakoztak a bizottsághoz.

A következő év márciusában megkezdődtek az építési munkálatok. A vasútvonalra 
kamatbiztosítást nem adott az állam, csak harminc évre szóló adómentességet. Az 
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Erlanger Bankház félmillió 
koronát tett le biztosítékul, a 
munkát két és fél év alatt kel-
lett befejezni.

Szinte rögtön az első kapa-
vágás után – 1873. május 9-én 
– bebukott a bécsi tőzsde, a 
munka „megszorító mérvben” 
haladt előre. Az is felmerült 
lehetőségként, hogy a bank-
ház veszni hagyja a félmilliós 
kauciót, nem építi tovább a vasutat.

Az államosítás kérdése szintén napirendre került. De végül sikerült minden nehéz-
séget áthidalni: részvénytársaság alakult 1875. február 1-jén az építkezés folytatására, 
némely épületeket nem, vagy egyszerűbb formában kiviteleztek, valamint fél év ha-
ladékot kaptak a befejezésre. Az ünnepélyes átadást 1876. január 2-ára, vasárnapra 
tűzték ki. Már szombat este jeles vendégek érkeztek Győrbe, köztük Péchy Tamás 
közmunka és közlekedési miniszter. A fogadóbizottság tagja volt Victor Erlanger és 
Theodor Dreifusz, a bankház képviseletében. A „Bárány” vendéglőben vacsoráztak, 
és cigányzene mellett mulattak. Vasárnap reggel nagy tömeg gyűlt össze, mindenütt 
nemzeti lobogót fújt a szél, az indóházban cigányok húzták. 

Sziklósi Szabó Kálmán főispán, Nagy Pál, Győr polgármestere – sok más jeles 
közéleti személy társaságában – fogadta a szállodából érkező minisztert. Az üd-
vözlőbeszédek után a fellobogózott mozdony mozsárdurrogás és víg zene hangja 
mellett elindult Enese felé.

A Győri Közlöny a következőképpen ír:
„A vonat eleinte csak lassan zakatolt odább, a Rábán keresztül épült híd előtt pedig 

megállt. Itt a miniszter kiszállt és megtekintette a szolid építkezést. 
Innen már sebes rohammal futott odább az aczélsíneken a mozdony s egyszercsak 

alig fél óra alatt Enese alatt termettünk.
Az indóház itt csupa örökzöld – girlandokkal, zászlókkal s koszorúkkal volt borítva, 

a homlokzaton ezen mondat volt olvasható: „A győr-soproni-ebenfurthi vaspálya meg-
nyitási ünnepélyére.”

A díszítést az enesei nők készítették. Itt a kiszálló minisztert Enessey Kálmán élén Enese 
és a közeli községek elöljárói s számos népség fogadta. Hetvényi István pedig Enese és 
a környékbeli községek nevében üdvözlő beszédet tartott, a vidék lakosságának örömét 
fejezvén ki a pálya megnyílta felett, hálával emlékezvén Erlanger báróról, aki dacára az 
építés folyama alatt felmerült rázkódásoknak az építést ernyedetlen kitartással folytatta 
és e részben már be is végezte.
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A népség éljenzése felzajlott erre. Midőn ezután a miniszter rövid válasz és buz-
dító beszéd után az indóház megtekintésére befelé indult, egy kis szőke, hófehér 
ruhában öltözött leányka termett előtte, aki eddig láthatatlanná volt téve s egy nagy, 
aranyos rojtu nemzeti szalaggal díszített babérkoszorut nyujtott át a miniszternek 
ezen szavakkal: „Fogadja Nagyméltóságod hálánk és tiszteletünk jeléül a koszorut 
a mai nap emlékére.”

Az enesei állomás alaprajza az 1870-es évekből

A szép jelenet igen kedves behatást tett. A kis lány Enessey Margit volt, Enessey Kálmán 
leánya. Általa mintegy a jövő volt jelképezve, amely áldani fogja a vidék érdekében a 
létesítés férfi ait.”

A menetrend szerint napi két járat közlekedett Győr és Sopron között, 1876-ban 
a vonat Sopronig Enese–Kóny–Csorna–Kapuvár/Garta–Eszterháza–Fertőszentmik-
lós-Kis-Czenk és Balf állomásokon állt meg.

Eneséről egy menetjegy Győrbe: 
I. osztályon 95 krajcár
II. osztályon 72 krajcár
III. osztályon 47 krajcár

A Győri Közlöny egy száma 15 krajcárba került.
2022: a Kisalföld 245 Ft újságárusnál vásárolva, egy menetjegy Enesétől Győrig 370 Ft.
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MÉG EGY VASÚTVONAL?
1906-ban Csemez István téti földbirtokos előmunkálati engedélyt kapott egy szabvá-
nyos nyomtávú gőz – esetleg motorüzemű – helyi érdekű vasútvonalra. A kiindulópont 
Gic-Hathalmon, Nagydémen és Lovászpatonán át Gyömöre állomásig vezet. Innen 
Tét-Rábaszentmihály–Csécsény a nyomvonal, majd Kóny vagy Enese állomásnál 
csatlakozna a Győr -Sopron-Ebenfurthi sínpárhoz. Innen Lébényig vezetett volna 
tovább. Egy évvel később Goda Béla Győr vármegye alispánja kijelenti: négy vasút-
vonalra halaszthatatlan szükség van. Ezek közül az egyik: Gic–Lovászpatona–Gyö-
möre–Tét–Rábaszentmihály–Csécsény–Enese–Sövényháza–Lébényszentmiklós. 
A vasútvonalat végül nem építették meg. 

BALESETEK 
A vasút veszélyforrás volt, több baleset történt községünkben vagy közvetlen kör-
nyékén a kezdetek utáni pár évtizedben.

A Budapesti Hírlap 1888-ban arról tudósít, hogy Enese és Kóny között öt csikó 
került a sínekre. Az állatok majdnem bevárták a vonatot, amikor az a közelükbe ért, 
futottak a mozdony előtt. Az Enese előtti hídnál három leszaladt a sínekről, egyet 
lelöktek a vaspályáról. Az ötödik csikót szétdarabolta a vonat. A szerelvény megállt, 
miután a ló tetemét kiszedték alóla, majd folytatta útját Győrbe, tíz perc késéssel 
érkezett a városba. Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy csak hat-hét kocsi 
volt csatolva a mozdonyhoz, mert egy hosszabb szerelvény kisiklott volna.  

A Soproni Napló halálesetről számol be 1910-ben. Enesén egy tehervonat halálra 
gázolta Giczi Antal 72 éves enesei lakost. A mozdonyvezető akkor vette észre a 
sínpár között sétáló embert, amikor a vonatot már nem lehetett megállítani. Mivel 
Giczi Antal süket volt, nem hallotta a vonat érkezését. A helyszínen Lengerer István 
szolgabíró megállapította, hogy a mozdonyvezetőt nem terheli felelősség.

Irodalom:
Győri Közlöny  1871. december 14.
Győri Közlöny  1976. január 6.
Magyar Kereskedők Lapja  1906. augusztus 18.
Tóth Sándor Frigyes A Győr–Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája I. kötet
 A kezdetektől 1897-ig
 Kiadás éve 2020
Pesti Napló  1872. június 23.
Soproni Napló  1910. december 10.
Budapesti Hírlap  1888. augusztus 5.
Magyar Kereskedők Lapja  1906. augusztus 18.
Soproni Napló  1910. december 10.
Budapesti Hírlap  1888. augusztus 5.
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A gőzmalom

A gőzmalmok térhódításának három oka volt: a folyók szabályozásával csökkent a vízi 
malmok száma, folyamatosan nőtt a népesség és a megtermelt gabona mennyisége is.

A gőzmalom üzemeltetése szenet igényelt, elterjedése összefüggött a vasútvonalak 
kiépítésével. A malom hajtóerejét a gőzgép biztosította.

Az enesei malom építőjének nevét és az építés évszámát nem ismerjük. Azt tudjuk, 
hogy 1876-tól Enese vasúton elérhető, és 1882-ben már állt a létesítmény. Az építés 
idejét tehát biztosan 1876 és 1882 közé tehetjük. A Császári és Királyi Élelmezési 
Hivatal kérésére az alispán 1882-ben összeíratta a malmokat. Azon községeket 
vették nyilvántartásba, amelyek befolyással voltak a katonaság élelmezésére – mind 
békeidőben, mind mozgósítás alkalmával. Az enesei gőzmalom 10 métermázsa búzát 
tudott őrölni 24 óra alatt. 

Hartyáni Gergely neve merülhet fel, mint lehetséges építtetőé. Róla tudjuk, hogy 
Cegléden volt malomtulajdonos, és 1889. május 13-án halt meg Enesén. A helyi 
temetőben nyugszik. Felesége mintegy öt évtizeddel túlélte. 

A tulajdonosok gyakran váltották egymást az elkövetkező évtizedekben, 1892-ben 
Stirling T. és fi át jegyzik birtokosként.

1894-ben Weisz Nándor a tu-
lajdonos, három évvel később a 
Varga és Peter cég szerezte meg 
a malom tulajdonjogát.

1908-ban mindössze öt gőz-
malom üzemelt a vármegyében. 
Még ebben az évben a gőzma-
lom- és gépműhelytulajdonos 
Varga eladta Peter Remigius-
nak, aki társa volt a vállalkozásban öt évig. Az új tulajdonos lényeges átalakításokat 
végeztetett, s a kor követelményeinek megfelelően, teljes modern őrlőgépekkel 
szereltette fel. Varga László 1908. május végén a kazán- és kovácsműhelyét Győrbe 
helyezte át. Azonban tőzsdei spekulációba keveredett, s november 3-án eltűnt a me-
gyeszékhelyről. Peter Remigius heti rendszerességgel reklámozta „Péter gőzmalom 
Enese” hirdetéssel cégét a Dunántúli Hírlapban.

A következő tulajdonos Fodor Ferenc. Minden bizonnyal arról a Fodor Ferencről 
van szó, aki már 1895-ben enesei állomásfőnök volt, és 1915-ben is az ő neve szerepel 
az állomás vezetőjeként.

1922. januárban Sulyok Géza, az ásványi molnár Takács Rudolffal társulva, hat 
évre bérbe vette a tolóerős, nyersolajmotorral meghajtott hengermalmot. A bérlet 
meghiúsulhatott, mert három hónappal később már Mészáros Mihály komáromi 
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gőzmalom tulajdonost említik bérlőként. Tíz éven keresztülszerette volna üzemel-
tetni a nyolcjáratú dízelmotoros malmot,melyet átalakított. . Ebben az időben Patthy 
Kálmán volt a molnár, Berger József a malmi főszerelő. Mészáros bérlete rövid ideig 
tartott, az üzemeltetés visszakerült a tulajdonoshoz – Fodor és fi a próbálkozott. 
Azonban Fodornak sem hozott szerencsét a malom, csakúgy, mint Vargának. A győri 
törvényszéken 1929. október 12-én megindították a csődönkívüli kényszeregyezségi 
eljárást id. Fodor Ferenc enesei földbirtokos és malomtulajdonos ellen. Hat évvel 
később Kopfstein Richárd vette meg árverésen. A győri Relle-malom tulajdonosa 
átépíttette, s egy új, 85LE, Martos- és Herz-féle szívógázmotor lett beállítva.

1942 végén Szász L. Géza – enesei lakos – a tulajdonos. A következő biztos infor-
máció a malom államosítása 1950. március 14-én.

1990 után ismét magánkézbe került, de már nem malomként működött. Raktárnak 
használta a tulajdonos.

A malmot 2002-ben bontották le, helyén családi ház épült. Az egykori lakások 
megmaradtak, ma is családi házként szolgálnak.

Irodalom:
Czegléd 1889. május 19.
Molnárok Lapja 1908. április 18.
 1908. május 23.
 1922. január 7.
Malomújság 1935. augusztus 1.
Nemzeti Újság 1935. augusztus 1.
Magyar Közlöny 1950. március 14.
Nemeséri Lilla Hajómalmok a Tósziget-Csilizközi járásban a 18-19. században
Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai
 Győr vármegye
 Budapest, 1908
Magyar Kereskedők Lapja 1897. július 18.
Központi Értesítő 1894
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Körorvosok és gyógyszertár

A 19. század közepén a tóközi falvak már biztosítani akarták az orvosi ellátást a 
településen élőknek. Ekkor még jogszabály nem kötelezte őket erre. 1856-ban a 
Budapesti Hírlapban feladott hirdetés útján kerestek orvost, a doktor lakóhelyeként 
Bezit adták meg. Valószínűnek tartjuk, hogy az orvos több település betegeit látta 
el, de erre nem hivatkoznak a hirdetésben. Elképzelhető, hogy a doktor a későbbi 
közegészségügyi kör településein teljesített szolgálatot. Fizetése évi 300 forint volt, 
lakást biztosítottak számára – vagy 120 forint szálláspénzt. Lótartásra átalányt fi zettek 
neki. A járandóságai között volt tűzifa és búza.

A pályázó orvosoknak, sebészeknek a győri cs. k. megyehatósághoz kellett benyújtani 
a pályázatot. A Bach-korszakra mutat rá kitűnően a pályázati kiírás következő sora: 
„erkölcsi és állampolgársági magaviselete, különösen az 1848. és 1849. évek alatt” 
– azaz a forradalom és szabadságharc alatti tevékenységüket is be kellett mutatni.

Arra vonatkozó forrást nem találtam, hogy sikerült-e orvost találni a hirdetés 
alapján, illetve dolgozott-e doktor a következő években a tóközi településeken.

Az 1876. évi XIV. törvény meghatározta az állam, a vármegye és a helyhatóságok 
feladatait a közegészségügy kérdésében. A hatezernél nagyobb lélekszámú települések 
kötelesek voltak orvost alkalmazni, a kisebb települések úgy alkottak közegészség-
ügyi kört, hogy hat- és tízezer fő között legyen a lakosságszám az adott területen.

A Tószigetcsilizközi járás nyugati részén a következő településekből állt a köz-
egészségügyi kör: Bezi, Enese, Sövényház, Réti, Kapi, Markotabödöge, Cakóháza, 
Rábapatona és Kóny. A körorvost 1878 januárjában választották Bezin, Singer Mór 
gyógyíthatta a körzet betegeit a döntés értelmében. Singer Mórt már 1873-ban tóközi 
járási orvossá választották, azzal a kikötéssel, hogy Enesén vagy Bezin kell laknia. 
1886-ban azonban már biztos, hogy Sövényházon lakott.

A közegészségügyi kör székhelye 1907-ig Sövényházon volt. Ebben az évben Singer 
doktor kettős lábtörést szenvedett, s úgy gondolta, nem tudja ellátni feladatát, le-
mondott tisztségéről. 1907 nyarán a kiírt körorvosi pályázatra nem jelentkezett senki, 
ideiglenesen Vidor Adolf abdai körorvos látta el a feladatot. A következő pályázati 
kiírás sikert hozott, Halász Lajost nevezték ki körorvosnak, de a székhely Enese lett. 
A székhely megváltoztatása ellen Sövényház fellebbezést nyújtott be az alispánhoz, 
amit ő elutasított. Az elutasítást a vármegye közigazgatási bizottsága jóváhagyta. 
Körorvosi székhelyként Kóny is szóba jöhetett, derül ki az 1907. augusztusi enesei 
képviselő-testületi jegyzőkönyvből. Enese nem járult hozzá, hogy a körorvosi kör 
központja Kóny legyen. 1909. januárban megerősítették az enesei képviselők, hogy 
az orvos lakhatása községünkben biztosított, lakbére 500 korona. 1909. év végén 
dr. Halász lemondott állásáról, mert Répceszemerén választották meg orvosnak. Az 
alispán a feladatok ellátásával ideiglenesen Singer Mórt bízta meg.
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1910. januárban Némethy Ödön főszolgabíró pályázatot írt ki a körorvosi állás be-
töltésére, a választást február 25-én délután két órakor tartották az enesei iskolában. 
A kiírás tartalmazta az orvos fi zetését – 1600 korona törzsfi zetés, 500 korona lakhatás 
és 550 korona útiköltség-átalány. Ezen felül Enesén a hús vizsgálatáért és a halottkém-
lésért plusz juttatás járt. A közegészségügyi körhöz tartozó községeket kéthetenként 
egyszer kellett látogatni. Sajnos arról nincs adatunk, hol volt Enesén az orvos lakása.

A körorvosi állásra ketten pályáztak, Singer Mór és Grósz Vilmos bánokszentgyörgyi 
körorvos. Singer Mór felépült súlyos sérüléséből, ezért is pályázott. Másrészt anyagi 
helyzete indokolta: még 1907-ben, az 1908-as közegészségügyi törvény hatálybalépése 
előtt mondott fel. Így – 63 évesen – nyugellátás nélkül maradt. A régi–új orvos 1917-
ben fejezte be az orvoslást. Ideiglenesen Schwarz Jakab gyógyította a betegeket, majd 
1919-ben Szamosy Ferencet nevezték ki körorvosnak. A székhely Enesén maradt, 
Szamosy doktor azonban Sövényházon lakott.

Községünk képviselői egy 1905. júniusi rendkívüli testületi ülésen állapították meg a 
bábaasszony alkalmazásának feltételeit: évi fi zetése 100 aranykorona volt. Természetben 
szoba-konyhás lakást kapott. A képviselő-testület döntése szerint a fi zetésre képtelen 
családoktól semmiféle díjat nem követelhetett. A fi zetőképes családok valószínűleg 
fi zettek az újszülöttek gondozásáért, de erre nem tértek ki az enesei képviselők.

GYÓGYSZERTÁR
A község képviselő-testülete 1908. június 4-i rendkívüli ülésén foglalkozott gyógy-
szertár létrehozásával. A képviselők kívánatosnak… sőt szükségesnek tartották a 
megnyitását. Októberben engedélyt is kértek, azzal az indokkal, hogy Enese távol 
esik Sövényháztól. (Ott már működött patika.) A pályázók közül Szathmáry Géza 
győrszentmártoni gyógyszerészt ajánlották.

A Dunántúli Hírlap 1909 márciusában arról ír, hogy a belügyminisztérium Enese 
községben önálló gyógyszertár megnyitását engedélyezte, s a jogot Szathmáry Géza 
győrszentmártoni okleveles gyógyszerész kapta meg. Egyúttal dr. Halász Lajos enesei 
orvosnak kézi gyógyszertári jogosítványát megszüntette a miniszter.

A jog megszerzése után majd egy év telt el, míg a gyógyszertár elkezdte kiszol-
gálni a betegeket. Szintén a Dunántúli Hírlapból tudjuk: új, modern gyógyszertár 
nyílt meg községünkben februárban. A gyógyszertár minden tekintetben elsőrangú 
berendezéssel bír, semmi különbséget nem lehet tapasztalni az enesei és bármely 
városi gyógyszertár között. A gyógyszertár II. Rákóczi Ferenchez volt címezve, a 
Purgly család tulajdonában álló kúriában helyezték el. A gyógyszertár 1914-ben özv. 
Hartyáni Gergelyné tulajdonában álló épületbe került át. A haszonbérletbe kiadott 
ingatlanban biztosították a gyógyszerész lakhatását és a gyógyszertárnak megfelelő 
helyiséget. A képviselő-testület utasította az elöljáróságot, hogy a gyógyszerésszel 
már szóban megkötött egyezséget foglalja írásba. A bérleti szerződést az 1914–1920 
közötti évekre kötötték, a község évente 1000 korona bérleti díjat fi zetett.
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Az 1914. március 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen ismertették Pálfy László 
kérelmét, aki orvosi lakás és gyógyszertár építését szerette volna elérni. A képviselők 
ezt elutasították, mert a beruházás a községre elviselhetetlen terheket rótt volna.

Érdekes fejlemény volt, hogy Szathmáry Géza 1911-ben kérte az enesei gyógy-
szertár Kónyba vagy Sövényházra helyezését. Czakó János kónyi bíró támogatta 
a kérvényt, Győr vármegye közgyűlése azonban nem. Az indoklás szerint, amíg a 
körorvos Enesén rendel, addig a gyógyszertár is ott marad.

ÁLLATORVOSI KÖR ENESÉN?
A századfordulón felmerült, hogy – a közegészségügyi körökhöz hasonlóan – állator-
vosi köröket hoznak létre. A korszak hírei között gyakran olvashatunk sertésvészről, 
ragadós száj- és körömfájásról.

A kérdés megvitatására rendkívüli megyei közgyűlést hívtak össze, melyet gróf 
Laszberg Rudolf nyitott meg. Az 1900. évi XVII. törvénycikk értelmében az 1901. 
január 1-vel államosítandó feladatra megállapították az állatorvosok számát. Az 
állandó választmány a megyében négy székhelyet javasolt, a Tószigetcsilizközi 
járásban kettőt, Enesét és Győrt. Szodfriedt Gyula szolgabíró azt vetette fel, hogy 
a Győrhöz közeli települések – Börcs, Abda, Pinnyéd és Kunsziget – Győrhöz csat-
lakozzanak, ne Eneséhez.

Goda Béla alispán ellenérvelt: a négy község Győrhöz csatolásával Enesén nem 
lenne meg a törvényben előírt létszám, ezért a javaslatot változatlanul kell elfogad-
ni. Az állatorvosi kör megalakításáról, esetleg működéséről nem találkoztunk több 
adattal az I. világháborúig.
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Irodalom:
Hancz Gábor  Győrsövényház története 1897–1920; Győrsövényház 2020
Összetartás  1910. január 01.
Összetartás  1910. február 27.
Dunántúli Hírlap  1908. október 4.
Dunántúli Hírlap 1910. február 24.
Dunántúli Hírlap  1909. március 7.
Dunántúli Hírlap 1911. október 3.
Dunántúli Hírlap  1900. szeptember 23.
Budapesti Hírlap 1856. október 10.
Enese község képviselő-testületének jegyzőkönyvei 1907. augusztus 22.
 1909. január 14.
 1908. június 4.
 1914. március 24.
 1905. június 5.
 1914. március 5.

A katolikus templom

Enese Kóny fi liája volt a 19. században is – a katolikusok a szomszéd településre jártak 
misére. A század folyamán rohamosan nőtt a számuk, időszerűvé vált egy templom 
építése. A nemes célra Korn József földbirtokos ajánlott föl telket.

Zalka János győri megyéspüspök 
Hoffer József kónyi esperes-plébános-
hoz címzett leveléből (1896. július 16. 
dátummal) tudjuk: a templom alapkövét 
1895 őszén tették le. A püspök elhatároz-
ta – mint írja – „Szent József tiszteletére 
a hitközség szükségletéhez arányított 
templomot építeni, mely hittanításra is 
alkalmas legyen”.

A templomot 1896. július 12-én szentel-
ték fel. A Dunántúli Hírlap tudósított a 
jeles eseményről. A pátosztól áthatott írás 
szerint Enese a legmagasabb örömün-
nepre virradt, amelyet nem látott hazánk 
első évezredében. A templomot Schli-
chter Lajos tervezte, az építés költsége 
12 000 forintra rúgott. A toronyban két 
harangot helyeztek el – Szűz Mária és 
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Szent József nevére fölszentelve. Az újságíró úgy látta, szép harmóniájú az épület, az 
elegáns egyszerűség fi nom ízlésre vall. Falai kívül-belül egyszínűre voltak festve, ablakai 
díszesek. Erősen túloz, amikor hét-nyolcszáz ember részvételét tartja lehetségesnek 
egy szentmisén. Az oltár Szent Józsefet – mint védőszentet – ábrázolja.
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A templom fölszentelésére természetesen eljött a püspök. Nagy várakozással fo-
gadták: diadalívvel, lovas bandériummal és üdvlövésekkel. Felvonultak a tűzoltók, 
a szomszéd plébániák hívei körmenettel jöttek el, hogy részt vegyenek az enesei 
hitközség örömében. Zalka János püspök reggel 9 órakor érkezett, Szodfriedt 
főszolgabíró üdvözölte. Egy kislány rózsakoszorút adott át az egyházmegye első 
szolgájának, és kifejezte az enesei hívek háláját. Az ünnepségen részt vett Sziklósi 
Szabó Lajos – péterházi földbirtokos – császári és királyi kamarás, Fricke György 
tábornok, sövényházi birtokos, Korn József és több kanonok a győri káptalanból.

A püspök megáldotta a templomkertben elhelyezett, saját költségen emelt már-
vány keresztet, majd ezt követően a templomot. Szentbeszédében az Isten házának 
fontosságáról beszélt, a templomba járást kérte a hívektől. A szentmise végét a Te 
Deum jelezte.

Zalka János a kónyi esperes-plébánoshoz írt levelében azt kérte: „A templom 
pátrónusának, szt. Józsefnek emlékét ünnepélyesebben husvét utáni harmadik 
vasárnapon szt. József pártfogásának ünnepén tartsák meg a hívek.” Kifejezte azt 
a reményét, hogy a kónyi plébános urak a hittanítás végett átjárnak Enesére, és a 
nagyobb ünnepeken szentmisét celebrálnak.”

A püspök 1600 forint összeggel alapítványt hozott létre, melyet a kónyi plébános 
kezelésére bízott. A megbízott a Győri Első Takarékpénztárba  helyezte el az összeget. 
A kamatokból a harangozó 28 forintot kapott évente, ezért köteles volt harangozni, 
tisztán tartani a templomot és környékét, gondozni a lámpát a szent kereszt előtt. 
A karácsony, húsvét, pünkösd második napján, Szent József pártfogása és Mária neve 
napján elmondott szentmisékért 25 forintot rendelt. A kónyi tanítónak éneklésért 
a szentmisék alatt 5 forint, az előimádkozónak 10 forint járt évente.

A templomi viaszgyertya, ostya, bor és tömjén, harangkötelek és más apróságok 
beszerzése szintén az alapítvány költségére történt.

Irodalom:
Dunántúli Hírlap, 1896. július 16.
Dr. Zalka János levele Hoffer József kónyi esperes-plébánoshoz
Győr Egyházmegyei Levéltár No. 1241
Alapítványi okirat
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Közigazgatás

A Bach-korszakban Győr vármegye a soproni kerülethez tartozott. Enese a vár-
megyén belül a Tószigetcsilizközi járáshoz. Községünk jogállása 1863-ban puszta, 
1873-ban falu.

A kiegyezés után pár évvel sor került a közigazgatás reformjára, a települések 
jogállását az 1871. évi XVIII. törvény rendezte. A hatályba lépő jogszabály – módo-
sításokkal – évtizedekre meghatározta a községek irányításának keretét.

Községünk 1892-ből fennmaradt szervezési szabályrendelete bepillantást enged 
Enese közigazgatásának működésébe a dualizmus korában.

Településünk besorolása kisközség, a rábapatonai körjegyzőség egyik települése. 
A község feladata volt végrehajtani a törvények, törvényhatóságok és más állami 
hatóság közigazgatásra vonatkozó rendeletét.

A települést a képviselő-testület irányította, évente két gyűlést kötelező volt meg-
tartani – egyet az előző év zárszámadásának elfogadása végett, a másik a következő 
év költségvetését tárgyalta. Rendkívüli ülést akkor hívtak össze, ha a körülmények 
megkövetelték. A szervezési szabályrendeletet is rendkívüli ülésen fogadták el. 
A képviselő-testületet fele részben a legtöbb állami adót fi zetők, fele részben az 
1886. XXII. törvény értelmében választott tíz tag, valamint az állásuknál fogva sza-
vazati joggal bíró elöljárósági tagok alkották. A képviselő-testület elnöke a bíró volt. 
A községi elöljáróság tagjai, a bíró, a törvénybíró (aki a bíró helyettese volt, s egyben 
pénztárnok is), a körjegyző, a közgyám, a körorvos és három tanácsos.

A képviselő-testület a község belügyeiben dönthetett, törvényhatósági jóváhagyás 
mellett szabályrendeleteket alkothatott. Őrködött és rendelkezett a községi vagyon 
felett, a törvény adta keretek között. Gondoskodott a községi utak és az azokon ta-
lálható műtárgyak jó karbantartásáról. Megállapította a községi közmunka mértékét 
és a megváltás árát. Intézkedett tűz-, közrendőrségi és szegényügyben. Legfontosabb 
feladatai közé tartozott a költségvetés megalkotása, az adók kivetése és behajtása. 
A dualizmus korában az önkormányzatiság szűk körű volt, a határozatok felsőbb 
hatósági jóváhagyást igényeltek. A községek felett a közvetlen felügyeletet a főszol-
gabíró gyakorolta. A jegyzőkönyveket külön e célra használt, bekötött könyvben 
vezették, melyet a bíró volt köteles őrizni.

A szervezési szabályrendelet részletesen tárgyalja a községgel alkalmazotti vagy 
megbízási jogviszonyban állók feladatait, kötelességeit. A ’községi közegek’ meg-
nevezésébe tartozott a kézbesítő, a vágóbiztos, a községi szülésznő és a halottkém. 
A szolgaszemélyzet besorolásba a kisbíró és az éjjeliőr. A kézbesítő a hozzá beérke-
zett iratokat köteles volt az előírt jegyzékbe a beérkezés napján beírni, a kézbesítést 
gyorsan és pontosan teljesíteni.
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A szülésznő a községtől éves fi zetést kapott. Gyermek születésekor a vagyono-
soktól két forint tiszteletdíjban részesült, a vagyontalanoktól nem kérhetett pénzt. 
A halottkém állandó fi zetést nem kapott, hullavizsgálatért a család fi zetett 50 fi llért. 
A szegények halottkémlésért nem tartoztak a feladatát végzőnek.

A vágóbiztos a korcsmáros (!), mészáros vagy hentes által levágott – közfogyasztás-
ra szánt – szarvasmarhát, sertést, juhot megvizsgálta, és megállapította, alkalmas-e 
fogyasztásra. Amennyiben nem, azt bejelentette az elöljáróságnak. A szervezési 
szabályrendelet tartalmazta a levágott állat megvizsgálásának díját.

A kisbíró a község első rendőri közege volt, teljesítette a nappali rendőri szol-
gálatot, felügyelte a korcsmák záróráját, a gyanús egyéneket, idegen koldusokat az 
elöljáróság elé állította.

Az éjjeliőr vagy bakter szintén „rendőri közeg”, aki éjjel teljesített szolgálatot. 
Feladatai a tűzrendészetről alkotott szabályrendeletben voltak rögzítve.

A körorvos több település betegeit látta el. A községi szegényeket ingyen, a va-
gyonnal bírókat a hatóság által megállapított díjért volt köteles gyógyítani. A községi 
szülésznő és a halottkém az ő vezetése ill. ellenőrzése alatt állt.

A szervezési szabályrendelet a következő éves fi zetéseket rögzítette:
– bíró 100 Ft
– a körjegyző fi zetése Enese községtől 400 Ft
– körorvos 400 Ft
– községi kézbesítő 15 Ft
– szülésznő 20 Ft
– kisbíró 40 Ft
– éjjeliőr 80 Ft

A korszak „szervezeti és működési szabályzata” részletesen taglalta a bíró és a 
körjegyző kötelességeit. A község vezetője hívta össze a képviselő-testületet, őre volt 
a községi pecsétnek. A körjegyzővel személyi és vagyoni felelősség mellett vezette a 
községi és állami közigazgatást, s intézkedett olyan ügyekben, amelyek „a közgyűlés 
elé nem tartoztak”. A körjegyzővel végrehajtotta a törvény, a törvényhatóság, a 
felettes hatóságok rendeleteit és a községi képviselő-testület határozatait. Felelős 
volt a költségvetés végrehajtásáért, gondoskodott a megyei adók pontos beszolgál-
tatásáról. Felügyelt az utakra, és gondoskodott jó karbantartásukról. Ellenőrizte az 
árvák vagyonát és a közgyámot. Behajtatta az adókat és a községre kivetett egyéb 
költségeket. Szigorúan őrködött a közrend, a közegészségügy és a közbiztonság 
működése felett. Gondoskodott arról, hogy az iskolaügy hátrányt ne szenvedjen.

A körjegyző a törvény értelmében a község „írásszakértője és tollvivője” volt, ahogy 
a szabályzat megfogalmazta. Kötelessége volt a közrend és a csend, a személy- és 
vagyonbiztonság fenntartása, a községi közegek feletti őrködés.
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Figyelemmel kísérte a szegények és a koldulók ügyét, intézkedett közegészségügyi 
kérdésekben. Elkészítette a statisztikai kimutatásokat, és előkészítette az országy-
gyűlési és községi választásokat. Előzetesen kivizsgálta a bűnügyeket, vétségeket 
és kihágásokat. Összeírta a községi közmunkaerőt, a hadköteleseket, és minden-
nemű adóösszeírás is a feladatai közé tartozott. A község minden hivatalos iratát, 
bizonyítványát kiállította, és azokat a bíróval aláíratta. „Minden erkölcsnemesítő 
intézmény meghonosítását támogatni” – olvashatjuk e fontos dualizmuskori, községi 
dokumentumban a körjegyző kötelességi között.

Hivatalos teendőihez szorosan nem kapcsolódó ügyekben külön díjazás illette 
meg – ilyen volt például a vázrajz-készítés (1 forint tiszteletdíjért) vagy végrendelet 
szerkesztése (2 forintért).

A kis községeknek körjegyzőséget kellett alakítani, a jegyző fi zetését – melyet 
jogszabály rögzített – nem tudták egyedül biztosítani a kis lélekszámú települések. 
Enese 1871 és 1875 között körjegyzőségi székhely – Kóny és Rábapatona tartozott 
hozzá. A fenntartás nehézségekbe ütközött, mert Enese 1873 márciusában azzal 
a kéréssel fordult a vármegye rendkívüli bizottsági közgyűléséhez, hogy a jegyző 
székhelyét Eneséről Kónyba tegyék át. Az elképzelést nem támogatták. Az indok 
az volt, hogy földrajzilag Enese a két község között fekszik, központi helyen.

Kóny bejelentette nagyközséggé alakulását 1875. október 14-én, vállalva a jegy-
zőség feltételeinek biztosítását. Enese és Rábapatona nem vállalta, hogy külön 
körjegyzőséggé alakul, ezért a Bezi körjegyzőséghez csatlakoztak, melynek Fehértó, 
Markotabödöge és Sövényház volt már a társközsége.

Az események gyorsan követték egymást: Ikrény 1876 szeptemberében státuszt 
váltott, nagyközségből kisközség lett. Rábapatona központtal létrejött a körjegyző-
ség, Ikrény és Enese részvételével. A három község által fenntartott közigazgatási 
egység ebben a formában 1907-ig fennmaradt.

Ikrény – anyagi megfontolásból – kisközségi státuszát is szerette volna feladni, s 
puszta besorolást kapni. Enese község képviselő testülete már 1906 márciusában 
foglalkozott a kérdéssel. A képviselők nem emeltek kifogást Ikrénynek pusztá-
vá alakulása és Rábapatonához való csatolása ellen. Sőt! A véghatározatban azt 
mondták ki, hogy Ikrénynek mint pusztának „esetleges Eneséhez leendő csatolása 
ellen elvi kifogása nincs”. Az augusztusi testületi ülésen megerősítették: Ikrény 
feltételekkel csatlakozhat Eneséhez is, nemcsak Patonához – ha úgy döntene Ikrény 
képviselő-testülete.

A belügyminiszter 1907. március 6-án jóváhagyta Ikrény kisközségi jogállásának 
megszüntetését, a település puszta státuszt kapott, s Rábapatona külterülete lett, 
kevesebb hozzájárulást fi zetett a körjegyzőség fenntartásához. Ikrény neve nem 
szerepelt a körjegyzőségben.

A közigazgatás fi nanszírozása nem volt egyszerű feladat a településeknek. Erről 
ad hű képet egy körjegyzői álláshirdetés 1914-ből, melyet Némethy Ödön főszolga-
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bíró jelentetett meg a „Magyar Közigazgatás”-ban. A tisztségre a körjegyző halála 
miatt kellett pályázatot kiírni. Az adminisztráció vezetőjének a két település évi 
1196 korona 30 fi llért köteles biztosítani – készpénzben – a községi pénztárból. Az 
állam ezt kiegészíti a törvényben előírt 2000 koronára. További juttatások: 4 hold 
810 négyszögöl föld haszonélvezeti egyenértéke (90 korona), közúti költségtérítés 
200 korona, irodai átalányra 120 korona. Természetben kap lakhatást, a lakáshoz 
melléképületek, udvar és kert tartozik. Magánmunkáért a rendeletben megállapított 
díjakat kérheti el. (1914-ben: 1 kg kenyér 0,3 korona; 1 kg sertéshús 1,92 korona. A 
háború idején pár hét alatt többszörösére drágult minden.)

A választást a főszolgabíró 1914. február 19-re hirdette meg Rábapatonára, meg-
hívta a községek képviselő-testületeit és szavazattal bíró elöljáróit.

Az elhunyt Almássy Antal helyére Baranyó Györgyöt választották, aki 1919. szep-
temberében lemondott hivataláról. Némethy Ödön a Dunántúli Hírlapban hirdette 
meg a körjegyzői állást – a feltételek szinte ugyanazok, a „törvényszerű háborús 
pótlékot” kellett még a két településnek megfi zetni.

A korszakból még egy körjegyző nevét ismerjük – Ziskai–Enese körjegyzője volt 
1874-ben.

A körjegyzőségben részt vevő települések 1907-ben szerették volna megszervezni a 
segédjegyzői állást állami fi nanszírozással – derült ki a májusi jegyzőkönyvből. Erre 
jó pár évet kellett várniuk, amíg kérelmüket pozitívan bírálták el. A segédjegyzői állás 
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fi nanszírozásához az állam 500 koro-
nával hozzájárult, a másik 500 koro-
nát a településeknek kellett összeadni. 
Ebből Enesére évi 80 korona jutott. 
A segédjegyzői státusz létrehozásával 
egyidejűleg Almássy körjegyző fi zetését 
50%-kal megemelték. Községünknek 
évi 64 koronával kellett hozzájárulni 
ehhez a költségvetési tételhez.

A községi képviselő-testületi jegyző-
könyvek alapján ismerjük a következő 
bírók nevét és hivatali idejét.

1879-ben Eőry Mihály a bíró, Bogner 
Károly a törvénybíró. Szalay Károly 
1888–1896 között biztosan a község 
bírója.

Mesterházy Bálint 1905-ben bizto-
san betöltötte a bírói tisztséget.

Böjtös Lajos 1906–1909 között, majd 
1914. májusától egészen 1923. áprilisig irányította a községet. Peter Remigius gyógy-
kezelése miatt nem tudta vinni az ügyeket, a helyettes bíró – Kienitz Károly – is 
gyakran akadályoztatva volt, ezért Böjtös Lajos látta el a feladatot.

Halászy József 1909. december és 1912. március között volt községünk vezetője.
Peter Remigius 1912. március és 1914. május között.
Ismerjük az 1908. december 2-i községi képviselő-választás eredményét. Rendes 

tagok: Böjtös Lajos, Mesterházy Bálint, Szalay Károly, Pammer István és Mészáros 
Sándor. Póttagok: Kóhn Adolf és Böröcz János.

A legtöbb adót fi zették: Barcza Gyula, Győry István, Kienitz Károly, Korn József, 
Halászy József, Tschurl Károly, Purgly Mihály és Peter Remigius.

A korszak képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveiből nem tudunk messzemenő 
következtetéseket levonni községünk gazdálkodási lehetőségeiről, de pár adat mégis 
rendelkezésünkre áll.

Az 1905. augusztus 31-i jegyzőkönyv szerint a községnek semmiféle közútja nincs. 
A kiadások 2071 korona 8 fi llérre rúgnak. A kiadásokat három tételben említették: 
1. Közös közigazgatási kiadások 2. Föld értékében való kiadások 3. Belsőrendőrségi 
kiadások. A tételeket nem részletezték. A költségvetést a vármegye törvényhatósági 
bizottságához fel kellett terjeszteni jóváhagyás végett.

Az 1909. évre tervezett költségvetés a kiadást 2697 korona 4 fi llérben, a bevételt 
731 korona 88 fi llérben határozza meg, az 1965 korona 16 fi llér hiány fedezetére 
adó kivetését javasolta.

Az 1908. évi képviselő-választás eredménye 
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A rábapatonai körjegyzőség röviddel az I. világháború után megszűnt. Az együtt-
működés egy szép – nem a közigazgatáshoz köthető – gesztussal zárul: a két település 
nemes cselekedetét példaként állítják a vármegye többi községe elé. A falvak képvise-
lő-testületei 1920. október 1-jén együttes ülést tartottak, amelyen Barta menekültügyi 
biztos és Harsányi Lajos plébános tartott lelkesítő beszédet. Rábapatona és Enese 
elöljárói úgy döntöttek: 1918. évi állami adójuk száz százalékát felajánlják Erdély 
megmentésére és a menekültek javára. Az összeg több mint 30 000 koronára rúgott.

Irodalom:
Győri Közlöny 1873. március 20.
Magyar Közigazgatás 1914. február 1.
Dunántúli Hírlap 1919. szeptember 21.
Fővárosi Lapok 1874. december 12.
Szeghalmy Gyula Dunántúli vármegyék, 1938
Pesti Hírlap 1909. szeptember 29.
Dunántúli Hírlap 1920. október 3.
Enese község képviselő-testületi 
jegyzőkönyvei: 1906. március 29.
 1906. augusztus 9.
 1907. május
 1912. április 25.
 1905. augusztus 31.
 1908. szeptember 3.
Enese község szervezési szabályrendelete 23/892

Egy 1879. évi szabályzaton Eőry Mihály bíró aláírása és az elöljáróság néhány tagja
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Enesei virilisták, adományok, politika

Az adófi zetéshez kötött választójog intézménye 1870 és 1945 között volt érvényben 
hazánkban. Az adóbevallás és az adófi zetés nyilvánossá tétele volt az alapja, ennek 
megfelelően lehetett az ún. virilis-listákra felkerülni, politikai előjogokat szerezni.

Az önkormányzatok képviselő-testületi tagjainak egy része a legtöbb adót fi zetők 
közül került ki. A községekben az elöljáróság végezte az adókezeléssel járó felada-
tokat. Beszedték az állami egyenes adókat, illetve a törvényhatósági, helyhatósági 
adókat.

A kiegyezés kompromisszumot hozott a vármegyei berendezkedés és a polgári 
szellemben szerveződő közigazgatási rendszer között. A közigazgatási tevékenységet 
önkormányzati és állami feladatokra választották szét.

Győr vármegye polgárainak száma az 1870-es évek elején 83 602 volt. A törvényha-
tósági bizottság tagjainak száma 168 fő – ebből 84 virilista, 84 az utolsó követválasz-
tások által választott tagokból került ki. A vármegyében mindössze 6974 választót 
tartottak nyilván (1871). Enesén ebben az időszakban 30 és 40 között változott a 
választójoggal rendelkezők száma, a község lakossága 400-500 fő között mozgott. 

Községünket a téti választókerülethez sorolták, ezen belül a kónyi választókörhöz 
tartoztunk – Bezi, Rábapatona, Csécsény, Kóny és Mérges településekkel.

A választóköröket úgy állapították meg, hogy minimum 200, maximum 600 vá-
lasztópolgár legyen az adott körben.

A választókerületi és választóköri besorolás többször változott, 1914-ben Enese az 
öttevényi választókerület 6. számú, rábacsécsényi választóköréhez tartozott.

Községünk két, legnagyobb bir-
tokkal rendelkező polgára, Enessey 
Sándor és Enessey Kálmán halá-
lukig a vármegyei virilisták közé 
tartoztak. 1882-ben Enessey Sándor 
540 forint 7 krajcár, míg Kálmán 
362 forint 45,5 krajcár adót fi ze-
tett. Sziklósi Szabó Lajosnak jóval 
nagyobb birtoka volt, ő 1144 forint 
55 krajcárral gazdagította az állami 
költségvetést. (Péterháza közigaz-
gatásilag Bezihez tartozott a 19. 
században.)

A Tschurl család neve 1885-ben 
szerepel először a virilistáké között, 
miután megvették az elhalálozott 

A MAGYAR NYELVŰ SZÍNJÁTSZÁSÉRT

Bősze Imre enesei földbirtokos 1882  márciusában 
meghalt, 200 holdas birtokát a Győrött működő 
magyar színtársulatok segélyezésére hagyta. A 
városi tanács kezelte a pénzalapot, a kb. 1000 
forint kamatból egyszer egy évben ingyen előadást 
tartottak – 1884. januárban 250 karzat- és 150 
földszintjegyet osztottak ki. A színház előtt már 
3 órakor sorba álltak, holott a jegyek kiosztása 
csak 4 órakor kezdődött.
 
Győri Közlöny, 1884. január 20. 
Magyar Színművészeti Lexikon 1. Budapest, 1929
Szerkesztette: Schöpfl in Aladár
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Enessey Kálmán birtokát. A későb-
bi évtizedekben is olvashatjuk nevü-
ket a legtöbb adót fi zetőké között.

A századforduló után Eneséről 
Barcza Gyula, Halászy József, 1910-
ben Korn József, Tschurl Károly és 
Halászy József kerültek be a várme-
gyei „elit klub”-ba.

Az Enessey család szívén viselte 
az 1848–49. évi forradalom és sza-
badságharc ügyét, Kossuth-pártiak voltak. Aktív szereplői a vármegye politikai- 
társadalmi közéletének. 

1861-ben Enessey Kálmán a vármegye első aljegyzőjeként jegyezte a képviselő-
háznak küldött bizalmi föliratot. A kiegyezés után szintén e tisztséget töltötte be. 
1872-ben a péri (!) választókerület balközép – ’48-as alapon álló – képviselőjelöltje. 
1875-ben a Szabadelvű Párt egyik megyei elnöke.

Egyházi téren is munkálkodott, a győri evangélikus egyházmegye felügyelői tisztét 
töltötte be. Tagja volt a Győrvidéki Gazdasági Egyesületnek.

Enessey Sándor 1861-ben szolgabíró, ő felügyelte a járásban a közrendet és az 
egészségügyet is, pandúrcsapat állt rendelkezésére, ha a helyzet úgy kívánta volna. 
A vármegye 1897-ben borhamisítást ellenőrző bizottságot alakított. Feladata volt 
községenként és pincénként ellenőrizni a borkészítés menetét. A Tószigetcsilizközi-
járásban az I. kerület elnöke Enessey Sándor lett, tagjai Halászy József és Purgly 
Mihály. A kiegyezést követően tószigetcsilizközi főszolgabíró. A Budapesti Közlöny 
1868. május 21-én jegyezte a rövid hírt: „Győr megyében nagy élénkség van, a máso-
dalispáni szék betöltésével kapcsolatban. Esélyesek között említik Enessey Sándort 
is.” De az alispáni tisztséget nem ő nyerte el.

A közbirtokosság támogatója volt a nemzet ügyeinek.
Enessey Kálmán felesége – Freyler Lujza – a Nemzeti Múzeum termeinek díszíté-

sére 5 db aranyat küldött 1861-ben. Eneséről a Tudományos Akadémia épületének 
felépítéséhez többen hozzájárultak: Stubán János 3 forint, Enessey Sándor felesége 
Hanzély Anna 5 forint, Bogner János 5 forint, Győry János 3 forint, Enessey Kálmán 
10 forint.

1882-ben a két Enessey is hozzájárult, pénzt adományozott az aradi 13 vértanú 
emlékművének felállításához.

Az alispán felhívására gyűjtést rendeztek az Erdélyi Közművelődési Egylet javára, 
a járás jó példával járt elöl – községünk 10 forintot adakozott.

A község képviselő-testülete – a főispán kérésének megfelelve – a vörös félhold 
javára 30 korona adományt szavazott meg az 1915. május 26-i ülésén.
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Irodalom:
Magasvári Adrienn Virilizmus és adózás a polgári korban
In: Mérföldkövek az adó és vámigazgatás történetéből , 2017
Győri Közlöny 1871. szeptember 7.
A Hon 1872. április 20.
Budapesti Közlöny 1874. december 8.
Pesti Napló 1882. április 28.
Protestáns Egyházi és Iskolai lap 1876. július 16.
Budapesti Közlöny 1868. május 2.
Pesti Napló 1860. december 11.
Pesti Napló 1861. június 7.
Sürgöny 1861. november 1.
Győri Hírlap 1897. október 7. 
Győri Közlöny 1886. október 21.

Közbiztonság, lopások, verekedések

A parlament 1881-ben szavazta meg a Magyar Királyi Csendőrség létrehozásáról 
szóló törvényt. Az új szervezet 1882. január 1-jén kezdte meg működését. Feladata 
a személyi és vagyonbiztonság fenntartása, a béke és a közrend megóvása.

Hat csendőrkerületet hoztak létre, mindegyiket egy-egy csendőrparancsnokság 
vezette. Legkisebb szervezeti egysége az őrs volt.

Határozott fellépésével a csendőrség az első perctől fogva tekintélyt szerzett ma-
gának. A verekedések, lopások, törvények megsértése ettől függetlenül e korszaknak 
szintén velejárója volt – településünkön is.

A Tószigetcsilizközi járásban tizenhét csendőr látott el szolgálatot. A kónyi szék-
helyű őrs 1884 januárjában kezdte meg munkáját. Négy csendőr és az őrsparancsnok 
vigyázta a közbiztonságot Kónyban, Markotabödögén, Cakóházán, Rétiben, Kapiban, 
Fehértón, Sövényházon, Beziben, Enesén és Rábapatonán.

A csendőrőrsöt 1897 végén–1898 elején áthelyezték Enesére. Mesterházy Bálint 
közbirtokos biztosított lakhatást nekik saját portáján. A csendőrök 1910-ig gyalogosan 
látták el szolgálatukat, ezt követően lovon.

A több mint 30 000 hold nagyságú területen nehéz feladat volt mindenütt jelen 
lenni. Némethy Ödön járási főszolgabíró kezdeményezte az alispánnál, hogy a terü-
leten két őrs lássa el a feladatát. Az enesei őrshöz tartozott volna Bezi, Sövényház 
és Rábapatona. A kónyihoz Fehértó, Markotabödöge, Cakóháza, Kapi és Réti. 
A belügyminiszter forráshiányra hivatkozva elutasította a kérvényt.

A csendőrőrs központja 1892-ben még Kónyban volt, az év karácsonyán azonban 
Enesén akadt dolguk a rend őreinek. A fi atalok a kocsmában mulatságot tartottak, 
Vági Imre, Kovács János és Pintér András kezdetben csak tréfából ütögették egymás 
fejét, majd az egyik ütés olyan jól sikerült, hogy Vági feje betörött. Az áldozat erre 
dühében bicskával mellen szúrta Horváth Lajos pincért. A csendőrség avatkozott köz-
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be, s állította helyre 
a rendet. Vági Im-
rét fogdába vitték, 
a pincért – kinek 
sérülése súlyos volt 
– gyógykezelésre.

Az enesei kocs-
mában – 1907 szep-
temberében – mu-
lattak a kalányos 
kóborcigány család 
tagjai. Mikor be-
rúgtak, verekedést 
kezdtek, melynek a csendőrök vetettek véget. Az egész bandát bevitték Győrbe.

Az enesei csendőrök 1908 év végén Enese és Fehértó között járőröztek, s egy ki-
lenc tagból álló családba botlottak. Egy mély árokban raktak tüzet, és sündisznókat 
sütöttek nyárson. Igazoltatták a családapát, aki Mazsura Ferencként mutatkozott be, 
és soproni illetőségűnek mondta magát. Miután kiderült, hogy több bűncselekményt 
követtek el, a csendőrök elzárták a közveszélyes „existenciákat”.

1909-ben enesei napszámosokat és gazdasági cselédeket éjjeli botrányokozás címén 
tartóztattak le. Az illetőket – Tóth Vendel, Tóth Imre, Máté Illés és Giczi István – 
szabadlábra helyezték, és az eljárást megindították ellenük.

Szerencsétlenség vagy bűntény? – teszi fel a kérdést a Győri Hírlap tudósítója. 
1917 márciusában az országúton egy ruhátlan embert találtak megfagyva Enese 
határában. Finta János katona volt az áldozat. A csendőrség nyomozott az ügyben.

A járási csendőrség 1917 októberében nyomozást folytatott egy vakmerő banda után, 
amely több helyen követett el betöréseket – legutóbb Enesén és Rábacsécsényben. 
Egyik éjszaka – a vasúti töltés mellett – összecsaptak a csendőrök és a rablók, akik 
közül egyet sikerült elkapni. Az elfogott betörő hatalmas termetű, elegáns külsejű 
ember volt, és drága bundát viselt. A győri megyeházára szállították, de nem vallott 
társaira. A csendőrség a katonaság segítségével folytatta a rablók üldözését.

Irodalom:
Hancz Gábor Győrsövényház története 1897–1920, Győrsövényház, 2020
Győri Közlöny 1884. január 6.
Dunántúli Hírlap 1909. augusztus 31.
Győri Hírlap 1917. március 25.
Összetartás 1907. szeptember 29.
Győri Hírlap 1893. január 5.
Soproni Napló 1908. december 2. 
Magyarország 1917. október 18.
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Tűz- és vízkárok

A természeti katasztrófák megpróbálták a század második felében községünk pol-
gárait. A Rába és a Rábca szabályozása előtt többször kellett árvízzel szembenézni, 
1883-ban két katasztrófa is sújtotta Enesét. 1874 júliusában három ház égett le, az 
épületek biztosítva voltak.

A Duna 1862. februárban kilépett medréből az esőzések következtében, a hatalmas 
mennyiségű vizet a Tóköz irányába is terelték. Ezzel egyidőben a Rába és a Rábca 
szintén megáradt, és a járásban az őszi vetésekben „kimondhatatlan” károkat okozott.

Minden bizonnyal a februári árvíz pusztításának is köszönhetően foglalkoztak 
a víz okozta károk jövőbeli elhárításával a tóközi járás elöljárói, akik májusban 
Enesén tartottak gyűlést. A Szabó Kálmán elnökletével megtartott megbeszélésen 
elhatározták, hogy a járás megrongált töltéseit közös erővel és közös költséggel 
helyreállítják, s ott, ahol szükséges, megmagasítják.

Az időszak egyik legpusztítóbb árvizét 1873-ban élték át a tóköziek. A Rába és 
a Rábca vize átcsapott a rendkívüli védőgátak fölött. Kóny és Lesvár között több 
helyen víz alatt volt az út. Kóny, Fehértó… Bezi és Enese határában csak a magasabb 
fekvésű homokhátak nem álltak vízben.

Egy 1873. március 9-én, a főispánnak címzett levélben azt írták: „1830 óta ily 
mérvű árvíz nem volt, s megfékezése megyénk területén emberi erőt felülhalad, mi 
kizárólag a közlekedés fenntartására szorítkozhatunk.”

A Hon 1876-ban arról tudósít, hogy a megyében 44 községet víz borít, a Rába és a 
Rábca is átszakította a gátat. A víz Győrtől Eneséig az országúton folyik keresztül. 
Ember, ló életveszély nélkül nem járhat az úton. A pusztítást nem lehet elképzelni, 
az egész Tóközben mérhetetlen volt az árvíz okozta kár.

Három évvel később, egy vasárnapi hajnalon iszonyú vihar tombolt a Győr–Sop-
ron–Ebenfurti Vasútvonal Enese és Csorna állomás közötti szakaszán. A Rába az 
egész vidéket elárasztotta, a vetések kivesztek a gyors vízfolyás alatt. A hullámok a 
vasúti töltésen is átcsaptak és rengeteg kárt okoztak, a vonatok mégis közlekedtek. 
Enesét a víz teljesen körülvette.

1883 – kettős katasztrófa községünknek! Januárban az árvízzel kezdődött. A Kis- 
és Nagy-Duna 16 helyen szakította át a gátat. A víz teljesen elöntötte községünket. 
Szintén nagy károkat szenvedett Abda, Bős, Bezi, Fehértó, Kapi és Réti. A király 
2000 forintot küldött, az Első Győri Takarékpénztár szintén ennyit. Anyagi segítséget 
nyújtott a győri püspök és a pannonhalmi főapát is. A lakosok nagy része Győrbe 
menekült.

A Magyar Polgár április 11-i száma így ír:
„Nagy tűzvész dühöngött Enese nevű községben. A tűz délután két órakor ütött 

ki nagy szél közepette. Fél óra múlva már a fél falu tűzben állt. Ekkor sürgönyöztek 



102

a két óra járásnyira fekvő Győrbe segélyért. A győri tűzoltók rögtön útnak indultak 
külön vonaton. A kár még nem tudható. Enese nagyközség és csaknem kizárólag 
jómódú közbirtokosság lakja. Majdnem az egész község elhamvadt.

Talán nem volt véletlen, hogy Enesén a tiroli (!) árvízkárosultak javára 7 forint 60 
krajcár adományt gyűjtöttek, még 1882-ben.

1888-ban ismét a víz lett az úr. A Győri Közlöny márciusban arról számol be, hogy 
a Rába Csécsénynél 3 méter 82 cm – de ha tartani lehet az egyébként jó állapotban 
lévő töltéseket, akkor Kóny és Enese nem kerül víz alá. Gróf Laszberg Rudolf alispán 
kérésére Győr, Tét és Enese állomáson árvíz idejére távírószolgálatot rendeztek be.

A tóközi árvizekre és belvizekre nagy hatással volt a Rábaszabályozó Társulat 
munkája, Győrben alakult meg 1873. november 5-én. Az volt a cél, hogy mentesítse 
a Rába-vidék környékét a Rába és a Rábca, a Marcal és a Lajta folyók árvizeitől. Az 
1885. évi ún. Rába-törvény meghatározta a Rába és mellékfolyóinak szabályozását.

A Rábcán 1886–1893 között végezték el a szükséges munkálatokat, a kanyarokat 
kiigazították, töltést építettek. A folyónak Bősárkánytól Győrig új medret építettek.

Enese a Rába szabályozására kivetett költségek mellett szavazott 1882-ben. 

- Az Enesei Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. Az alapszabály kezdő és záró sorai
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Enessey Kálmán a Társulat alelnöki tisztségét töltötte be. Enessey Sándor az 
Egyesület véleményező bizottságának volt a tagja.

A tüzek megfékezésére az 1880-as évektől egyre nagyobb fi gyelmet fordítottak, 
önkéntes tűzoltó egyesületek alakultak az országban. Enese első civil szervezetét – 
az Enesei Önkéntes Tűzoltó Egyesületet – 1886-ban alapították.

Enessey Sándor közbirtokos levélben kereste meg az alispánt, hogy az 1886. január 
10-én keltezett alapszabályt a belügyminiszterhez jóváhagyás végett terjessze föl. 
A Belügyminisztérium – kisebb módosításokkal – elfogadta a dokumentumot.

Enessey Sándor lett az első elnök, Hetvényi István egyleti jegyző, Barcza Géza az 
első parancsnok. Pecsétet is készíttettek a következő felirattal: „Enesei önkénytes 
tűzoltó egylet 1886.”.

Érdekes részlet tűzoltóságunk történetéhez: A belügyminisztérium Mesterházy 
Bálintnak 1912-ben tűzoltói díszérmét adományozott 25 éves szolgálatáért.

Irodalom:
A Hon 1876. február 14.
Győri Lapok 1879. május 14.
Nemzet 1883. január 11.
Magyar Polgár 1883. április 11.
Budapesti Közlöny 1882. november 12.
Győri Közlöny 1888. március 25.
Magyar Újság 1874. július 21.
Gülch Csaba Adatok az enesei tűzoltóság történetéhez 1886–1945
In: Enese 1270-2000 Kiadja: Enese Község Polgármesteri Hivatal, 2000
Összetartás 1912. április 28.
Hancz Gábor Győrsövényház története 1840–1896
Sürgöny 1862. február 28.
Pesti Napló 1862. május 14.

Községünk társadalma 1856–1945

Száz év alatt egy településen belül sokat változnak a körülmények. Főbb vonalak-
ban – a rendelkezésünkre álló adatokból, emlékezésekből – a vagyoni helyzet, a 
földbirtok és a lakhatás leírásával szeretném bemutatni községünk társadalmát.

Az 1856. évi kataszteri felmérésből láttuk: mintegy 30 birtokos családnak van 
háza a község belterületén, és szántóföldje, rétje, erdeje. A legnagyobb birtokosnak 
130 hold szerepel a neve mögött, a két Enessey más településen is földbirtokos.

1904-ben ismét kataszteri felmérés készült, ebből kiolvashatjuk, a belterületen 
csökken a házat birtoklók száma, 19 tulajdonos van. A község belterülete öt 
holddal nagyobb lett, 1449 hold maradt a közigazgatási terület. Ötven év alatt 
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végbement egy birtokkoncentráció, három tulajdonos – Korn József, Tschurl 
Károly és Barcza Gyula – rendelkezik cca. 200 hold nagyságú birtokkal.

Érdekességként említjük meg, csak hat családnév ugyanaz a két felmérésben: 
Győry, Bogner, Barcza, Mesterházy, Tüskés és Eőry.

Három, vagyoni helyzet alapján megkülönböztethető „réteget” lehet Enesén 
leírni. A vagyon alapja a föld.

A közbirtokosok vagyoni helyzetében nagy különbséget állapíthatunk meg. 
A kúriatulajdonosok, virilisták a megyei politikai-társadalmi életben vettek 
részt. Lakóépületeikben – melyek már a 19. század közepe előtt, illetve röviddel 
utána téglából készültek – öt-hat szoba volt, a berendezést festmények, bútorok, 
szőnyegek, ezüst evőeszközök képezték.

A mezőgazda-
sági munkások, 
cselédek nagyobb 
részt az ő birto-
kaikon dolgoz-
tak.

A közbirtoko-
sok 30-40 hold 
földet birtokló 
rétegéből kerül-
tek ki a község 
elöljárói és a 
bíró. A község-
ben legnagyobb 
birtokkal ren-
delkező családok, 
akik adófi zetésük révén a képviselet tagjai voltak, nem vállalták a bírói tisztséget. 
Az Enessey, Barcza, Tschurl, Korn, Kesserű család egy bírót sem adott Enesének. 
Ennek okát nem ismerjük, talán a vármegyei szerepvállalásra koncentráltak. De 
akadt kivétel is: Káldy János – a két háború között vármegyei virilista! – hosszú 
ideig vállalta a község irányítását. Az 1800-as évek végétől korábbi töméshá-
zaikat lebontják, s helyükre téglából építenek, két-, esetleg három-négy kisebb 
szobásat. Ők is alkalmaztak gazdaságukban munkásokat.

A harmadik társadalmi csoportot azok a cselédek alkották, akiknek semmi 
tulajdonuk nem volt. Munkaadójuk biztosított számukra lakhatást. Nagyon sze-
rény körülmények között laktak, úgynevezett hosszú házakban: az ajtón belépve 
volt – két családnak – a közös konyha, egy helyiség balra az egyik családnak, 
jobbra a másiknak. Berendezés az asztalon, ágyon, székeken kívül alig volt. A 
padozat döngölt föld.

A Böjtös család régi háza a Petőfi  utcában
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A méltatlan lakás- és életkörülmények az egész országban gondot – s orvo-
solandó problémát – jelentettek. A község képviselő-testülete már 1908-ban 
foglalkozott munkásházak építésének gondolatával. Akkor még kijelentették, 
hogy a községnek semmiféle ingatlana nincs építési telek kialakítására. Az 1912. 
májusban megtartott testületi ülés véghatározata már egyértelmű állásfoglalás: 
„Enesén a lakásviszonyok mulhatatlanul szükségessé teszik munkásházaknak 
minél nagyobb számban való felépítését.” (A Tószigetcsilizközi járásban a kö-
vetkező falvakban terveztek még építkezni: Abda, Balony, Csilizradány, Kóny, 
Markotabödöge, Rábapatona, Rábcakapi, Tárnokréti és Kunsziget.) A Győri 
Hírlap 1912. július 19-i száma tudósít arról, hogy Németh Miklós alispán akciót 
indított a vármegye községeiben. 

Az alispán és dr. Csemez Béla aljegyző tárgyalt egy budapesti cementgyár 
delegációjával, akik egy tervezetet s ajánlatot mutattak be. Mielőtt a részletes 
tárgyalásokra sor került vol-
na, Németh Miklós felkérte 
őket, hogy járják be azokat 
a községeket, ahol munkás-
házakat tervez a vármegye 
építeni. Miután tárgyaltak 
a falvak elöljáróival, tegye-
nek újabb ajánlatot, mely a 
részletes tárgyalások alapja 
lehet – mondta az alispán.

A küldöttség kész volt a 
kijelölt településeket felke-
resni. A vármegye vezetője 
utasította a községi elöljáró-
kat, hogy a gyár megbízott-
jait mindenben támogassák, 
és a terv minél előbb megva-
lósuljon. 

Munkásházak nem épül-
tek Enesén, a Kossuth ut-
cában azonban 17 telket 
kialakítottak. Mesterházy 
Bálint és Smejnek Ilona 2 
hold 200 négyszögöl szántó-
földet adtak el „házhelyek, 
illetve háztelekké” történő 
felosztásra. A telkek 300-350 
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Vitrin a péterházi kúriából 

négyszögöl nagyságúak, a vétel-
ár 504, illetve 588 korona volt. 
A tószigetcsilizközi főszolgabíró 
név szerint felsorolta a leendő 
Kossuth utca lakóit. Felhívta a 
fi gyelmet az építési feltételek 
szigorú betartására. A házak 
nagy része 1 szoba, 1 konyha, 1 
kamra felosztású + istállót említ. 
Van család, amelyik két szobát 
építhetett.

Valamennyi építkező megfe-
lelő árnyékszéket és szabálysze-
rű kerítést volt köteles építeni. 

A házra tíz év adómentességet kaptak. Arról nincs adatunk, milyen forrásból 
vették meg a telket és építették fel házaikat a tulajdonosok.

Nagy előrelépés volt a saját tulajdonú ház.

Irodalom:
Enese község képviselő-testületének jegyzőkönyvei  1908. március 19.
     1912. május 30.

Tortaszeletelő Hilbert Teréz bikafejes ezüst 
étkészletéből

Könyvespolc a péterházi kúriából 
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Erről is, arról is – hétköznapi történelem

Yuval Harari izraeli történész az érdekes történetek, pletykák megbeszélését fontos 
lépésnek tartotta emberré válásunk folyamatában. A korszakból válogattam olyan 
eseményeket, melyekről többet beszélhettek elődeink…

Enese községben egy pásztorgyerek tehén őrzése közben az egyik megugrott 
tehén után akart dobni ólmos botjával. A tehén helyett azonban egy közelben volt 
tizenegy éves fi ut talált a bot, ki a sérülés következtében másnapra meghalt. (Győri 
Hírlap, 1900. június 10.)

Laszberg Rudolf gróf volt főispán két nappal ezelőtt családjával a győrmegyei 
Enese községbe költözött, hol ezentul állandóan lakni fog. (Magyarország 1906.04.13.)

Erdély igazságügyminiszter ünneplése. A soproni törvénykezési palota fölavatása 
alkalmából Erdély Sándor rokonai látogatásra Enesére érkezett, ahonnan ma de. 
átrándult Győrbe, hogy a királyi táblát meglátogassa. A tábla nevében Vághy Mór 
üdvözölte s gratulált a kitüntetéshez, melyet a királytól kapott. A miniszter megkö-
szönte az ünneplést s hangsúlyozta már régen meg akarta látogatni a királyi táblát. 
Egy órát időzött a miniszter a királyi tábla helyiségeiben, majd a vasúthoz hajtatott 
s vonattal visszautazott Budapestre. (Pesti Hírlap, 1897. október 26.)

Az enesei szálak a székesfővárosban is találkoznak! A Fővárosi Lapok 1884. április 
12-én megjelenő számában volt olvasható a gyászhír: Győry János földbirtokos 79 
éves korában Enesén elhunyt. Gyászolta fi a, Győry Elek országgyűlési képviselő és 
felesége, Nádosy Irma – Nádosy István lánya. Nádosy 1794-ben Enesén született.

Enese. Kedden egy 15 éves enesei fi u állt a győri kir. törvényszék előtt. Lopott a 
községben. Három heti fogdára ítélték a rossz útra tért fi ut. (Összetartás, 1908. 08. 22.)

Enese községben a sertésvész megszűnt, a zárlatot feloldották (Összetartás, 1908. 01. 
05.), Nagy szerencsétlenség történt a községben. Horváth Imre 61 éves napszámost 
megbízta a Kovács-tag bérlője, hogy vontasson egy cséplőgépet Eneséről a pusz-
tára. Vontatás közben oly szerencsétlenül esett a kerekek alá, hogy a vaskolosszus 
keresztül gázolta. A szerencsétlen ember azonnal meghalt. (Összetartás 1908.08.08.)

Községünk keleti határában 1908. november 10-én lezuhant egy katonai léghajó. Három 
utasa – egy százados, egy főhadnagy és egy civil – segítségért kiáltott délelőtt 10 órakor, de 
a helyszín közelében tartózkodók semmit sem tehettek. A zuhanást követően a léghajó a 
földbe csapódott, kosara tönkrement, s a léggömb ponyvája is szétszakadt. Az utasoknak 
még a léghajó becsapódása előtt sikerült kiugrani – a százados és a civil személy kisebb 
horzsolással megúszta a balesetet, a főhadnagy viszont mindkét lábát eltörte.

A léghajó maradványait vasúton elszállították. „A léghajósok maguk is, miután 
a főhadnagyot első orvosi segélyben részesítették, a nagyvendéglőben tett kevés 
tartózkodás után vonatra ültek, és a vonattal Bécsbe utaztak.”

(Somogyi Hírlap, 1908. november 11.) 
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Épített örökségünk

Az évszázadok viharai miatt régi, középkori emlékeket nem találunk községünk-
ben. A 19. századi világi építészet három kúriát hagyott ránk örökül. 

HORVÁTH DÁNIEL–PURGLY–KESSERŰ-KÚRIA
A legrégibb építmény községünkben. Hor-
váth Dániel főszolgabíró, később alispán 
építtette az 1830-as években. A 2005. évi 
felújítás során több feliratos tégla került 
elő, CK és CV felirattal. 

Az 1856. évi kataszteri térképen teljes 
biztonsággal beazonosítható a kúria, egy 
téglalap alaprajzú épület. Még nem léte-
zett a középrizalit, a mai főbejárat. Ezt a 
Kesserű család építtette hozzá. 

A kúria 1856-ban Horváth Dániel örö-
köseié, ezt követően vásárolta meg Purgly 
Sámuel. Szerdahelyi Kesserű István ezredes 
1925-ben szerezte meg. A negyvenes évek 
közepétől szolgálati lakásokat és különböző 
társadalmi szervezetek irodáit alakították 
ki az épületben. 1958 óta óvoda. Az eredeti 
kúria öt-hat szobás, teljes egészében tégla-
épület. A felújítások során az utcai frontot 
bővítették, a hátsó traktushoz konyhát toldottak hozzá.

Többször felújíttatta a község, először 1966-ban, majd a homlokzatot 1997-
ben. Teljes körű renoválásra 2005-ben került sor, mikor lecserélték a héjazatot, 
lefestették a homlokzatot, díszburkolatot készítettek, a villamos rendszert mo-
dernizálták, valamint felújították a lépcsőt és járólapoztak.

ENESSEY–BARCZA-KÚRIA
A kúriát az önkormányzat 2002-ben újíttatta fel. Az előkerült feliratos téglák alapján 
ismerjük az építtető nevét és az építés idejét. 1870-ben Enessey Sándor földbirtokos, 
tószigetcsilizközi főszolgabíró megbízása alapján hozták tető alá. Később a Barcza 
család lett a tulajdonos. Az államosításkor Barcza Dénestől kommunizálták el. 
A hajdani kúria alapterülete 232 m2, utcai fronton 2+3+2 osztatú. Udvari front-
ján három korinthoszi oszlopos kocsifelhajtó. A három kúria közül leginkább ez 
tartotta meg eredeti formáját. Nem építettek hozzá, csupán a bejáratot helyezték 

A Kesserű-kúria a két világháború 
között, épült az 1830-as években
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át oldalra, nyitottak ajtót a fal-
síkon. Az államosított kúriában 
tanácsházát, szolgálati lakásokat 
alakítottak ki. Hosszabb-rövidebb 
ideig orvosi rendelőként, községi 
könyvtárként is szolgált. 1990-től 
teljes egészében polgármesteri 
hivatal. 2002. évi felújítása során 
új héjazatot kapott. Nem maradt 
el a belső felújítása sem. Miután 

2007-ben megalakult a körjegyzőség, a padlástérben – mintegy 50 m2-en – irodával 
bővítették. 

A hivatal falán 1991-ben helyezték el Enessey György táblabíró, több könyv 
szerzőjének emléktábláját.

ENESSEY–TSCHURL-KÚRIA 
Kulturális örökségünk – alapterületét nézve – legnagyobb épülete. A 2004.évi 
felújítás során feliratos téglák kerültek elő. Építtetője Enessey Kálmán, a vár-
megye első aljegyzője a kiegyezés utáni időben. Az előkerült téglák az 1856 és 
1862 évszámot jelzik. 1885-ben vásárolta meg a Tschurl család Enessey Kálmán 
birtokát és a kúriát. A II. világháború után Tschurl Ernőtől vették el.  

Az eredetileg 8-10 szobás épület formáján nem sokat változtattak, egy vizesblokk 
épült hozzá. Az utcai fronton 3+A+1+A+3 osztatú, az építés idejében nem volt 
terasza – azt a későbbiekben toldották hozzá, majd nagyobbították meg. Az udvari 
oldalon négy oszlop által tartott kocsifelhajtó lép ki a fal síkjából. A homlokzatot 1997-
ben újíttatta fel az ön-
kormányzat. Hét évvel 
később, pályázati pénz-
ből, ezt a hajdani úrila-
kot is újjávarázsolták. 
Díszes kovácsoltvas 
kerítés veszi körbe. Új 
héjazatot, nyílászárók 
cseréjét foglalta magába 
a renoválás. Több évtize-
den keresztül iskolaként 
szolgálta a köz javát, 
falai között működött 
mozi, ifjúsági klub. 1993 óta kultúrházként, könyvtárként használja a közösség. 
A gyógyszertár szintén falai között nyert elhelyezést.
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Röviden a lebontott kúriákról

DÓCZY–BOGNER–KÁLDY-KÚRIA
Minden bizonnyal a Dóczy család épít-
tette a 19. század első felében, majd 
Bogner János tulajdonába került. Tőle 
vásárolta meg Káldy János, későbbi bíró.

Bencze Lajosné Káldy Irma közölt 
értékes információkat az épületről.  
A Szabadság út 44. szám alatti telek 
udvarán állt a kúria legrégebbi része: 
három-négy márványlépcső vezetett fel 
a „díszterembe”, amely kb. 8 x 5 méter 
nagyságú, a mennyezet festett rózsás 
volt.

SZABÓ-HILBERT-KÚRIA
Sziklósi Szabó Péter építtette 1846-ban Péterházán az „úri lakot”, a Hilbert család 
1910-ben vásárolta meg – tőlük vették el 1945 után az államosításkor. Alapterü-
lete 675 m2 volt (34 m x 15,7 m), tizenkét szoba, három konyha, két előtér, két 
raktár, két folyosó  került kialakításra az egykori kúriában, pincehelyisége 300 
m2. Az 1980-as évek végén bontották le. 
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ARGAY-KÚRIA
Fud-pusztán építtette fel a kúriát 1858-ban Argay József földbirtokos. Az épület 
alapterülete 370 m2 volt, hét szoba, három konyha, négy kamra, egy előtér és 
egy folyosó került kialakításra, benne pincéje 139 m2. Az egykori úri lakot az 
1990-es évek közepén bontotta le tulajdonosa.

BENYOVSZKY–FRICKE–KOVÁCS-
KÚRIA
A klasszicista kúriát valószínűleg a 
Benyovszky család építtette. 
A II. világháború után lebontották a 
Hugotpusztán álló épületet.
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Négy népszámlálás a dualizmus korában

1881
Lakosság: 451 fő
Házak száma: 50
Írni és olvasni tud: 257 fő
Vallási megoszlás: 294 katolikus, 138 
evangélikus, 4 református, 15 zsidó

1891
Lakosság: 482 fő
Lakott házak száma: 47
Vallási megoszlás: 335 katolikus, 132 
evangélikus, 6 református, 9 zsidó

1900
Lakosság: 533 fő – 257 férfi , 276 nő
Ír és olvas: 353 fő
Vallási megoszlás: 409 katolikus, 116 
evangélikus, 2 református, 6 zsidó
Lakóházak száma: 54
kő vagy tégla: 16
kő vagy tégla alap, vályog/sár felépít-
mény: 15
vályog vagy sár: 18
fa/egyéb anyag: 5
Lakóház tetőzete:
cserép/pala/bádog: 14
zsindely/deszka: 14
nád/zsúp: 26

Lakosság kor szerinti megoszlása
0–19 év: 274 fő 20–39 év: 155 fő
40–59 év: 79 fő 60+: 35 fő
A mezőgazdaságból 131 kereső, 236 
eltartott él, az iparból 22 kereső 36 
eltartottal.
Birtokos és bérlő: 16 fő, a 100 holdon 
felüli gazdaságok száma 3.

1910
Lakosság: 525 fő – 264 férfi , 261 nő
Ír és olvas: 362 fő
Vallási megoszlás: 405 katolikus, 113 
evangélikus, 1 református és 6 zsidó
Lakóházak száma: 59
kő vagy tégla: 23
kő vagy tégla alap, vályog/sár 
felépítmény: 27
vályog vagy sár: 9
Lakóház tetőzete:
cserép/pala/bádog: 26
zsindely/deszka: 13
nád/zsúp: 20

A lakosság kor szerinti megoszlása:
0–19 év: 283 fő 20–39 év: 107 fő
40–59 év: 108 fő 60+: 27 fő

A mezőgazdaságból 123 kereső és 207 
eltartott él. Iparból 24 kereső és 57 el-
tartott. A közlekedésből 12 kereső és 29 
eltartott. A malomiparban 8 fő dolgozik, 
Enesén a népszámlálási adatok szerint 4 
kovács munkálkodik.

A birtokosok száma 17, két személynek 
van 100 holdnál nagyobb birtoka, amelyet 
bérlők művelnek meg.

Irodalom:
A Magyar Korona országaiban az 1881. év elején 
végrehajtott népszámlálás főbb eredményei me-
gyék és községek szerint részletezve I–II. kötet, 
Budapest, 1882
A Magyar Korona országában az 1891. év elején 
végrehajtott népszámlálás eredményei, Budapest 
1983
A Magyar Korona országainak 1900. évi népszám-
lálás I–II. kötet, Budapest, 1902
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Az I. világháború

A történelmi Magyar Királyságnak – Horvátországgal együtt – 20,8 millió lakosa 
volt 1914-ben. A háború négy éve alatt 3,4 millió katona vonult be – 530 000 a 
csatamezőkön alussza örök álmát.

Enese lélekszáma 1910-ben 525 fő volt. A Kerekes–Enyedy által szerkesztett 
monográfi a szerint községünkből 115 katona rukkolt be, és 25 soha nem tért 
haza. A Hősök szobrán csak 23 név szerepel. 1910-ben Enesén a 15–59 éves 
korosztályban 275 férfi t számoltak össze. A hadkötelezettség a 18–55 év közötti 
férfi akra vonatkozott. Tehát azt mondhatjuk, hogy településünkről minden 
második hadkötelest besoroztak és kivittek a frontra!

Ha a fronton harcoló-elesett katonák arányszámait megnézzük országos–enesei 
összehasonlításban, megállapíthatjuk: országosan 6,4 katona halt hősi halált, a 
községünkből bevonultak közül 4,6 katona!

Az országos statisztikák azt mutatják, a nemzetiségi vidékekről besorozottak 
közül kevesebben áldozták életüket a hazáért. Ez részben magyarázat is a 6,4–4,6 
arányszám okára.

A nagy háború megváltoztatta sok enesei fi atal életét, több fronton harcoltak, 
ki fogságba esett, ki megsebesült, és volt, aki soha nem tért haza. A hátországban 
aggódtak az itthon maradtak, s élték mindennapjaikat. Remigius Péter „Enese 
gőzmalom” hirdetései továbbra is megjelentek a Dunántúli Hírlapban. Kienitz 
Károly – igaz, Eneséről már csak egyedüliként – virilista maradt. 1914 év végén 
a vármegye 30 000 korona hadikölcsönt jegyzett, ebből Enesére 500 korona 
jutott. Az évek folyamán jöttek a hírek Enesére: Kovács Sándor őrvezető 1914. 
december 11-én elesett Tarnow-ban (az ő neve hiányzik a Hősök emlékművéről!) 
Horváth Jenő 1915-ben megsebesült, Pintér Sándor szakaszvezető 1916. augusz-
tusban Beresowka-nál orosz fogságba esett. A győri Patronage kórházban Giczi 
István vártüzért és Sándor Gyulát ápolták 1915-ben. A tartalékkórház sebesültjei 
számára Pammer György egy préshurkát és tepertőt vitt, Giczi Istvánné a kór-
házban segített. Kienitz Károly 100 koronát adakozott a hadigondozó alapra, 
melyből hadiárvaházat építenek Győrben – szólt a hír 1918-ban.

Akik hazatértek, és ismerjük a nevüket:
Mesterházy István – olasz fronton harcolt
Káldy Mihály – orosz és román fronton harcolt
Barcza Dénes – orosz, olasz, szerb és román fronton harcolt
Halászy József – orosz és román fronton harcolt
Tschurl Ernő – szerb, orosz, román és olasz fronton harcolt
Böjtös Kálmán – orosz fronton harcolt
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Böjtös Lajos – orosz fronton harcolt
Erdélyi Pál – 1915-ben orosz hadifogságba esett, 1920-ban tért haza
Káldy Kálmán – orosz és olasz fronton harcolt
Káldy Gyula – albán fronton harcolt
Káldy János – olasz fronton harcolt
Szili János – orosz fronton harcolt
Fodor Károly – szintén harcolt a fronton, a helyszínt nem ismerjük
Fodor Imre – román fronton harcolt
Szabó Lajos – olasz, francia, szerb fronton harcolt
Kesserű István ezredes dandár vezérkari tisztként 50 hónapot harcolt

Hősi halált haltak: Ácsi István, Gaier János, ifj. Giczi István, Gősi György, Havas 
Tischler Ferencz, ifj. Hima Ferencz, ifj. Horváth József, Horváth Bara Pál, Kohn 
Adolf, Lipót József, Major Antal, Szabó Lajos, Szekeres Antal, ifj. Szekeres József, 
Tischler Endre, Tóth András, Tóth György, Tóth Imre, Tóth István,Tóth János, 
ifj. dr. Tschurl Károly, Vági István, Varga István

A Tischler család fájdalma örök mementó, ércnél maradandóbb a magyar hazáért 
elesett hősök előtt!

A Soproni Naplóban búcsúztak tőle szülei és testvérei.

PRO PATRIA
Tischler András és neje, Andorka Erzsébet, valamint gyermekeik, Emma és Feri, 
megtört szívük bánatos szomorúságával tudatják, hogy forrón szeretett felejthetet-
len drága fi uk, illetve testvérük, Tischler Endre, a 18. honvéd gyalogezred egyéni 
önkéntes tizedese 1914. augusztus 29-én Oroszországban, a pietrkovi harcban, 
22 éves korában, a magyar haza védelmében hősi halált halt. Virágzó életének 
legszebb korában oltotta ki életét az ellenség golyója, s örökre elnémította azt a 
szívet, amely csak szeretni, s az életnek örülni tudott. Fájó szívünk sajog, 
könnytől fáradt szemünk csillog, a bánat fátyolán át vissza révedez a boldog múlt-
ba, s a mi drága, felejthetetlen hősi halottunk emlékén pihen. Midőn kigyúlnak a 
csillagok ott a hideg északon, jeltelen, virágtalan, sötét sírjához szállnak imáink. 

Drága felejthetetlen kis Endrénk 
Pihenj békében az idegen hantok alatt
Álmodj szeretteidről és szép Magyarhazádról
Addig is, míg fönn az égben találkozunk: 
Isten veled!  Enese 1915. április 1.



115

Irodalom:
Győri Hírlap     1918. április 27.
Győri Újság  1914. december 25.
Győri Hírmondó 1914. május 9.
Győri Hírlap  1915. április 11.
Dunántúli Hírlap  1915. szeptember 29.
 1915. május 22.
Szeghalmy Gyula   Magyar városok és vármegyék monográfi ája 26. Dunántúli vármegyék 
 – Győr vár megye községei , Budapest , 1938 
Soproni Napló  1915. április 5.
Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr szabad királyi város rész-
letes ismertetője és monográfi ája az 1929–1930. évekre. Budapest, 1930 (Szerkesztette Kerekes–Enyedy)

Havas Tischler Ferenc evangélikus tanító és rokonai síremléke. 
Az I. világháborúban hunyt el az orosz fronton, hamvait hazahozták. 
A hátramaradtak állították az 1920-as évek elején vagy az 1910-es évek 
végén
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Enese a trianoni Magyarországon

Az I. világháborúban vesztes Magyar Királyság képviselői 1920. június 4-én Trianon-
ban aláírták a békeszerződést. Az ország területe harmadára zsugorodott, jelentős 
veszteséget szenvedett Győr és Moson vármegye is. A Tószigetcsilizközi járásból hét 
falut Csehszlovákiához csatoltak. A Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyét 1924-ben hozták létre. Az ország államformája királyság maradt.

A KIRÁLY ÉS A KORMÁNYZÓ
IV. Károlyt 1916-ban megkoronázták, birodalma azonban két évvel a koronázás után, 
szétesett. Törvényes magyar királynak tekintette magát a megcsonkított országban 
és kétszer is megpróbálta megszerezni/visszaszerezni a trónt.

Második visszatérési kísérlete 1921. október 21-én kezdődött, amikor repülőgépe 
Dénesfán, a Cziráky-birtokon landolt. Az arisztokrácia és az ellenforradalom több 
vezetője felesküdött rá, Rakovszky István személyében kormányfőt is kinevezett.

A hozzá hű erőkkel megindult Budapestre, hogy elfoglalja a trónt. Községünkben 
pihenőt tartottak, a vasútállomáson megállt az uralkodót szállító szerelvény 1921. 
október 22-én.

A kisantant 
államok tilta-
koztak, a csehek 
intervencióval 
f e n ye g e t t e k . 
Szemükben a 
Habsburgok ki-
rálysága a tör-
ténelmi Magyar 
Királyság vissza-
állításának első 
lépése lett volna. 
IV. Károlynak el 
kellett hagyni az 
országot.

A parlament 1920. március 1-jén választotta kormányzónak Horthy Miklóst. 
Részben rá várt a feladat, hogy a gazdaságilag-társadalmilag nehéz helyzetben lévő 
országot talpra állítsa.

A kormányzó 1922. december 12-én kedden dunántúli szemleútjára indult. 
A vonat este 11.30-kor gördült ki a Nyugati pályaudvarról. A következő települése-
ket látogatta meg: Szombathely, Körmend, Mosonmagyaróvár, Enese, Nagycenk 

A kormányzó fehér lovon a Gellért Szálló előtt Budapesten
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és Sopron. A MÁV 
részéről Horánsz-
ky Gyula kísérte 
Horthy különvo-
natát. Rakovszky 
Iván belügyminisz-
ter Győrben csat-
lakozott a Turán 
nevet viselő sze-
relvényben utazó 
kormányzó kísé-
retéhez. A Friss 
Újság tudósított 
arról, hogy az ál-
lamfő Enesén éj-
szakázott, és december 14-én csütörtök reggel 7 óra 17 perckor indult Nagycenk 
felé. A híradás nem szól róla, de joggal feltételezzük, hogy Horthy feleségének 
– Purgly Magdolna – rokonát, Purgly Györgyöt látogatta meg községünkben s 
az ő kúriájában pihente ki magát.

A nagy háborút követő évek magyar politikájának középpontjában a revízió – a 
Szent Istváni Magyarország területének teljes vagy részbeni visszafoglalása – állt.

Egy angol főúr – Lord Rothermere – követelt helyet Magyarországnak a nap 
alatt. Elképzelését a tulajdonában álló, kétmillió példányszámban megjelenő 
Daily Mailben népszerűsítette. 1927-ben járt először hazánkban.

Egy évvel később fi a – Esmond Harmsworth – szintén ellátogatott Magyaror-
szágra. Bécsből indult május 16-án 8 órakor két Rolls-Royce-szal, és 10 órakor ért 
a határra. Sopronban hatalmas tömeg várta, ahonnan a villásreggelit követően 
indult tovább. Minden településen lelkesen fogadták. Enesén zöld gallyakból 
álló diadalkapu alatt hajtottak át a kocsik. Lovas leventecsapat fogadta az angol 
képviselőt, rendkívül lelkesen üdvözölték. A vendégeknek különös tetszésére 
szolgált a község magyarruhás, pompás lovakon vágtató bandériuma – írta a 
Nemzeti Újság.

Irodalom:
Nemzeti Újság 1928. május 17.
Kis Újság 1928. május 17.
Budapesti Hírlap 1928. május 17.
Budapesti Hírlap 1922. december 12.
Friss Újság 1922. december 15.

IV. Károly vonata pihenőt tartott az enesei vasútállomáson.
Az ablakban a király, előtte Ostenburg ezredes 
Schäffer Ármin–Lovas Gyula/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye
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Változások a ’20-as években

A dualizmus évtizedeiben községünk kedvező pozíciókat mondhatott magáénak 
a közlekedés, az egészségügy, a rendfenntartás, a postaszolgáltatás és rövid ideig 
a közigazgatás terén is. Az 1920-as években a szomszédos, nagyobb lélekszámú 
települések kaptak jelentősebb szerepet.

KÖZIGAZGATÁS
Rábapatona község képviselő-testülete 1921. március 19-én döntött arról, 

hogy nagyközséggé kíván alakulni. Győr vármegye törvényhatósági bizottsága 
jóváhagyta a kérelmet, a döntés következményeként megszűnt a 45 évig működő 
Rábapatona–Enese körjegyzőség. Községünk képviselő-testülete egy nappal 
később ülésezett, s úgy határozott, hogy Bezi községgel kíván körjegyzőséget 
létrehozni. A jegyzőkönyvben úgy fogalmaztak: Enese községnek évek hosszú 
során át képviselt óhaja menne teljesedésbe, ha Bezi községhez csatolnák, mert 
Enesét Rábapatonáról közigazgatni különösen a téli és tavaszi időben óriási 
nehézségekbe ütközik. Lehetetlen a kocsiközlekedés, tekintettel a feneketlen 
sárra. A képviselők szerint a községek Enesétől való távolsága is Bezi mellett 
szól, mert az közelebb van településünkhöz. A szomszédos település képviselői 
április 6-án szintén az új körjegyzőség megalakítása mellett foglaltak állást. 
A települések vállalták a körjegyzőség megalakításával járó terheket, a körjegyzőség 
központja Bezi lett. A vármegye május 27-i közgyűlése engedélyezte a bezi–ene-
sei körjegyzőséget, amit a magyar királyi belügyminisztérium tudomásul vett. A 
körjegyzőség vezetőjének Takács Gyulát választották, az új közigazgatási egység 
1950-ig szolgálta a két község lakosságát. 1938-tól Borbély Sándor volt a körjegyző.

Takács Gyula körjegyző egyedül látta el a két községben hivatali munkáját, 
ezért 1929 májusában azt kérte az enesei képviselőktől, vegyenek fel egy írnokot. 
Indoklásában elmondta: hasonló adottságú körjegyzőségekben három mun-
katárs dolgozik. Kónyban például főjegyző, adóügyi jegyző és írnok, holott az 
csak egy község, ott a jegyzőnek egy költségvetést kell készíteni. A bezi–enesei 
körjegyzőség esetében két költségvetést kell összeállítani és ráadásul ő Enesén 
egy napot dolgozik (Bezin négyet). A körjegyző így fogalmazott: „Az írnoki 
állást jól megbírja a két község.” A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 
a körjegyző javaslatát. Három községi választás eredményét ismerjük a két 
világháború közötti időszakban.

Az 1923. évi községi tisztújítás szerint:
Káldy János a bíró, Dőry János törvénybíró
Elöljárók: Győry János, Böjtös Lajos és Eőry Mihály
Közgyám: Mesterházy Bálint
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Az 1933. március 3-i rendkívüli közgyűlésen ismertették a választás eredményét.
Huszonnyolc választóról ír a jegyzőkönyv, négy rendes és két póttagot válasz-

tottak. Dőry János (14 szavazat), ifj. Káldy János (13), Szabó Kálmán (8), ifj. 
Varga Antal (7).

Póttagok: Tóth Márton és Halász József
Bíró: Káldy János

Az 1936. évi községi tisztújítás szerint:
Káldy János a bíró, Pőcze Elek törvénybíró
Elöljárók: ifj. Böjtös Lajos és Tóth Márton
Közgyám: Nagy Mihály

Bírók: Böjtös Lajos 1914–1923. április
 Káldy János 1923. április 24–1930. május
 Dőry János 1930. május 5–1933. március 3.
 Káldy János 1933. március–1938. december
 Eőry Mihály 1939–1945.
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EGÉSZSÉGÜGY
A világháborút követő zűrzavaros hónapokban napirendre került a közegészség-
ügyi kör székhelyének kérdése. Az enesei képviselő-testület az 1919. szeptemberi 
ülésen elhangzottak szerint ragaszkodott a székhely jogához, de lakáshiány miatt 
sem a körorvosnak lakást, sem a gyógyszertárnak helyet biztosítani nem tudott. 
Az volt a javaslat, hogy a székhely ideiglenesen egy másik községben legyen. 
Amikor a normális élet megindul, építsenek Enesén körorvosi és gyógyszertári 
lakást, ehhez a község ingyenesen biztosított volna telket. Az építési költségeket 
az egészségügyi körben részt vevő települések biztosították volna az orvosi fi ze-
téshez való hozzájárulás arányában. Az elképzelés nem valósult meg, sőt három 
évvel később községünk már nem az egészségügyi kör központja.

Az enesei egészségügyi kört 1920. januárban kettéválasztották. Az enesei körhöz 
tartozott Enese, Bezi, Fehértó, Győrsövényház és Rábapatona, a kónyihoz Kóny, 
Cakóháza, Tárnokréti és Rábcakapi. A vármegye közegészségügyi beosztása nem 
felelt meg az elvárásoknak, ezért volt szükség az intézkedésre. A háborús évek 
késleltették a kérdés megnyugtató megoldását, a vármegye illetékes bizottsága 
a háború miatt hat éven keresztül nem ült össze.

Darányi Kálmán főispán vezetésével 1921 májusában ülést tartott a vármegye 
közigazgatási bizottsága, 13 közegészségügyi körre osztották a vármegyét. Az 
enesei kör – Enese, Fehértó, Győrsövényház, Bezi és Rábapatona részvételével 
– központja községünk maradt. Az Enese melletti döntést úgy indokolták, hogy 
a társtelepülések sem az adott időpontban, sem a későbbiekben nem tudnak a 
körorvos elhelyezésére alkalmas lakást biztosítani. Hiányoznak azok a feltételek 
is, amelyek a körorvosi székhelynél nem nélkülözhetők – legfőképp a távbeszélő 
hivatal, a vasútállomás és a gyógyszertár. A községek fekvése, egymáshoz vi-
szonyított elhelyezkedése, postajárattal való összeköttetése, a közlekedési utak 
mind Enese kijelölése mellett szóltak.

A körorvosi állás betöltésére 1921. júniusban pályázatot írtak ki. A pályázati 
kiírás tartalmazta a körorvos törzsfi zetését, fuvarátalányát, lakbérét, háborús 
és családi pótlékot, valamint a szabályrendeletben megállapított egyéb díjakat.

Egy évvel később már nem Enese az új közegészségügyi központ! A Dunántúli 
Hírlap 1922 májusában arról írt, hogy Enese nem tudott lakóhelyet biztosítani 
a körorvosának, ezért az orvos ideiglenesen Kónyba, majd Győrsövényházra 
tette át székhelyét. A megye közigazgatási bizottsága Győrsövényházt jelölte 
ki a közegészségügyi központ székhelyévé.

A főszolgabíró 5639/1925. számú javaslata alapján került sor a körorvosi körök 
újraszervezésére. Enese község képviselő-testülete örömmel üdvözölte az új be-
osztást, s egyben kinyilvánította azon óhaját, hogy a körorvos lakásába vezessék 
be a telefont a könnyebb elérhetőség végett. Az új beosztás célja az volt, hogy a 
községek a modern egészségügy intézkedéseibe szervesebben bekapcsolódhas-
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sanak. Az 5. számú körbe Kóny, Enese és Rábapatona tartozott, 4882 személyt 
kellett az orvosnak ellátni. Kóny volt a központ. Az új közegészségügyi kör minden 
bizonnyal nem alakult meg azonnal a főszolgabíró javaslatát követően, mert a 
Dunántúli Hírlap csak 1927. februárban írt az „újonnan megalakult közegész-
ségügyi körről”. Enesén 1927-ben a községháza tanácstermét jelölték ki orvosi 
rendelőhelyiségnek. A főszolgabírói felszólítást követően a képviselő-testület 
felhatalmazta az elöljáróságot a helyiség kipadlóztatására.

A szülésznő vagy bábaasszony a Horthy-korszakban is fontos szereplője volt 
az enesei hétköznapoknak. 1922-ben 500 korona évi fi zetést kapott, lakhatást 
biztosítottak neki, és a szülőktől a megszületett gyermek után 200 koronát ka-
pott. A jegyzőkönyv megőrizte: nagyobb fi zetést nem tudtak neki adni a falu 
részéről a község szegény vagyoni helyzete miatt. Talán ez volt a fő ok, hogy 
gyorsan váltották egymást a bábaasszonyok: 1929-ben Gere Lajosné, 1930-ban 
Schmidmayer Károlyné, 1931-ben Jáger Gyuláné Valent Teréz segítette világra 
az újszülötteket. 1936-tól Tenyeres Ferencné a bábaasszony.

Irodalom:
Enese község képviselő-testületi
jegyzőkönyvei   1919. szeptember 20.
   1925. október 29.
   1927. július 7.
Dunántúli Hírlap   1920. január 31.
   1921. május 11.
   1927. február 11.
Győr vármegye hivatalos értesítője 1921. június 7.

GYÓGYSZERTÁR
A belügyminiszter 1920-ban engedélyezte az enesei „Rákóczi” gyógyszertár 
átruházását Pálffy Lászlóról Hegel Frigyesre. Az új tulajdonos három évvel 
később Kónyba helyeztette át a patikát. Az indok az volt, hogy Enesének csak 
520 lakosa van, Kóny viszont nagyobb község 294 lakóházzal, 1867 lakossal, és 
a településen van vasút és postaállomás. A népjóléti miniszter engedélyezte 
Hegelnek fi ókgyógyszertár nyitását Győrsövényházon.

Irodalom:
Gyógyászati Hetilap    1920. január 18.
Gyógyszerészeti Közlöny   1923. július 1.
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ÁLLATORVOSLÁS
A közegészségügyi körökhöz hasonlóan létrehozták a körállatorvosi köröket. 
Már 1900-ban tervezték ezt megtenni, de csak a ’20-as évek második felében 
került rá sor. A főszolgabíró 1928. februárban pályázatot hirdetett az újonnan 
megalakuló körállatorvosi állásra. Kilenc település (Győrsövényház, Fehértó, 
Bezi, Enese, Kóny, Tárnokréti, Rábcakapi, Cakóháza, Markotabödöge) alkotta 
ezt a kört, székhelye Győrsövényház. Az állatorvos javadalmazását a belügy-
miniszteri körrendelet, a feladatokat a vármegyei szabályrendelet tartalmazta. 
Pályázati feltétel volt a magyar állampolgárság, a megfelelő képesítés, az addigi 
működést igazoló okmányokat is be kellett csatolni. A politikai megbízhatóságot 
szintén feltételként szabták, sőt igazolni kellett a pályázóknak a forradalom és 
kommunizmus alatti magatartásukat!

A körállatorvos tagja lett a köréhez tartozó községek képviselő-testületének 
és tiszténél fogva az elöljáróságoknak is.

A községekben az állatorvos kötelező rendelési napjait a községek meghallga-
tásával – a főszolgabíró véleménynyilvánítása után – az alispán állapította meg.

A körállatorvost élethosszig választották a községek delegáltjai.

Irdalom:
Magyar Állatorvosok Lapja   1928. február 1.
Győr vármegye hivatalos értesítője  1927. október 13.

CSENDŐRSÉG
Enese 1925-ben még biztosan 
csendőrőrssel bíró település, 
1927-ben már Kónyban volt a 
központ. Az áthelyezés idő-
pontjáról nem találtam köze-
lebbi információt.

Böjtös Kálmán így írt: 
„A községháza szolgált még 
csendőrpihenőül is. A Kóny 
községben lévő csendőrőrsről járőröző csendőrök itt állomásoztak. A községi 
bírónál be kellett nekik jelentkezni.”

Irodalom:
Böjtös Kálmán   Visszaemlékezéseim II.
   Enese a második világháború előtt
   In: Enesei Hírmondó, 2001. április
Győr vármegye hivatalos értesítője 1932. szeptember 29.

A csendőrlaktanya udvara
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Építkezések, fejlesztések

Az 1920–1940 közötti időszakban szépen gyarapodott a község lélekszáma. Ez a tény 
és a technikai fejlődés nagyobb volumenű építkezést kívánt volna. Ennek három 
tényező szabott határt: 1. A vesztes háború után jóvátételt kellett fi zetni, és egy új 
országot építeni 2. A világválság 1929–1933 között 3. A második világégés 1939-től. 
A községeknek juttatott támogatások ebből kifolyólag korlátozottak voltak.

ISKOLARENOVÁLÁS ÉS -BŐVÍTÉS
A vármegyei tanfelügyelő 1922-ben felhívta a község elöljáróinak fi gyelmét, 
hogy tegyenek eleget az 1914. június 25-én tartott képviselő-testületi ülés vég-
határozatának, s az iskolában található tanítói lakást alakítsák tanteremmé! 
Az iskolaépülethez pedig építsenek tanítói lakást. A képviselők egyhangúlag 
elutasították az építkezés lehetőségét, hivatkozva a háború okozta nehézségekre 
és a község 100% pótadó-fi zetési kötelezettségére.

A meglévő iskolaépület nagyon rossz állapotban volt, első lépésben annak reno-
válására kellett pénzt szerezni. A képviselők Barcza Dénes érdemének tartották, 
hogy a vallás- és közoktatásügyiminiszter 7061 pengőt utalt ki Enesének 1927-ben, 
mely összegből a „teljesen elhagyott és düledezőfélben lévő iskola teljesen újjá lett 
alakítva”. A képviselő-testület egyhangúlag köszönetet mondott Barcza Dénesnek 
a község érdekében folytatott fáradhatatlan és eredményes munkájáért, és érdemeit 
az utókor örök emlékezetére jegyzőkönyvileg örökítette meg.

„Megdöbbentő és ijesztő adatok a falusi iskolák zsúfoltságáról” címmel jelent 
meg cikk 1935. februárban a Győri Hírlapban. Dr. Boldis Dezső tanfelügyelő készí-
tett kimutatást a túlzsúfolt falusi iskolákról. Voltak települések, ahol száznál több 
diákot tanított egy tanító. Községünkben tanterem hiánya miatt váltakozó tanítás 
folyt az iskolában. Egy tanterem állt a 60-70 diák rendelkezésére. A tanfelügyelő a 
túlzsúfoltság megszüntetése érdekében a vallás- és közoktatási miniszterhez fordult.

A kérelem eredményes volt. A Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal győri 
irodája versenytárgyalást hirdetett 1937 márciusában az enesei iskola építési 
munkáira. A munkát tárgyév április 20-án lehetett megkezdeni, s augusztus 
25-ig kellett befejezni. A pályázatokat Enese község elöljáróságához nyújtot-
ták be a potenciális kivitelezők. Scheller Lajos főmérnök, az államépítészeti 
hivatal főmérnöke 1938 májusában számolt be a vármegyei építkezésekről: az 
enesei állami elemi iskola bővítését a befejezett munkák között említette. Egy 
tanteremmel bővítették az iskolát.

Irodalom:
Enese község képviselő-testület jegyzőkönyvei 1922. november 16.
    1927. október 27.
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ÉPÍTKEZÉS A VASÚTON
1938-ban az enesei vasútállomás újjáépítését és kibővítését tervezte a GYSEV. 
A munka megkezdése előtt helyszíni szemlét tartottak – Wayda Sándor vármegyei 
főjegyző, Sebestyén Andor miniszteri főmérnök és Scheller Lajos, az Államépí-
tészeti Hivatal főmérnöke. A forgalom megnövekedett az állomáson, a környező 
települések lakossága is igénybe vette a vasút szolgáltatásait. A munkálatokat 
júliusban el akarták kezdeni.

Irodalom:

Győri Nemzeti Hírlap  1938. július 24.

AUTOMOBILOK ÉS KÖZLEKEDÉS
A két háború közötti évtizedekben a falvakban is megjelent az „automobil” – 
községünkben három család vásárolt: a Kesserű, a Hilbert és a Korn. Az utakat 
a kor igényeihez – még ha kevesek igénye volt is – kellett igazítani.

Böjtös Kálmán így emlékezett az útállapotokról: „A betonjárdát, aszfaltos 
utat nem ismertük. Jó volt nyáron a poros járda, ősszel a sáros. Télre aztán a 
tél tábornok jóvoltából lebetonozták.”

Enesén rövid szakasz tartozott a 
községi út kategóriába, a várme-
gye/az állam feladata volt a telepü-
lések között az utakat építeni, ill. 
karbantartani.

1932-ben – egy híradás szerint – a 
győr–csornai út Eneséig friss baz-
altkővel volt megterítve… Enesétől 
Csornáig tűrhető az állapota.

1934-ben a Győr–Enese–Csor-
na szakasz elhanyagolt állapotban 
volt, több autós hagyta az autóját 

Győrben, és vonattal folytatta útját ezen a vonalon.
1937-ben pályázatot hirdettek az Abda, major–Enese közötti mintegy 7 km-

es szakasz szilárd burkolattal való ellátására. Az út átépítésére 105 000 pengő 
hitelkeretet biztosítottak. Kilométerenként 34 m3 bazaltkavicsot használtak 
fel, a munkát áprilisban két hengerrel kezdték, s november végére befejezték.

A Dunántúli Hétfői Újság tudósítója szerint: az egyre nagyobb mértéket öltő 
idegenforgalom áll az első helyen, amiért szükséges a Győr–Sopron közötti út 
– korszerű követelményeknek megfelelő – átépítése. Először azok a szakaszok 
épülnek ki, ahol a régi és az új nyomvonal egybeesik.

A Korn lányok és a család autója – 1930-as évek
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A 85. számú győr–sopro-
ni állami út új nyomvonalá-
hoz szükséges területeket ki 
kellett sajátítani. A magyar 
királyi kereskedelmi és köz-
lekedésügyi miniszter 1939-
ben engedélyezte a Rábapa-
tona, Enese, Győrsövényház 
és Kóny községek határában 
lévő, kisajátítási összeírás-
ban feltüntetett ingatlanok 
megszerzését. Enesén a kisajátítási eljárásra 1939. szeptember 7-én 11 órakor 
került sor.

A tervrajzokat a tárgyalást megelőzően 15 napig kellett kifüggeszteni.
A kisajátítási eljárás nem lehetett problémamentes, mert 1943 májusában a 

győri királyi törvényszék a községben tárgyalást tartott az ügyben.
A szóbeszéd szerint a 85. sz. út fejlesztése német kérésre/nyomásra történt. 

Felvonulási hadiútnak használták volna.

Irodalom:
Budapesti Közlöny   1943. május 1.
Böjtös Kálmán:   Visszaemlékezéseim II.
   In: Enesei Hírmondó 2001. április
A Kerék    1932. január 1.
Dunántúli Hétfői Újság  1937. április 19.
Győri Nemzeti Hírlap   1937. január 15.
   1937. április 30.
   1937. május 11.
Győr vármegye hivatalos értesítője 1939. augusztus 8.
Budapesti Közlöny   1942. május 8.
A Kerék   1934. január 1.

A KÖZSÉGHÁZA
A község képviselő-testülete a 4/1928. sz. határozatával úgy döntött, hogy a 
pénztári maradvány terhére a községháza elkorhadt fazsindelyes tetőzetét 
cseréptetőre cseréli. A munkára – előzetes számítás szerint – 1000 pengő 
összeget szántak, a kivitelezőt árlejtéssel (a jelenlevő lehetséges kivitelezők 
közül ki mond alacsonyabb árat) szándékoztak kiválasztani. Az 1929. szeptem-
ber 5-én tartott testületi ülés jegyzőkönyvéből megtudjuk a nyertes kivitelező 
nevét: az anyagot Grünwald Izrael helybeli kereskedőnél rendelték meg, a 
kőművesmunkát az enesei Halász János, az ácsmunkát a szintén helybeli Tóth 
Mihály végezhette.

Hilbert Ferenc és felesége, Milly 1940 körül
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1937. januárban felmerült egy új községháza építésének gondolata, 6700 pen-
gőt irányoztak elő a munkára. Április végén a miniszterközi bizottság helyszíni 
szemlét tartott a beruházás szükségességének megállapítása céljából. Májusban 
a bizottság véleményezte a község költségvetését, s Fricke Valér országgyűlési 
képviselő kérésére a község által felvett 1000 pengőt jóváhagyta.

Új községháza mégsem épült, ennek okát nem ismerjük.

Irodalom:
Budapesti Közlöny    1942. május 8.
Enese község képviselő-testületi jegyzőkönyvei 1928. június 21.
    1929. szeptember 5.

TELEKALAKÍTÁS ÉS FÖLDOSZTÁS
A lakhatás és a földtulajdonlás kérdése az ország legégetőbb problémái közé 
tartozott a két háború közötti időszakban. A lélekszámban gyarapodó Enesén 
több lakóházra lett volna szükség. A föld a megélhetést jelentette a vidéki la-
kosság zömének.

1920-ban ismét napirenden volt a gazdasági munkásházak létesítésének kérdése. 
A körjegyző bejelentette, hogy májusban 42 házhely kialakítására alkalmas területet 
eszközölt ki Tschurl Károly enesei nagybirtokostól. A házhelyeket átírták az új tulajdo-
nosok nevére, a körjegyző szerint több ház építésére nem volt szükség a településen. A 
nehéz anyagi helyzetre való tekintettel a község segéllyel nem járult hozzá a házak fel-
építéséhez. Az 1922. februári képviselő-testületi ülésen megállapították, Enese ha-
tárában nincs olyan nagybirtok, amelyből a földnélküliek igénye teljesíthető lenne. 
A községhez legközelebb fekvő nagybirtokok Hilbert Ferenc és Ländler Aladár 
tulajdonában voltak. Az enesei földigénylők is e két birtokos földjeinek meg-
váltását kérelmezték.

Az Országos Földbirtokrendező Bíróság 1925 júliusában döntött a földreform 
során megváltandó birtokokról. A tóközi falvakban 1373 holdat sajátítottak ki, 155 
házhelyet juttattak rászorulóknak. Enesén 39 db 300 négyszögöl nagyságú telek 
talált gazdára, 63 katasztrális holdat – legelőt, szántót – mértek ki az igénylőknek. 
A csendőrőrs hét holdhoz, Bognár Dénes hivatásos katona három holdhoz jutott. 
Kisebb területet az enesei gazdasági iskola is kapott. 

A falvakba és a vidéki városokba 1927. márciusban érkezett meg a földmű-
velésügyi miniszter rendelete. A miniszter a rendelettel együtt megküldte a 
Falusi Kislakásépítő Szövetkezet (FAKSZ) körlevelét a házhelyeseknek nyújt-
ható anyagkölcsönről. Az építkezők tehát nem készpénzt, hanem építőanyagot 
kaptak. 1500 pengő hitelhez juthattak a földnélküli mezőgazdasági munkások, 
a három holdnál kisebb földterülettel rendelkező hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadiárvák. 1927. májusban döntött a képviselő-testület a FAKSZ helyi bizott-
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ságának megszervezéséről. Elnök Barcza Dénes lett, helyettese Tschurl Ernő, 
tagjai Káldy János és Dőry János.

A hitelre nagy volt az igény. A szövetkezet 1930. januárban ideiglenesen felfüg-
gesztette a lakásépítési kölcsönök kiutalását az Országos Földbirtokrendezési 
Bíróság által kiosztott házhelyekre, mert elfogyott a rendelkezésre álló összeg. 
De újabb forrást ígértek a szövetkezetnek, s akkor lehetett folytatni a kölcsönök 
folyósítását.

A Tüske-tagi részen, a Berettyóban és a mai Kossuth utca területén 1930-ig 80 
ház épült fel. Az addig külterületként szereplő részt Varga Antal indítványára 
az 5/1930. sz. határozattal belterületté nyilvánították.

Irodalom:
Győri Hírlap  1925. július 1.
Friss Újság  1930. január 30.
Enese község képviselő-testületi jegyzőkönyvei 1920. július 3.
    1922. február 23.
    1930. október 16.
    1927. május 5.

LESZ VILLANY?
Az 1920-as évek közepén Enesén a képviselők kétszer is foglalkoztak a község 
villanyvilágítással való ellátásával. A kezdeményezések zátonyra futottak, jóllehet, 
a második kísérlet már szerződés-aláírás stádiumban volt…

Mészáros Mihály – aki valószínűleg azonos az enesei malmot bérelni szándé-
kozó komáromi vállalkozóval – uradalmi bérlő tett ajánlatot a község vezetőinek 
a falu villamosítására 1924-ben. Az ajánlattevő az áramot előállító gépet maga 
tervezte beszerezni, Enese a villanyoszlopokat biztosította volna. Költségvetést 
nem készített, így nem tudta megmondani, a községre milyen teher hárulna. 
Mészáros azt javasolta: a képviselő-testület elvben járuljon hozzá a villanyvilágí-
tás megvalósításához, érdemleges döntést csak a költségek ismeretében hozzon. 
A képviselők úgy határoztak: Mészáros dolgozza ki a tételes költségvetést, és 
nyújtsa be a testületnek. Erre minden bizonnyal nem került sor.

Egy évvel később a szili Vízerőt Hasznosító Szövetkezet villamosenergia-szol-
gáltatásra vonatkozó ajánlatát tanulmányozhatták az enesei képviselők. A kép-
viselő-testület felhatalmazta az elöljáróságot a szövetkezettel történő szerződés 
aláírására. A szerződést fel kellett terjeszteni a vármegye törvényhatósági köz-
gyűléséhez. További részletek nem ismertek, azonban a villanyt nem vezették 
be a faluba.

Irodalom:
Enese község képviselő-testületének jegyzőkönyvei 1924. július 10.
     1925. október 29.
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HÍDMÉRLEG
A termények súlyának mérésére 1931-
ben hídmérleget építettek. A község 
főterén, a központban megépített 
mázsát Barcza Dénes fi nanszírozta, 
és a községnek ajándékozta. A híd-
mérleg helye nem kis vitát váltott ki. 
Korn Márton nehezményezte, hogy 
a mérlegelésre hajtó kocsik az abla-
ka alatt közlekednek, és zavarják a 
családot és a nyugalmukat. Kérte a 
hídmérleg máshova helyezését. A kép-
viselő-testület ezt megtagadta, mire 
Korn Márton a vármegye törvényható-
ságához fordult. Azonban a községnek 
adtak igazat, s a hídmérleg a tervezett 
helyen készült el. A községnek 1931. 
május 15–1931. december 31. közötti 

időszakból 168 pengő 
80 fi llér bevétele szár-
mazott a mázsálásból, 
a kiadás 80 pengő 5 
fillér. A hídmérleg 
kezelőjével a község 
szerződést kötött.

A hídmérleg elhe-
lyezésének kapcsán 
maradt egy, a falu 
központját bemutató 
rajz. Mint látjuk: még 
áll a tűzoltószertár, 

amit majd az országzászló elhelyezése miatt lebontanak. A kettős kutat szintén 
felrajzolták a térképre, csakúgy, mint a mázsaházat.

A kérdéses út és a Korn-ház közötti távolság 3 méter.

Irodalom:
Enese község képviselő-testületi jegyzőkönyvei 1931. május 13.
    1932. március 31.

A község központjának rajza 1931-ből 

Országzászló, mázsaház és tekerős kút a Közön
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Két ünnep

HŐSÖK EMLÉKMŰVE
A magyar hősökre történő emléke-
zést először 1917-ben – Abele Ferenc 
kezdeményezésére – iktatták törvény-
be. Az 1924. évi XIV. törvény mondta 
ki: minden esztendőben május utolsó 
vasárnapját a magyar nemzet hősi 
halottai emlékének szenteli.

A világháborúban elesett hősök 
emlékének megörökítése már 1921-
ben, egy főszolgabírói rendeletnek 
köszönhetően, napirenden szere-
pelt. A helyettes körjegyző egy közös 
síremlék felállítását javasolta a temetőben. A határozat szerint egy másfél méter 
magas várhalmot terveztek emelni. A gyeptéglával kirakott halom oldalában 
márványtáblát akartak elhelyezni az elesett hősök nevével. A temetőbe belépő 
tekintete egyből a márványtáblára irányult volna. Az emlékmű megépítésének 
koordinálására bizottságot alakítottak, tagjai: Korn Márton, Fodor Ferenc, 
Szabó Kálmán és Káldy János.

A tervezett emlékművet nem építették fel, sőt évekig nem történt előrelépés az 
ügyben. Barcza Dénes indítványozta az 1924. december 1-jén tartott ülésen, hogy 
a Hősök emlékművét adományokból és a birtoknagyság alapján kivetett hozzájá-
rulásokból valósítsák meg. A költségeket hatmillió koronára becsülték, a két (!!) 
holdon felüli birtokosokra külön kivetés alapján határozták meg a hozzájárulás 
összegét. A körjegyző javasolta 1925. januárban, hogy a hősök emlékezetének 
megörökítése egy emlékoszlop felállításával történjék meg. Az emlékoszlopnak 
a Tschurl-kúria kertjéből leválasztott sarokrészen biztosítottak helyet.

A Dunántúli Hírlap így tudósított az 1925 júniusában felavatott Hősök emlék-
művéről: „Nem a külső keretek, hanem a szíveket átfogó, megnemesítő hazafi as 
együttérzés tette széppé, igazán ünnepélyessé annak az emlékműnek vasárnap 
történt leleplezését, amelyet a győr-megyei Enese község közönsége emelt a 
világháborúban hősi halált halt huszonegy hős fi ának.”

A jeles eseményen részt vett dr. Kuncz Jenő alispán, Némethy Ödön főjegyző, 
dr. Csemez Béla főszolgabíró, dr. Kontz Endre miniszteri tanácsos. Vitéz Marton 
Gábor alezredes a honvédelmi minisztert képviselte.

A főszolgabíró ünnepi beszéddel nyitotta meg a méltatások sorát, majd a katoli-
kus egyház részéről dr. Keszthelyi Gyula kónyi esperes-plébános, az evangélikusok 

Az I. világháborúban elesett hősök emlékműve 
– 1940-es évek
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részéről Nagy László lelkész osztotta meg gondolatait. Az enesei fi atalok verseket 
szavaltak, az énekkar fellépése és az emlékoszlop megkoszorúzása zárta a műsort. 
Az ünnepséget követően Tschurl Ernő földbirtokos látta vendégül a meghívottakat.

Birkmayer László győri kőfaragómester tervezte és alkotta meg a Hősök szobrát.

ORSZÁGZÁSZLÓ
Urmánczy Nándor országgyűlési képvise-
lő indította el 1925-ben az Országzászló 
Mozgalmat. Az országzászlók a triano-
ni döntés elleni tiltakozást és a nemzeti 
gyászt voltak hivatottak kifejezni. S egy-
ben megfogalmazták a reményt: sor kerül 
a békeszerződés revíziójára, az elszakított 
területek visszatérnek az anyaországhoz. 
A jelmondatnak – „Így volt, így lesz!” – sze-
repelnie kellett az emlékmű talapzatán vagy 
a nemzeti lobogón. Az első országzászló a 
budapesti Szabadág téren 1928. augusztus 20-
án felavatott Ereklyés Országzászló. Enese 
a vármegyében az első község volt, amelyik 
országzászlót állított! Az emlékművet 1935. 
május utolsó vasárnapján avatták fel ün-
nepélyes keretek között. A község levente- 
egyesülete, valamint Zaffi an Jenő tanító, 
a leventék oktatója főszerepet játszott a megvalósításban. Többen ingyenes 
munkával járultak hozzá az emlékmű létrehozásához.

Takács Gyula bezi–enesei körjegyző ismertette az országzászló történetét 
az ünnepélyes istentiszteletet követően. Nagy László evangélikus lelkész és dr. 
Keszthelyi Gyula plébános lelkesítő beszédet tartott. Az emlékművet Káldy 
János bíró vette át. Az ünnepély utáni díszebéden részt vettek: Fricke Valér 
országgyűlési képviselő, dr. Hahn Géza főszolgabíró, Némethy Ödön főjegyző 
és Baaden Antal alezredes, az Országos Testnevelési Tanács megbízottja.

Az országzászló a Közön – a község központjában – állt, a II. világháborút 
követően bontották le. 

Irodalom:
Győri Hírlap 1935. május 28.
Dunántúli Hírlap 1925. június 9.
Enesei Hírmondó 2004. január
Enese község képviselő-testületi jegyzőkönyvei 1921. augusztus 13.
    1924. december 1.
    1925. január 8.
    1925. június 25.

Korn Ida szaval
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A leventemozgalom

A világháborút lezáró békeszerződés erősen korlátozta a magyar hadsereg lét-
számát és fejlesztését. Ennek a kijátszására szervezték meg a leventemozgalmat. 
A katonai előképzés legfontosabb szervei a leventeegyesületek lettek az 1920-as 
évek elejétől.

A vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet 1924-ben megfogalmazta: a 
testnevelés az állam feladata. Az iskolát befejező fi atalok 21. életévük betölté-
séig kötelesek voltak részt venni a leventeegyesület keretei között megszervezett 
foglalkozásokon. A testnevelés mellett a fegyelem és a valláserkölcsi nevelés állt 
a középpontban.

Enesén az 1925. augusztusi képviselő-testületi ülésen került sor a Levente 
Egyesület megalakítására. Az alakuló közgyűlésen a közgyűlést levezető elnök 
ismertette az egyesület alapszabályát, és indítványozta a megalakulását. Az egye-
sület elnökévé Káldy János községi bírót választották három évre. Egy hónappal 
később – szintén testületi ülésen – került sor a leventék részére gyakorlótér ki-
jelölésére. A következő hónapban, október 11-én vasárnap ünnepélyes keretek 
között avatták fel a leventéket. A leventeegyesületet Takács Gyula körjegyző 
szervezte meg, az oktatást Mészáros Sándor főtanító vállalta. Az ünnepélyen 
jelen volt a község lakossága, az ünnepi beszédet Nagy László evangélikus lelkész 
mondta. A nap további részében versenyeket szerveztek.

A következő év novemberében körzeti leventeversenyt rendeztek községünk-
ben. A házigazdákon kívül Ikrény, Rábapatona és Kóny fi ataljai vettek részt a 
megmérettetésen.

A verseny kezdetén a leventék elénekelték a „Bérces Kárpát” indulót, majd 
kezdetét vette a küzdelem lövészetben, diszkoszvetésben, buzogánydobásban, 
magasugrásban, súlydobásban és síkfutásban.

A kónyi leventék szinte minden versenyszámot megnyertek, viszont lövészet-
ben Bán Antal rábapatonai, a16 éven aluliaknak rendezett síkfutásban az enesei 
Meidl L. állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

A versenyt követően a kónyi leventék eljárták a kónyi verbunkot, a rábapato-
naiak fapuskáikkal tartottak bemutatót.

A rendezvényen jelen volt Enese elöljárósága, a megyei testnevelőség vezetője, 
Burza Árpád nyugalmazott tábornok, valamint Harsányi Lajos rábapatonai plé-
bános és dr. Keszthelyi Gyula kónyi esperes-plébános, a kónyi leventeegyesület 
vezetője.

A díjak kiosztása után az esperes-plébános mondott beszédet. Kitartó mun-
kára buzdította a leventéket, melyet maguk, szüleik és szülőfalujuk dicsőségére 
végezzenek. Ezáltal az ország sorsa is jobbra fordul, fejezte ki reményét.
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A verseny sikerét Enese község elöljárósága és a község áldozatkészsége bizto-
sította. Az ünnepség a „Hiszek egy” eléneklésével és díszmenettel fejeződött be.

A község költségvetésében 1926-tól minden évben szerepelt a leventeegye-
sület költségvetése, éves tiszteletdíjat kapott a fi atalok oktatója. Az 1930. évi 
költségvetésben lőszerre és töltényre 30 pengőt, sportszerek beszerzésére 20, 
nyomtatványokra 4, leventeújság előfi zetésére 8 pengőt költöttek. A kiadások 
szerénynek voltak mondhatók.

A honvédelemről szóló 1939. évi II. tc. a leventekötelezettséget kiterjesztette az 
iskolába járó fi atalokra, a mozgalmat a Honvédelmi Minisztérium alá rendelték.

A leventeversenyeket a háború idején is megszervezték, például 1942. június 
25-én Győrben 37 csapat részvételével az ETO-pályán.

A versenyszámok nem változtak: síkfutás, távolugrás, súlylökés és céllövészet. 
A járási küzdelem díjait – 10 db zsebóra, 9 db töltőtoll, szobor, plakettek és ér-
mek – Enese község lakosságának és az enesei birtokosoknak (Tschurl Ernő, 
Korn Márton, Káldy János, Halászy József, Kesserű István és Barcza Dénes), 
valamint a sáráspusztai káptalani uradalomnak köszönhették a győztesek.

A nyilas hatalomátvétel után a leventéket a szovjetek elleni harcokban akarták 
bevetni, és Németországba vitték őket kiképzésre. Az enesei leventeparancsnok 
– Adamecz János tanító – megkapta az utasítást: az 1924–1928 között született 
korosztályt sorakoztassa fel a falu központjában 1944. december 31-én! Szinte 
az egész falu ott volt az 57 fi atal búcsúztatásán. A hátizsákjaikat az édesanyák 
megpakolták az ismeretlen útra szalonnával, sonkával és hazai kenyérrel. Lé-
bénybe masíroztak, ahol találkoztak kónyi, börcsi, patonai sorstársaikkal.

Az enesei fi atalokat több csoportba osztották, Németországban számos vá-
rosban megfordultak, végül Prága közelében kötöttek ki.

Május 12-én gyalog indultak haza, Böjtös Kálmán levente május 23-án délben 
érkezett meg szülőfalujába.

A leventeszervezeteket 1945-ben feloszlatták.

Irodalom:
Böjtös Kálmán Visszaemlékezéseim I. rész
 In: Enesei Hírmondó, 2000. április,
 2000. július
Dunántúli Hírlap 1926. november 21.
Győri Hírlap 1925. október 15.
Győri Nemzeti Hírlap 1942. június 25.
Enese község képviselő-testületi jegyzőkönyvei 1925. augusztus 27.
    1925. szeptember 17.
    1926. március 18.
    1930. augusztus 21.
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Munka és szórakozás

A falu lakossága – a kevés iparos kivételével – mezőgazdaságból élt. Nem volt 
számottevő a Győrbe járó szakmunkások száma sem.

Az egy-két hold földet birtoklók fuvarozással egészítették ki jövedelmüket, 
bazaltkövet szállítottak a makadámutak javításához. Nyáron a nagyobb gaz-
daságokban arattak a termény meghatározott százalékának fejében. Napszá-
mosként – kaszásként – napi 1-2 pengő volt a bérük, a cukorrépa-egyelésért 80 
fi llért fi zettek. A falu önellátó volt, ritkán mentek boltba az emberek. Ha igen, 
egy kg zsírért 1 pengőt, egy liter borért szintén 1 pengőt kellett fi zetni, egy pár 
csizma 20-30 pengőbe került. A Levente cigeratta darabjáért 2 fi llért kértek. 
Böjtös Kálmán úgy emlékezett: „Akkor még azt mondták, ha van kenyér, liszt, 
zsír, akkor már minden van.” Szinte minden háznál tartottak teheneket. A 
felesleges tejet eladták, s a bevételből fedezték a családnak a napi kiadásokat 
(só, cukor, paprika).

A gyerekek – egészen kis koruktól – szintén bekapcsolódtak a munkába. 
A kisebbek libákat őriztek, a nagyobbak teheneket. A legényekre már komoly 
feladat várt: kaszálás, aratás, cséplés. A faluban több családnak – Barcza, Kál-
dy, Korn és Tschurl – volt cséplőgépe, ott 15-20 fő munkálkodott. Egy nap 150 
mázsa gabonát tudtak elcsépelni.

A KOVÁCSMŰHELY, A KOVÁCSMESTER
A kovácsmester minden településen fontos szerep-
lője volt a helyi társadalomnak. Enesén 1817-ben 
említették először községi háziadó összeírásokban, 
Varga Jánosnak hívták. Az 1909. évi házadó-katasz-
teri kimutatás szerint a kovácsműhely az 1.  helyrajzi 
számon állt, a katolikus templomtól észak-nyugatra, 
közvetlenül a Bezire vezető út mentén helyezkedett el.

A község utolsó kovácsmestere – Jáger Gyula – a 
Felvidékről került Enesére. A főszolgabíró 1932-
ben adta ki számára az engedélyt. Az oroszok 1945-ben elhurcolták, három év 
múlva tért vissza a fogságból. Ezen idő alatt a felesége irányította a munkát, 
segédekkel dolgozott.

1956-ban megvették a Petőfi  utca–Rózsa utca sarkán álló épületet, s annak 
udvarára költözött át a kovácsműhely. Az 1850-es években épített házat 1980-
ban bontották le. Jáger Gyula 1979-ben zárta be a műhelyt.

A korszakban a következő mesteremberek szolgálták a község lakosságát: 
egy-egy asztalos, ács, bognár, cement- és mészkereskedő, építési vállalkozó, 
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hentes és mészáros. Két kőműves, három cipész és csizmadia is dolgozott Ene-
sén, három vegyeskereskedésben lehetett vásárolni, a községi vendégfogadót 
Káldy János bérelte.

A szórakozást, a kikapcsolódást elsősorban a bálok és különböző színdarabok 
bemutatása jelentette. 

A tűzoltóbált minden évben megtartották, ez a fi ataloknak mulatási lehető-
séget, a tűzoltó-egyesületnek bevételt jelentett. 

Az esztendő másik, biztosan megrendezésre kerülő táncmulatsága a búcsúi 
bál volt. A búcsú napján táncolták el az enesei fi atalok a verbunkot. Az 1920-as 
években honosodott meg községünkben, ismereteink szerint a kónyiaktól tanulták. 

Mise után a temp-
lom előtt táncolták 
el először, a talpa-
lávalót cigányzene-
kar húzta. Később, 
a nap folyamán a 
búcsú helyszínén 
is eljárták.

1920. augusztus-
ban a Move (Ma-
gyar Országos 
Véderő Egylet) 

enesei alosztálya a nagyvendéglőben „műkedvelő előadással egybekötött tán-
cestélyt” tartott. A műkedvelői előadás amatőr színjátszást jelentett. A szervezők 
egy népszerű népszínművet adhattak elő, majd az est további részében báloztak. 
A Move-rendezvényből – valószínűleg – nem lett hagyomány, nem olvashatunk 
további Move-rendezvényekről a következő években. 

Az enesei templomi alapítvány javára szerveztek műkedvelői előadást 1924 
augusztusában a kónyi és az enesei fi atalok. A Káldy-vendéglőben adták elő 
Szigligeti Ede: „A cigány” című népszínművét, melyre több kategóriás belépőt 
szedtek: a legjobb helyekért 20 000 koronát kértek, a következőért 15 000 koro-
nát, az állóhelyért 10 000 koronát. A jótékony célra elfogadtak felajánlásokat. 
A szereplők között olvashatjuk Mészáros Sándor tanító és Gámán Mariska 
tanítónő nevét. Színpadra lépett két orvostanhallgató, egy zenetanárnő is. Az 
előadást ezen az estén szintúgy táncmulatság követte. A későbbi években az 
előadott művek között szerepelt a „Betyár kendője” és a „Gyimesi vadvirágok”. 
Az előadásokat a tanító szervezte, irányította a próbákat – a bemutatón szinte 
az egész falu lakossága részt vett.

A tanítók aktív szerepet játszottak a magyar történelem jeles napjainak megün-
neplésében, a gyerekek ünnepi műsorra való felkészítésében. A Dunántúli Hírlap 

Találkozó a Közön
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számolt be 1924. már-
cius 19-i számában ar-
ról, hogy Enese község 
lelkesen ünnepelte a 
magyar szabadság ün-
nepét. Nemzeti költe-
ményeket és dalokat 
adtak elő a fellépők. 
Az ünnepségen a meg-
nyitó beszédet Káldy 
János bíró, az ünnepi 
köszöntőt Nagy Lász-
ló segédlelkész mond-
ta. Figyelemreméltó, 
hogy községünkben 
már 1924-ben megün-
nepelték március 
15-ét, jóllehet, csak 
1927-ben lett nemzeti 
ünnep az 1848. évi forradalom napja. Előtte az 1848. április 11-i törvényekhez 
kapcsolódott az ünnepi megemlékezés.

A fi atalok esténként, ünnep-
napokon a falu központjában – a 
Közön – találkoztak, beszélge-
téssel töltötték szabadidejüket. 
Amikor a rossz idő beköszöntött, 
fedett helyen, a Káldy- és és Pő-
cze-istállóban jöttek össze. Kocs-
mába csak a felavatott legények 
tehették be a lábukat, a választott 
keresztapával közösen – a búcsúi 
verbunk eljárása után – megitták 
a belépőt, a legénycéht.

Irodalom:
Dunántúli Hírlap 1920. augusztus 4.; 1924. március 19.; 1924. augusztus 8.
Böjtös Kálmán Visszaemlékezéseim II. Enesei Hírmondó, 2001. április
 Visszaemlékezéseim III., Enesei Hírmondó, 2001. augusztus
 Némethné Jáger Zsuzsanna elbeszélése alapján

Ünnepi műsor 1932. március 15-én

Faluközpont a Tschurl család padlásáról fényképezve
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Fotók a két háború közötti időszakból 

A „Gyimesi vadvirágok” 
szereplői

Cséplés valahol az 
enesei határban

Tschurlék aratóbrigádja

Csoportkép egy előadás után
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A Korn család hintója

Enesei verbunkot táncoló 
fi atalok

Tűzoltók 1936-ban

Csendőrlaktanya és vegyesbolt
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Bevétel – kiadás

A Horthy-korszakban a község képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveiben 
jól dokumentáltak a tárgyévi költségvetések. Az 1920. év előtti jegyzőkönyvek 
ebből a szempontból erősen hiányosnak mondhatók.

Egy költségvetés-tervezeten keresztül mutatom be Enese község működését. 
Az 1930. évre 1929. augusztus 29-én benyújtott tervezet költségvetési sorait 
tekintve szinte teljes mértékben megegyezik a többi év költségvetésével. Látni 
fogjuk: a kiadási oldalon nagyobb összeg szerepel, mint a bevételin. A költség-
vetésből kiolvashatjuk községünk problémáit, s áttételesen mindennapi életét is.

Igazgatási bevételek: marhalevél-kiállítás (60 pengő), anyakönyvi díjak 
(6 pengő), községi kötelékbe felvétel (20 pengő), ipardíjak (5 pengő), dobolási 
díj (8 pengő).

Mint látjuk, az igazgatási bevételek jelentéktelennek mondhatók. Az igazga-
tási kiadások során már jelentős összegek szerepeltek: a községi tisztségviselők 
illetménye 1846 pengő, a községi elöljárók tiszteletdíja 216 pengő, a körorvos 
személyi járandósága 387 pengő 40 fi llér, és a körállatorvos személyi járandó-
ságának községünkre eső része 199 pengő 92 fi llér.

Az igazgatás/dologi kiadások fejezetben szintén nagyobb összegek sorakoz-
nak: a körjegyzőséggel összefüggő kiadás 1106 pengő, az elöljárók napidíját és 
útiköltségét szintén itt szerepeltették: 70 pengő 68 fi llér, a körjegyző és írnok 
természetben adott lakásának Enesére eső része 248 pengő, a községházi iroda 
fűtése, világítása 60 pengő, a községháza takarítása 20 pengő, marhalevél-keze-
lésért kifi zetett tiszteletdíj 60 pengő.

Adóbevételek: a kereseti adó 5%-a a kulcs (1450 pengő), fogyasztási adó (1500 
pengő), italmérés adója (170 pengő), adóbehajtási illeték (10 pengő), késedelmi 
pótlék (50 pengő).

A következő jogcímeken szinte csak kiadások szerepelnek:
Tűzrendészet: járási tűzfelügyelő napidíja (25 pengő), tűzoltószerelvények 

gondozása (14 pengő), kéményseprési díj (466 pengő), vármegyei tűzoltószö-
vetségi tagdíj (8 pengő), tűzoltási fuvarok (10 pengő). A kéményseprési díjból 
a községet 5% illette meg, azaz 23 pengő bevétele származott ebből.

Közegészségügy: 3 db kút fenntartása (40 pengő), fertőtlenítőszerek (40 pen-
gő), állatösszeírás (10 pengő), halottkém (10 pengő), községi szülésznő (200 
pengő). Bevétel nincs.

Tanügy és testnevelés: személyi (250 pengő), iskolaépület fenntartása (100 
pengő), iskolai hozzájárulás (369 pengő), gazdasági ismétlő iskola, tanítói díj 
(218 pengő), tankötelesek összeírása (10 pengő), tanítói nagygyűlés (20 pengő).  
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Bevétel nincs. A képviselő-testületi üléseken többször nehezményezték a kép-
viselők, hogy az iskolát az állam tartja fenn, a községnek mégis vannak ezzel 
kapcsolatos kiadásai.

Közművelődés, egyház: jótékonysági egyesületek támogatása (61 pengő)  
Bevétel nincs.

Szegényügy, népjólét: egy személy eltartása, mert képtelen magáról gondoskod-
ni (120 pengő), könyöradományok (50 pengő), gyermeknyaraltatás (40 pengő), 
temetés (25 pengő), szegények kórházba szállítása (10 pengő). A főszolgabíró 30 
pengőt utal ki, illetve számítanak adományokra, de összeget nem szerepeltetnek 
a költségvetésben.

Közlekedés: állami útszakaszon átkelési díj (347 pengő) – ez minden bizonnyal 
a mai útdíjnak felel meg, községi közdűlő utakra (150,2 pengő) – Ennél a tételnél 
községi közmunkaváltság címen 181 pengő bevételre számítottak.

A költségvetésben pár olyan egyszeri kiadást is beterveztek, mint vízhordó lajt 
beszerzése 200 pengő, a dögtér drótkerítéssel való bekerítése szintén 200 pengő, 
a vasúti átjáróhoz vezető út karbantartása 40 pengő 80 fi llér.

Tartalékalapon az összeg: 300 pengő.
A községnek hozzájárulást kellett fi zetni (1868 pengőt terveztek be) a vármegye 

működtetéséhez. A község adóalapját a földadó, a társulási adó és a házadó 
képezte. A földadó tette ki az adóbevétel több mint 90%-át. Mivel év végén 
tudják befi zetni, 30 pengő kamattal is számolt a költségvetés.

1928. augusztusban állandó költségvetési hiányra utalnak, amely csak az alis-
pán által kiutalt évi segéllyel tüntethető el. 1929. februárban a képviselő-testü-
let köszönetét fejezi ki az elöljáróságnak, hogy a község teljesen vagyontalan 
állapota mellett, a „mai igazán rettenetes és nyomorúságos háztartási helyzet 
közepette sikerült a község háztartását defi cit mentesen elvezetni”. 1930-ban 
a képviselő-testület szükségesnek tartotta egy második tanterem építését, de – 
mint fogalmaztak – vagyontalan a község, mindössze egy két szoba + konyhás 
községház és a tűzoltószertár van a birtokában. A község 1929-ben 2600 pengő 
vármegyei segélyben részesült.

Aki Enese község kötelékébe tartozott, az enesei illetőségű volt. Az illetőség 
jogokkal és kötelezettségekkel ruházta fel az egyént, elszegényedés esetén 
a közsegélyhez való jog kiemelt szerepet kapott az illetőség kérdésében. Az 
emberek bárhol letelepedhettek a dualizmus kezdetétől, de azzal a letelepedés 
helyén illetőséget nem szereztek. Az illetőség község általi elismeréséhez nem 
kellett a településen tartózkodni. Egy 1931-ben hozott, a kérdéskört szabályozó 
jogszabály kimondta: minden állampolgárnak kellett egy településhez tartozni. 
A letelepedést kérőnek a község által meghatározott letelepedési díjat kellett 
fi zetni, úgy kaphatott illetőséget. (Az 1871. évi 18. tv-t többször módosították, 
1948-ban törölték el. A törvények az egyén illetőségének kérdéseit tárgyalták.) 
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A korszak testületi ülésein számtalanszor foglalkoztak egy-egy személy ille-
tőségkérésével. Községünk vezetői csak alapos mérlegelés után adták meg a 
kérelmezőnek az illetőséget. Az egykori malomtulajdonos Varga László lányától 
megtagadták az enesei illetőség elismerését, mondván, soha nem élt a község-
ben. Kasztner Pál enesei illetőségét elfogadták, jóllehet, munkaképtelen volt, 
a bíró istállójában lakott. Szegénynek nyilvánították, s eltartásának rendezését 
az elöljáróságra bízták.

1926-ban a következő letelepedési díjakat kellett fi zetni községünkben:

� adómentes napszámosok: 10 pengő
� cselédek letelepedési díjat nem fi zettek
� kisebb iparosok, segédek, napidíjasok és csekélyebb jövedelemmel bírók: 10 pengő
� kereskedők, vagyonosabb iparosok: 50 pengő
� nagyobb vagyonnal rendelkező magánzók, tőkepénzesek, gyárosok: 100 pengő 
� kisbirtokosok: 50 pengő
� középbirtokosok: 100 pengő
� nagybirtokosok: 200 pengő

Nagy Mihály mérgesi tanító 
Enesén akart letelepedni, és a 
letelepedési díj elengedését kér-
te hosszú közszolgálatára hivat-
kozva. A képviselő-testület nem 
adott felmentést.

A Horthy-korszakban az utak 
karbantartására – árokrendezés-
re, anyagkiszállításra, „fedanyag” 
elterítésére – közmunkát rendel-
tek el. A magyar királyi államépí-
tészeti hivatal írta elő a közmun-
kát, és az elöljáróságot kötelezte 
a közmunkára kötelezettek ösz-
szeírására. A közmunkát pénzzel 
meg lehetett váltani. Mint láttuk, 
az 1930. évi költségvetés-tervezet 
ezen a jogcímen 181 pengő be-
vételre számított, melyet azon-
ban tovább kellett adnia. Akik 
a természetbeni szolgálatot vá-
lasztották, azok névjegyzékét a Meghívó képviselő-testületi közgyűlésre 1921-ből
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község elöljáróságának az ál-
lamépítészeti hivatalba kellett 
benyújtani. Községünkre 1931-
ben összesen 21 igás és 24,5 kézi 
napszámot írtak elő.

A község képviselő-testüle-
te az 1932. január 14-i ülésén a 
„rom állapotban” lévő közsé-
gi közutak javítása érdekében 
a közmunka felét igényelte. 
A mintegy 4,5-5 km hosszúságú 
utak a határban lévő dűlőutak 
voltak.

A világválság közepén (1931) 
Barcza Dénes javaslatai a ta-
karékosság, költségcsökkentés 
útját keresték. A szeptemberi 
képviselő testületi ülésen java-
solta a körállatorvosi állás meg-
szüntetését, az enesei gazdasági 
ismétlő iskola felszámolását és 
a kéményseprési díjak csökkentését. A javaslatok inkább az elkeseredettséget 
szimbolizálják, hiszen Barcza tisztában lehetett azzal, javaslatait a vármegye nem 
fogja támogatni. Az általa felvetett kérdésekben a község képviselő testülete 
nem volt jogosult dönteni.

A községünkben a gazdasági világválság vége felé jellemző állapotokat írja le 
egy képviselő-testületi polémia. A főszolgabíró azt javasolta, hogy a napszámos 
sorban élő lakosság helyzetének mérlegelése után a képviselő-testület alakítson 
ínségakció bizottságot. Az 1933. januárban összeülő képviselők azonban úgy 
látták, a bizottság megalakítására semmi szükség. A község 100 mázsa burgonyát 
szerzett be tetemes pénzáldozattal, a segélyezésre tényleg rászoruló és önhibá-
ján kívül súlyos helyzetbe került s arra érdemes családoknak – belátása szerint, 
időközönként – munka ellenében kiosztotta.

A nevezett ülésen Barcza felhozta „egy szegény kisbirtokos napszámos ember” 
terheit, aki egy szoba-konyhás szükséglakásban él, s a következő adókat fi zeti:

� házadó 16,8 pengő
� közmunka után 7,2 pengő
� kéményseprésre 2,88 pengő
� pótadókra 17,85 pengő

DOBOLÁSI DÍJ ÉS HÚSVIZSGÁLAT

A két háború között a kisbíró dobolta ki a 
híreket, közérdekű információkat. A képvi-
selő-testület 1934. február 8-án úgy döntött, 
a dobolási díjakat teljes egészében a kisbíró-
nak engedi át. Az indoklásban az szerepelt, 
hogy a fi zetésének „javítása nehézségekbe 
ütközik”, de a szolgálat ellátása megkívánja 
az alkalmazottól a gondosságot, ezért indo-
koltnak mutatkozott a dobolási díjnak a teljes 
egészében történő átengedése. A kisbíró évi 
fi zetése 600 kg búza és 600 kg rozs volt.

A község 1933-ban Bancsó Istvánt húsvizs-
gálónak képeztette ki. Feladatát „mellékállás-
ban” látta el. A húsvizsgálat bevétele 1934-ben 
54 pengő 80 fi llér volt. Fele a községet, fele a 
húsvizsgálót illette. A község 1934-ben jutalom 
címen a teljes díjat átengedte Bancsó Istvánnak.
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Ez közel évi 45 pengő, és ezt az összeget kellett kifi zetnie 2-300 pengő éves 
napszámos-jövedelemből!

A korszakban rengeteg megkeresést kapott a képviselő-testület különböző 
szervezetektől, hogy támogassa az általuk megfogalmazott célt. A legtöbbet 
elutasították a község rossz anyagi helyzetére hivatkozva. Az alábbiakban a 
megkeresésekből válogattam, zárójelben szerepel a képviselő-testületi ülés 
időpontja, amikor a kérést tárgyalták.

Hadiárvaház támogatására 7000 koronát szavaztak meg (1921. április 14.).
5-5 aranykoronát szavaztak meg a vakok részére a Gyermekegészségügyi Tár-

saságnak és a számvevőségi tisztikar által létesítendő otthonra (1925. január 8.)
Jókai Mór síremlékére 200 000 koronát szavaztak meg (1926. február 25.).
A nagyenyedi Bethlen Kollégium részére adományt nem tudnak adni, de 

felhívták a lakosságot adakozásra (1926. április 26.).
Budapest székesfőváros a fővárosi szegény sorsú gyerekek falun nyaraltatásához 

kért segítséget. A kérést elutasították (1926. február 25.).
Az alispán és főispán „arcképének” megrendelése. Barcza Dénes: nyomasztó 

a pénzügyi helyzet és a község olyan alkalmas helyiséggel sem rendelkezik, ahol 
ezen fényképeket méltó módon elhelyezhetik. Elutasítva (1927.).

A község a Nemzeti Ereklyét nem rendeli meg, mert a legszükségesebb ki-
adásokra is alig jut pénz (1927. május 5.).

A dombóvári evangélikus gyülekezet templomépítésre gyűjtött – Gárdonyi 
Géza szobor állításra gyűjtöttek. Mindkét kérést elutasították (1928. január 26.).

Nem támogatják a Magyar Nemzeti Szövetséget (1929. május 29.).
A község állapítson meg segélyt a mohácsi csata fogadalmi templomának 

felépítésére az 1935–1937.évekre – volt a kérés.
A testület válasza: fedezet erre nincs, a község csak a községeket felülvizsgáló 

miniszterelnöki bizottság által nyújtandó évi segély összegéből képes háztartását 
szűkösen ellátni.

Irodalom:
Enese község képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvei 1929. augusztus 29.
 1928. augusztus 28.
 1929. február 28.
 1930. január 16.
 1927. május 5.
 1929. május 29.
 1931. szeptember 3.
 1932. január 14.
 1933. január 12.
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Nevezzenek el utcát…

Az enesei közbirtokosok sokat adományoztak különböző célokra – az evangélikus 
gyülekezetnek, a Magyar Tudományos Akadémia épületének építésére, az aradi 
Szabadság-szoborra. Eőry István evangélikus iskola létrehozására, Bogner János 
és felesége 1200 korona összeggel alapítványt gründolt az iskola támogatására – 
derült ki az 1930. janu-
ári képviselő-testületi 
jegyzőkönyvből. Saj-
nos erről többet nem 
tudunk, jóllehet, Eőry 
István adományával 
mérhető jótétemény 
volt.

Az 1935. augusztusi 
képviselő-testületi ülé-
sen állapították meg 
a képviselők, hogy a 
község temetője 1936-
ban teljesen megtelik, 
s egy temetőnek al-
kalmas területet kell 
venni. Valószínűleg 
ennek hatására dön-
tött úgy özv. Hartyáni 
Gergelyné Szabó Juli-
anna, hogy 5 hold 187 
négyszögöl szántóját 
a községnek adomá-
nyozza. A kiszemelt 
területen új temetőt és 
levente-gyakorlóteret 
szándékoztak kialakítani. A vasút mellett, a malommal szemben fekvő földterület 
megfelelt temetőnek és lőtérnek, de a 3 hold 200 négyszög Tschurl Ernő birto-
kában volt. A község leggazdagabb földesura hajlandónak mutatkozott a cserére.

A képviselő-testület februári ülésén egyhangúlag elfogadta a község és 
özv. Hartyáni Gergelyné között létrejött ajándékozási szerződést, amelyet 
még fel kellett terjeszteni a vármegye törvényhatóságához jóváhagyás végett. 
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Az ajándékozott szántó becsértéke 1637 pengő 40 fi llér volt. A két nevezett 
terület cseréjét tehát a községnek és Tschurl Ernőnek kellett lebonyolítani.

Az elöljáróság még a januári ülésen indítványozta a képviselő-testületnek, 
hogy az adományozó életnagyságú arcképét készíttesse el, és díszes keretben a 
községháza tanácstermében helyezzék el. Az adományozás tényét jegyzőkönyvben 
örökítették meg. Özv. Hartyániné arcképét ünnepélyes díszközgyűlés keretében 
szándékozták elhelyezni a községházán, ahova az adományozót is meg akarták 
hívni. Az új temetőt mégsem a kiszemelt helyen nyitották meg, hanem a „nagy-
temető” mellett alakították ki a „kistemetőt”.

A januári képviselő-testületi ülésen még egy fontos bejelentést jegyzőkönyvez-
tek. A községháza a falutól egy km távolságra, a vasúton túl, a mai Vörösmarty 
utca magasságában, a tét–lébényi út mellett volt, és községi szegényháznak készült.

Özvegy Hartyáni Gergelyné a saját házhelyéből 211 m2 területet adott Tschurl 
Ernőnek, aki ezáltal keskeny és szűk gazdasági udvarát meg tudta szélesíteni.

Hartyániné kikötötte, hogy Tschurl Ernő a saját területéből 131 négyszögölt 
400 pengőért elad a községnek, ahol majd az új községházat felépítik. Az volt az 
elképzelés, hogy „a községházát a falu közepén lévő kis tér legjobb helyén helyez-
hessük el” – olvashatjuk a jegyzőkönyvben. Ez a mintegy 500m2 nagyságú terület a 
Petőfi –Szabadság utca kereszteződésében, a vasút felé sétálva bal kéz felől található. 
A község elöljáróságának, a képviselő testületnek és a lakosságnak régi óhaja volt, 
hogy a községházának a falu közepén szerezzenek házhelyet.

A januári képviselő-testületi ülésen Barcza Dénes javasolta: nevezzenek el 
utcát özv. Hartyáni Gergelynéről! Az a (zsák) utca legyen róla elnevezve, ahol 
lakik. A Szabadság utca vasút irányába tartó szakasza akkor még zsákutca volt.

Hartyániné szívén viselte a községben élő szegények ügyét. Mint mondta, 
községi szegényházra Enesén igen nagy szükség van. Létrehozott egy szegény-
segélyezési alapítványt, melyet a belügyminiszter – már halála után – 1942-ben 
hagyott jóvá. Az 1936. februári testületi ülés jegyzőkönyve őrzi szegényekre 
vonatkozó mondatát: „Még egyszer arra kérem Enese községemet, hogy ezen 
adománylevelemben lefektetett óhajaimat és kívánságaimat teljesítse.”

Irodalom:
Enese község képviselő-testületi jegyzőkönyvei 1930. január 16.
 1936. január 9.
 1936. február 20.



145

Virilisták

A vármegye törvényhatósági bizottságaiban az enesei virilistákat ott találjuk a két 
világháború közötti időszakban. A bizottságok tagjainak felét választották, másik 
fele a legtöbb adót fi zetők közül került ki – mint a dualizmus idején. A vármegyei 
törvényhatósági választásokon – 1932-ben – a következő települések tartoztak a 
kónyi választókerületbe: Kóny, Rábapatona, Markotabödöge, Cakóháza, Rábcakapi, 
Tárnokréti, Győrsövényház, Fehértó, Bezi és Enese. Hat rendes és három póttagot 
választott a kerület. 1934-ben 237 személy szerepelt a megyei virilista-listán, akik 
maguk közül választották meg a törvényhatósági bizottságokba delegált 72 tagot. 
Községünkből ekkor Tschurl Ernő és Halászy József nevével találkozunk.

1924-ben Tschurl Ernő és Barcza Dénes rendes tag, Káldy János póttag. Legtöbb 
enesei virilista 1939-ben szerepelt a listán: Tschurl Ernő 3852 pengő éves adót fi -
zetett, Korn Márton 1501 pengőt, Halászy József 1488 pengőt, Barcza Dénes 1161 
pengőt, Káldy János 1009 pengőt és vitéz Kesserű István 999 pengőt. A befi zetett 
adóval Tschurl Ernő a 42. helyet foglalta el a listán, vitéz Kesserű ezredes a 139-et.

A korszakban az a mondás járta: „Havi 200 pengő fi xszel, az ember könnyen 
viccel.” Ennek ismeretében lehet összehasonlításra alapunk.

A törvényhatóság munkájában presztízs volt részt venni. Ezt bizonyítja a Győri 
Hírlap 1936. szeptember 16-i számában megjelent hír. Az enesei Győry János panasz-
szal élt, mert az igazoló választmány megsemmisítette mandátumát, melyet az 1934. 
novemberi választáson nyert el. A közigazgatási bíróság ítélete azonban kimondta: 
Győry a vármegyei törvényhatósági bizottság rendes tagja, megválasztását törvényes-
nek találta! A vármegye költségeihez a településeknek hozzájárulást kellett fi zetni. 
Az 1932. évi hiány a vármegyénél 516 031 pengő volt, az egyes községeket terhelő 
hozzájárulást az alispán állapította meg. Enese 5143 pengő 80 fi llér adóalap után 
1747 pengő adót fi zetett be. (Bezi adója 4060 pengő.) Előfordult, hogy a települések 
segélyt kaptak a vármegyétől – az adó, illetve a pótadó befi zetése mellett.

Az országgyűlési választásokon az öttevényi választókerülethez tartozott Enese. 
1926-ban Turi Bélát, prelátus kanonokot választották képviselővé, aki augusztusban 
Klell István államtitkárral községünkbe látogatott, majd dr. Keszthelyi Gyula kónyi 
esperes plébánossal Bezin, Fehértón és Győrsövényházon is tiszteletét tette.

Irodalom:
Győri Hírlap 1926. augusztus 17.  
 1936. szeptember 16. 
Győr vármegye hivatalos értesítője 1928. január 7.
 1932. január 21.
 1932. február 18.
 1934. július 19.
 1939. október 19.
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Természeti csapások

A ’40-es évek első felében két természeti csapást kellett átélni az eneseieknek. 
Az árvíz okozta kár jelentősebb volt, a földrengés inkább csak riadalmat okozott.

A belvizek 1900 óta nem látott magasságot értek el, és a száraz hetekben sem 
apadtak 1941. májusra. A Rábca völgyében 16 ezer kataszteri hold állt víz alatt. 
Húsz, Győr és Sopron megyei község küldöttsége kereste fel a földművelésügyi 
minisztert és Bonczos Miklós árvízvédelmi kormánybiztost. A falvak küldöttségét 
Fricke Valér országgyűlési képviselő vezette.

A baj legfőbb oka a Rábca medrének eliszaposodása, valamint a felső sza-
kaszon kiépült nagy számú csatorna – így a meder képtelen volt levezetni a 
vizet. A küldöttség kérte a meder azonnali kotrását, egy vízátemelő szivattyút a 
Keszeg-ér torkolatához, a Kisrába elzárását a veszély elmúltáig, és egy miniszteri 
kiküldöttet a helyszínre a kialakult állapot tanulmányozására.

Az egész Dunántúlon Győr vármegye szenvedett legtöbbet az árvíztől. Bőny-
rétalap, Pér, Mezőörs és Enese határát kétszer is elöntötte a víz.

Telbisz Miklós alispán sürgős felterjesztést intézett a földművelésügyi mi-
niszterhez, hogy az árvíznek a községek határaiból levezetésére rendkívüli 
államsegélyt juttasson.

Az alispán kezdeményezése sikeres volt. A miniszter 20 000 pengőt engedé-
lyezett, az összeget a győri magyar királyi kultúrmérnöki hivatalnak utalták.

Az érintett községek örömmel nyugtázták a jó hírt.
Az árvizet követő évben földrengést észleltek Enese környékén. Hilbert Ferenc 

földbirtokos jelezte a novemberi rengést. Kora reggel megmozdult az óra a falon, 
a széken ülők leestek, az állók el akartak esni. Az uradalmi kanász levesét ette, 
az asztal inogni kezdett, a leves kiborult. A kanász kifutott az udvarra.

Komolyabb károkról nem szólt a tudósítás.

Irodalom:
Győri Nemzeti Hírlap 1941. május 1.
 1941. május 31.
 1942. november 26.
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Erről is, arról is – hétköznapi történelem

KÉT BETÖRÉS AZ ENESEI TEMPLOMBA
Öt év fegyházra ítélték a csornai templomrablót, aki Kónyban, Ásványon és 
Enesén is kirabolta a templomot. A csendőröknek sikerült elfogni Galágyi 
Mihály lakatossegédet, aki beismerte a bűncselekmények elkövetését. A rovott 
múltú betörő a szegedi Csillag börtönből szabadult.

(Új Nemzedék, 1926. július 27.)

1935-ben arany kegyszereket loptak el az enesei templomból. Az arany szent-
ségtartó és a két arany áldoztató kehely értéke 420 pengő. A tettesek ketten 
vagy hárman lehettek, a csendőrség megindította a nyomozást. (Győri Hírlap, 
1935. szeptember 26.)

BIKAVIADAL A FALUN EGY HALÁLOZÁSSAL
Enese község lakosságát véres esemény izgatta fel szombaton estefelé. Horváth 
János pásztor a mezőről hazafelé terelte a tehéncsordát, mely előtt a község 
hatalma bikája szaladt. Az állat a falu szélén valamitől megbokrosodott, s bő-
szülten rohanni kezdett. A pásztor és több gazdalegény igyekezett megfékezni, 
azonban a bika hirtelen rátámadott Horváthra, leteperte, és iszonyúan megta-
posta. A legényeknek végül sikerült elkergetni a megdühödött állatot a pásztor 
mellől, de a szerencsétlen ember már sok sebből vérzett. Beszállították a győri 
kórházba, ahol másnap meghalt. (Magyarország, 1930. március 11.)

LESZÚRTA HARAGOSÁT
A Győr megyei Enese községben Tóth István 30 éves gazdalegény február 7-én 
orvul leszúrta régi haragosát, a 19 éves Szekeres Istvánt. A törvényszék Tóthot 
előre megfontolt, halált okozó súlyos testi sértésben mondta ki bűnösnek, és 
ezért négy év fegyházra ítélte. Az ügyész és a védő is fellebbezést jelentett be. 
(Új Barázda, 1927. május 29.)

BELÜGYMINISZTERI ENGEDÉLLYEL
A Győr megyei Enese községben Fehér András 19 éves legény most vezette 
oltárhoz a nem egészen 15 éves Terust. A házassághoz természetesen belügymi-
niszteri engedélyre volt szükség. A lakodalmon részt vett a falu apraja-nagyja, 
és minden jót kívánt a ritka fi atal párnak. (Új Nemzedék, 1934. január 9.)

Az eseményről beszámolt a Pesti Napló, a Kecskeméti Közlöny és az Orosházi 
Friss Újság is.
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FALUSI TURIZMUS
A Színházi Élet és az Ibusz nyaralási akciót hirdetett 1932-ben. Hilbert Ferencné 
szeretettel várta leendő vendégeit Péterházán. Az enesei állomásról fogattal 
vitte őket a birtokra, ahol szép park és nagy kert, a közelben 30 holdas erdő 
biztosította a nyugodt pihenést. A kínálatban szerepelt fürdés a Rábca folyóban. 
A szobához meleg vagy hideg kádfürdőzés tartozott, egy személynek 5 pengő, 
két személynek 8 pengő volt az ár. A tulajdonos kikapcsolódásként zongora-
használatot, olvasást a könyvtárban, rádiózást, valamint német és angol nyelvű 
társalgást kínált. A kastélyban volt villanyvilágítás! (Színházi Élet, 1932/28)

KÖZÚTI BALESET
A vármegye autójával hivatalos körúton járt Kutassy Ferenc, a győri államépí-
tészeti hivatal főnöke „kölcsönsofőrrel”. A sofőr Enese határában az árokba 
hajtott, állítólag gumidefekt miatt. A Buick maga alá temette a hivatal főnökét 
és a két sofőrt. Kutassy súlyosan megsérült, a sofőr könnyebben, a győri mentők 
kórházba szállították. Eltört a medencecsontja és a vállcsontja. Állapota súlyos, 
de bíztak felépülésében. (Magyarország, 1931. augusztus 1.)

NYOLC HAVI BÖRTÖN
Január 3-án a kegyetlen hideg időben Enese és Bezi községek között gyalogolt Bencze 
József 13 éves fi ú. Az országúton szembetalálta magát egy férfi val, aki leszedte róla 
kabátját, és a sapkáját is elvette. A szerencsétlen gyerek kabát és sapka nélkül tette 
meg az utat a nagy hidegben Bezire. (Dunántúli Hírlap ,1933.február 25.)

A KÖZSÉG JÓTEVŐJE
1925. decemberben Gödöllőn elhunyt Kurzenreiter Ignácné született Tüskés 
Erzsébet. Enesén látta meg a napvilágot 1849-ben. Édesapja és testvére tiszt-
ként harcoltak az 1848–49. évi forradalomban és szabadságharcban. Birtokaikat 
elkobozták, ezért fi atal lányként sokat szenvedett, nélkülözött. Előbb Budára, 
majd Gödöllőre költözött, ahol az egész közösség jótevője lett. Erzsébet királyné 
is szeretetébe fogadta. (Budapesti Hírlap, 1925. december 29.)

SÁMÁNOK UTÓDA
Az ősi magyar hitvilág – a sámánizmus – egy-egy példájával még a 20. században 
is találkozhattunk szűkebb pátriánkban. Községünkben Pintér Andrásné (–1942) 
rendelkezett különleges képességekkel: a halottakkal tudott kapcsolatba lépni, 
ők írattak vele különböző üzeneteket a másvilágról.

Férjhez menetele után szellemek jelentek meg neki, földhöz vágódott, görcsök 
rángatták. Miután nyugalmi állapotba került, egy hétig eszméletlenül feküdt, 
mintha meghalt volna. 
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A jó és a rossz szellemek küzdöttek a lelkéért, végül a jók győztek az érte vívott 
harcban. Mikor magához tért, kimerült volt, de megszerezte a földöntúli tudást. 
Lányai azt mesélték: életében sem lett beteg, miután a tudományát megkapta.

A sámánok, tudósok képességüket kapták, azt megtanulni nem lehetett. Ene-
sén – mint számos más kisalföldi településen – úgy tudták, egy fekete bogár van 
a tudós fülében. Halála előtt azt adja át tudományával együtt. Akárkinek nem 
lehetett a bogarat átadni – csak a legidősebb fi únak vagy annak, akit a fekete 
bogár elfogadott.Timaffy szerint községünkben a sámánfa, a révülés és a szarv, 
mint a sámánviselet emléke, ismert fogalmak voltak. 

Pintér Andrásné neve és tevékenysége a 20. század végére feledésbe merült. 
Soha nem hallottam, hogy az idősek említették volna a nevét, tevékenységét. 
Tschurl Károlytól – 1932-ben született – rákérdeztem, ő sem tudott a „tudós 
író asszony létezéséről…”

Timaffy László: A honfoglaló magyarság hitvilágának maradványai a Kisalföldön 
(Arrabona Múzeumi Közlemények 6. Győr, 1964) alapján.

A falu bikája

A szarvasmarha tenyésztésére, fajtanemesítésére a 19. századtól kezdődően 
nagy gondot fordítottak. A tenyészbikák beszerzéséről a falusi elöljáróság vagy 
a közbirtokosság gondoskodott. Legtöbb faluban a csordás gondozta, etette a 
közbirtokosság apaállatait, a „falu bikáit”.

Enesén az 1934. áprilisi képviselő-testületi ülésen volt napirendi pont a te-
nyészbika apaállat beszerzése a legelőtársulat részére. Megállapították, hogy 
a kisgazdák alapvető érdeke a bika-apaállat mielőbbi beszerzése, de erre a 
legelőtársulat anyagiak hiányában képtelen. Nagy Géza bérlő, enesei lakos 
vállalta, hogy beszerzi, és eteti, gondozza a bikát. A társulat tagjai a fedezteté-
sért fi zetni fognak a tulajdonosnak. A bika beszerzési értéke 420 pengő volt, és 
kamatmentes hitellel valósulhatott meg a vásárlás. A hitelre a község kezességet 
vállalt, de Nagy Géza fedezeti váltót állított ki – de facto viszont biztosította a 
falu kezességvállalását. 

Az orosz hadsereg 1945. március 30-án a tenyészbikát levágatta, és azt a had-
sereg élelmezésére fordította. Az az állat már a megyei állattenyésztési alap 
tulajdonát képezte – jegyezte meg az 1946. januári testületi jegyzőkönyv.

Irodalom: 
Magyar néprajz  (II. Gazdálkodás)
Állattartás/pásztorkodás/Szarvasmarhatartás/A tenyésztés – adt. arcanum
Enese község képviselő-testületi jegyzőkönyvei  1934. április 19.
     1946. január 24.
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A számok világában

Három népszámlálás adataiból alkothatunk képet a korszak Eneséjéről. 
Az 1930. évi a legrészletesebb.

1920
Lakosság:  520 fő – 241 férfi , 279 nő
                     Ír és olvas: 440 fő

Vallási megoszlás: 370 katolikus, 143 evangélikus,
   3 református, 1 görögkatolikus, 1 unitárius és 2 zsidó

Lakóházak száma: 80
   kő vagy tégla: 16
   kő/tégla alap, felépítmény vályog: 42
   teljes egészében vályog vagy sár: 17
   fa/egyéb: 5

Lakóház tetőzete: cserép/pala/bádog: 52
   zsindely/deszka: 7
   nád/zsúp: 21

A mezőgazdaságban és kertészetben 159 fő dolgozik, az iparban 17 fő. 
Cseléd 94 fő, munkás 188.

1930
Lakosság:  596 fő – 304 férfi , 292 nő
                     Ír és olvas: 459 fő

Vallási megoszlás: 459 katolikus, 128 evangélikus, 7 református és 2 zsidó

Lakóházak száma: 119
   kő vagy tégla: 21
   kő/tégla alap, felépítmény vályog:15
   vályog / sár:83

Lakóház tetőzete: 
   cserép/pala/bádog: 104
   nád/zsúp: 15
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Földbirtokosok: 
 100 hold fölött: 3 fő
 50–100 hold: 1 fő
 10–50 hold: 8 fő
 1–10 hold: 25 fő
 1 hold alatt: 3 fő
 összesen: 40 fő

Ipar
27 férfi  dolgozott az iparban, nő egy sem. Önálló volt 11 fő, 9 segéd, 3 tanonc, 
2 sofőr és 2 tisztviselő. 

Ipar nagysága 
 segéd nélkül 9 fő dolgozott
 1-2 fővel: 3 fő
 6-10 fővel: 1 fő (A malom)
 Külterületen 42 fő élt.

Az 1920. évi statisztika 42 házat jelöl kő vagy tégla alappal és vályog felépít-
ménnyel  az 1930. évi szerint mindössze 15 esik a kő/tégla alap vályog felépítmény 
kategóriába. Minden bizonnyal az 1930. évi statisztika a hiteles, az 1941. évi is 
ezt erősíti meg. 

1941
Lakosság:  754 fő – 390 férfi , 364 nő
  42 fő nem ír és nem olvas
  5 fő főiskolát végzett

Lakóházak száma: 131
  tégla vagy beton: 25
  vályog/alapja van: 104
  vályog/alap nélkül: 1
  fa: 1

Lakások: 
  1 szoba, konyha nélkül: 11
  1 szoba konyhával: 116
  2 szoba konyhával: 31
  3 vagy több szoba : 10

Lakóház tetőzete: cserép/pala/bádog: 124
   nád/zsúp: 7
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A faluban 5 családnál van rádió.

A község lélekszámának alakulása 1941-ig
Összefoglaló táblázat
Év 1785 1828 1850 1857 1869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941
Lélekszám 228 379 321 338 539 451 482 533 525 520 596 754

Irodalom:
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 19. Győr-Moson-Sopron megye 
Budapest, 2002

Az 1930. évi népszámlálás
Kiadja: Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1932

A II. világháború

Az első és a második bécsi döntésnek köszönhetően Magyarország békés úton 
kapott vissza területeket Csehszlovákiától és Romániától. A magyar hadsereg 1941 
tavaszán bevonult a szétesőben lévő Jugoszláviába, majd hadat üzent a Szovjetuniónak. 

A 2. magyar hadsereget az ország vezetése 1942-ben küldte Moszkva ellen, a 
német előrenyomulás a náci Németország gyors sikerét ígérte.

A háború szele községünket a hadüzenet előtt elérte, 1940-ben egy alispáni 
rendelet alapján ingyen tejutalványokat osztottak a rászorulóknak, 1941-ben 
megalakult a közellátási bizottság. Egy évvel később újjáalakították, elnöke 
Tschurl Ernő lett, tagjai Böjtös Lajos birtokos és Sági Mihály tanító. Egy 1942. 
évi főszolgabírói jelentés szerint a községben száz százalékos a légóparancsnok-
ság, hetven százalékos a tűzoltóság és a gázvédelem, negyven százalékosak az 
egészségügyi mentőszervek. Enesén – hasonlóan a többi településhez – szintén 
megalakult a Magyar Kötelességteljesítés Mozgalom, melynek célja a nemzet 
iránti felelősségre és feladatokra való fi gyelemfelhívás volt.

1943. év elején nyugodt hangulatról számol be egy főszolgabírónak küldött 
jelentés, de a frontról már érkeztek szomorú hírek: Németh István még 1942-ben 
halt hősi halált, Major István rokkant lett. A jegyzőnek jelentést kellett tenni 
a közellátás biztonságáról, gabonaelszámolási bizottság alakult, tagjai: Kovács 
Béla, Böjtös Lajos és Enyete Frigyes.

Egyre több rossz hírrel kellett szembesülni 1944 tavaszától. Márciusban óvóhe-
lyeket alakított ki a lakosság a lakóépületektől távol, a főszolgabírói utasításnak 
megfelelően. Huszonkét családapa kapott behívó parancsot a hadseregbe. Nyáron 
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a leventéket mezőgazdasági 
munkára rendelték.

Június 26-án ellenséges 
repülőgépek keveredtek 
légicsatába Enese határá-
ban a magyar légvédelem-
mel. Egy vagongyári tisztvi-
selő sérült meg, aki Egyed 
felé tartott kerékpáron. Az 
esetről a csendőrök jegyző-
könyvet vettek fel.

Gősi Sándor visszaem-
lékezése szerint egy ame-
rikai pilóta a hanyban ért 
földet 1944 nyarán. Az 
odaérkező eneseieknek 
megadta magát, majd a 
csendőrök megérkeztek, 
és megbilincselték. Júli-
usban leventék ejtettek 
foglyul nyolc ejtőernyős „légi terroristát” Fud-pusztánál. Katonai kísérettel 
Győrbe vitték őket, nagy feltűnést keltettek a vasútállomáson.

A Győri Nemzeti Hírlap 1944. augusztus 24-i száma a címlapon adott hírt arról, 
hogy egy angolszász bombázó nyolc bombát dobott le a falu határában. A bombák 
szántóföldre és vasúti töltésre estek, az országutat is megrongálta egy légiakna. 
A 78 éves Radakovics Ferencné a légnyomás okozta sérülésekbe halt bele. A bombázás 
után a helyszínre sietett Tschurl Ernő légóparancsnok, Borbély Sándor körjegyző 
és Ludván János, a segélyosztagosok vezetője.

Az ősz folyamán menekültek érkeztek a községbe, november végén Győrből 
216, Budapestről 132 fő enesei tartózkodásáról számolt be egy jelentés. A faluban 
állomásozott a pestszentlőrinci magyar királyi 4. számú bevonulási központ 157 
katonája. November 15-én bizottság alakult a menekültek ügyeinek intézésére. 
A bizottság tagjai: Nagy Géza, Tóth Márton községi elöljáró és Pőcze Elek földbir-
tokos. A bizottság feladata a pénz és a természetbeni segélyek szétosztása, a kérések 
összeírása és továbbítása felsőbb hatóságoknak.

A falu bombázásának napja – 1944. december 23. – élénken élt a szemtanúk 
emlékezetében. Gősi Sándor így írt erről: „A karácsonyi hangulatra rányomta 
a bélyeget az orosz front közelsége és a nincstelenség. Este 5 óra körül járha-
tott az idő, egyszer csak hatalmas robbanásokra fi gyeltünk fel. … 10-15 darab 
Sztálin-gyertya világította be az eget.
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A robbanástól törtek az ablakok, és cserepek repültek a háztetőről. A kert 
végén lévő földbunkerekbe futottunk. Célpont a vasút lehetett, ahol lőszert 
szállító vagont feltételeztek.”

A bombázásnak öt halálos áldozata volt. Megrendítő látvány – emlékezett 
Bancsó Ferenc –, hogy emberi végtagok, felismerhetetlen testdarabok lógtak 
a környékbeli fák ágain. Két Szabadság utcai ház szinte eltűnt a föld színéről. 
A Kesserű-kúria udvarán álló istállóban nagy károk keletkeztek, az épülettől 
távolabb bombakráter tátongott.

A visszavonuló német hadsereg katonái rövid ideig tartózkodtak a faluban, 
1945. március végéig kilenc nehézpáncélos osztag állomásozott itt. Az iskolában 
szállásolták el őket. Több épületben gyalogsági lőszereket tároltak. 

A szovjet csapatok március 28-án reggel vonultak be Enesére, a németek pár nappal 
korábban hagyták el községünket. Egy híradós kivételével, akit lelőttek, és a posta 
kertjében temették el. Gősi Sándor szerint minden udvar megtelt orosz katonával, 
nagyon bizalmatlanok voltak, még a gyerekektől is tartottak. Egy részeg orosz katona 
agyonlőtte Farkas Józsefet, több lányt megerőszakoltak a faluban, lovakat rekviráltak, 
a boltot szinte teljesen kifosztották. A szemtanúk egybehangzó állítása szerint a kúriák 
körül szomorú látványt jelentettek a földön heverő bútorok, szőnyegek és festmények. 
Az értelmetlen pusztítás áldozatai lettek az évszázados berendezési tárgyak. A Tschurl-
kúria udvarán az oroszok lelőtték a kutyákat, majd megtalálták az elásott régi, értékes 
ezüst evőeszközöket, étkészletet. Teherautóra rakták és elvitték.

A II. világháború hat polgári áldozatot követelt községünkben és harminc katona 
vesztette életét. Fehér László, Szalai József és Tóth Rudolf nevét nem olvashatjuk 
az áldozatok emlékét megörökítő emlékoszlopon. 

A háború okozta anyagi kár is felbecsülhetetlen volt. Több vasúti aluljárót 
átívelő hidat lebombáztak az Enese–Rábapatona vonalon. A GySEV vezetősége 
kérte az alispánt a front elvonulása után, hogy ezeket minél előbb állítsák helyre. 
A munkálatokra Eneséről és Beziről harminc-harminc embert vezényeltek ki, 
majd Rábapatonáról szintén harminc főt. A helyreállítás gyorsan megtörtént, 
elindulhatott a vasúti közlekedés.

Irodalom:
Gősi Sándor: Hogyan jöttek be az oroszok Enesére?
 Enesei Hírmondó, 1996. március-április
Gősi Sándor Ötven éve történt I. rész
 Enesei Hírmondó, 1995. január
Gülch Ábris Háborús enesei emléktöredékek
 Enesei Hírmondó, 2006. január
Gülch Ábris Háborús enesei emléktöredékek, folytatás
 Enesei Hírmondó, 2006. április
Tschurl Károly visszaemlékezése, élőszóban
Győri Nemzeti Hírlap 1944. augusztus 24.
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Községünk a koalíciós években

1945 után nagy változások következtek be az országban az élet minden területén. 
Az államforma királyság helyett köztársaság lett. Eltűntek a nagybirtokok, helyüket 
kis- és törpebirtokok foglalták el. Nagyfokú iparosítás kezdődött, ami a társadalom 
szerkezetét is átalakította. Az egyre inkább radikalizálódó baloldali gondolkodás lett 
az irányadó, a keresztény nemzeti ideológia tiltólistára került.

A föld a falu számára a megélhetést jelentette. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
rendelte el a földreformot, melynek 1945 tavaszán érvényt szerzett: államosították a 
100 kataszteri hold feletti úri birtokokat. Böjtös Kálmán emlékezése szerint Enesén 
500-600 holdat osztottak ki, egy-egy családnak 5-8 hold föld jutott. Az 1948. októberi 
képviselő-testületi jegyzőkönyv szerint 120 földnélküli jutott földhöz a földosztás során. 
Községünkben a Tschurl, Korn, Kesserű és Barcza családot érintette a kollektivizálás. 
Földbirtokaik államosításával egyidejűleg ki kellett költözniük kúriáikból, melyeket 
közösségi célokra sajátítottak ki.  A munkát a földeken szinte ásóval és kapával kellett 
megkezdeni, mert az oroszok és a németek a lovak és ökrök nagy részét magukkal 
vitték. Ezek a gazdaságok piacra nem tudtak termelni, csak saját szükségletre. A ga-
bona mellett cikóriát termeltek ezekben az években. A Szabad Föld hetilap tudósított 
erről 1948-ban: A cikóriarépa, melyből a cikóriakávé készül – évek óta az egyik legfőbb 
jövedelemforrása ennek a vidéknek. Bezi, Enese, Kóny és Győrsövényház községek-
ben alig van gazda, aki pár négyszögölt ne vetne be minden évben a jól fi zető ipari 
növénnyel. Szerződés alapján szállították a répát a mosonszentjánosi kávégyárnak.

Községünkben röviddel a földosztást követően, 1945. december 1-jén megalakult az 
Enesei Földmívesszövetkezet 92 taggal. Ügyvezetője Bognár Dénes, az igazgatóság 
tagjai: Ludván János, Kovács Gyula, Varga Géza, B. Horváth Pál, Horváth Péter, T. 
Horváth István, Füsi Gyula és Markó István.

Az ország lakosságát el kellett látni élelemmel, 1946 júliusában Győr vármegye 
az előírás szerint 400 vagon gabonát szolgáltatott be – Enesére 182 mázsa jutott. 
Az azonnali beszolgáltatás kivetésére a városok, elsősorban a főváros és a vidéki 
munkásvárosok nyomasztó élelmezési helyzete adott okot. A beszolgáltatások nem 
maradtak el a következő években sem, a Szabad Föld 1949-ben arról írt, hogy Enesén 
jó eredménnyel halad a begyűjtés, az ütemtervet minden vonalon túlteljesítették. A 
gép alól a gabonaraktárba vitték a felesleget.

Enesén a Független Kisgazdapárt (FKGP) és a Magyar Kommunista Párt (MKP) 
volt a legerősebb.  Rákosi Mátyás 1945. szeptemberben Győrbe érkezett, községünkből 
szovjet teherautó szállította a földműveseket a Dunakapu téri gyűlésre. Ugyanebben 
a hónapban az MKP gyűlést tartott falunkban.
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A népfőügyészség négy kisgazda képviselő kiadatása iránt intézett átiratot a nemzet-
gyűlés elnökségéhez. A vád szerint egyikük – Pécsi József – Enesén demokráciaellenes 
beszédet tartott 1946. októberben.

Az FKGP abszolút többséget szerzett az 1945. évi novemberi választáson, mégis 
koalíciós kormány alakult. A Kommunista Párt elfoglalta a kulcsfontosságú 
pozíciókat, és fokozatosan szorította ki a kisgazdákat a hatalomból. A pártok 
megalakították helyben az ifjúsági szervezeteiket. A Magyar Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség (MADISZ) a kommunisták kezdeményezésére alakult meg, 
Böjtös Kálmán visszaemlékezése szerint a Kesserű-kúriában (a képviselő testü-
leti jegyzőkönyv a Tschurl-kúriát említi) a nagytermet vették birtokba az enesei 
MADISZ-tagok, akik 1946. áprilisban alakították meg egyesületüket. Egy zongora 
maradt az épületben, F. Horváth János és Kiss Viktor játszott rajta. A fi atalok 
csárdást, keringőt, tangót és foxtrottot-ot táncoltak.  Később – mivel sok orosz 
katona volt elszállásolva a községben – a katyusát is megtanulták.  Téli estéken 
népszínműveket tanultak be, s adták elő a falu szórakoztatására.

Az FKGP ifjúsági szervezete, a Független Ifjúsági Szövetség (FISZ) enesei szerve-
zete a Barcza-kúria nagytermében talált otthonra. Itt a Bancsó fi úk – István, Ferenc, 
Imre és ifj. István – húzták a talpalávalót. Néha Kosaras Tóth Antal segített be. A 
FISZ-tagok szintén jeleskedtek népszínművek (például Sári bíró) betanulásában, vagy 
Moliere-től A fösvényt vit-
ték színpadra. A színdara-
bokat a környékbeli tele-
püléseken is bemutatták. A 
község képviselő-testülete 
az 1946. augusztusi ülésén 
döntött az ún. vigalmi díjak 
kivetéséről. Ennek alapján 
a bemutatott színdarabok 
után, előadási naponként 
öt forintot, a táncmulat-
ságok után 15 forintot 
szedtek, melyet a közsé-
gi szegényalapba kellett 
befi zetni. A jegyzőkönyv 
szerint mind az előadott 
színdarabokat, mind a 
táncmulatságokat egyre 
gyakrabban szervezték meg. A döntés indoklása szerint a községi jövedelmek le-
csökkentek, a szegényügyi kiadások megnőttek, ezért kellett több bevételre szert 
tenni, és kivetni ezt a „különleges adónemet”.

1946 – a kisgazda képviselô fogadására gyülekeznek Tschurl 
Károly, Ódor László, Böjtös Kálmán, Székely Béla, Ódor 
József, Rátz Károly
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A MADISZ 1946. októberben II. Országos Konferenciájára készült. A budapesti 
ünnepélyes megnyitóra futott be a Jószomszédság staféta. Osztrák fi atalok adták át 
Ágfalván a piros-fehér-piros osztrák zászlót a MADISZ-osoknak, akik falutól faluig 
futottak vele. Enesén díszkaput állítottak a staféta fogadására. A fi úk zöld ágakat 
gyűjtöttek, a lányok virágot vittek. Délután négy órára a lakosok nagy része kivonult 
a fogadásra, ahol lovas bandérium vette át a zászlót, s vitte Győrig. Az „Ifjúság” tudó-
sítója úgy vélte: Adamecz János kántortanító (sic!) akadályokat gördített a MADISZ 
munkája elé, megfenyegette az ifjúságot, és gúnyos megjegyzéseket tett – a Független 
Ifjúsággal azonban nem ellenséges…

A HÁROMÉVES TERV FELADATAI KÖZSÉGÜNKBEN
A hároméves tervet szovjet mintára vezették be hazánkban, a tervidőszak 1947. augusztus 
1-jén kezdődött. A tervek előkészítését már korábban megkezdték. Községünkben az 
1947. május 20-i képviselő-testületi ülésen fogalmazták meg a gazdasági és beruházási 
elképzeléseket. A lehetőségekhez mérten szerényen, három pontban.

– A Barcza-kastélyban két terem kialakítása községi célokra.
– A Tschurl-kastélyban iskolai tanterem és nyári napközi kialakítása.
– A vasúthoz vezető -1947-ben még zsákutca- megnyitása és 700 négyszögöl föld 

megváltása.
A képviselő testület utasította az elöljáróságot, hogy a 3300 forint előirányzott 

kiadásra találjon fedezetet. A terv ne csak terv legyen, hanem tényleg megvalósuljon.
A vasút irányába vezető zsákutca megnyitása már 1935-ben felmerült. A 85. sz. (régi) 

főút és cca. az orvosi rendelő vonala között elterülő földdarabon gyümölcsöskert volt. 
Tulajdonosa Marinczer Magda, Marinczer Jenő kormánytanácsos, földbirtokos és 
gyógyszerész lánya. Korn Márton javasolta egy gyalog- és kocsiút megnyitását, mert 
ezáltal a faluból könnyebben meg lehet közelíteni a vasútállomást. Marinczer Jenő 
elmondta: a tervezett gyalog-és kocsiút kettévágná lánya birtokát, és az értéktelen 
lenne. A képviselő-testület többsége nem akart kártalanítást fi zetni a tulajdonosnak, 
ezért – név szerinti szavazással – sem a gyalogutat, sem a kocsiutat nem támogatták.

1947 augusztusában ismét napirendre került a kérdés.
A Marinczer család és Lendvay Endre (Marinczer Magda férje) engedékenyebbnek 

mutatkozott, nyilván nem függetlenül a politikai helyzettől. Az utcanyitás engedélye-
zésének fejében csereterületet kértek, a falunak vállalni kellett, hogy drótkerítést húz 
az út mindkét oldalára, s a kerítésen egy-egy kaput nyit. Valamint azt, hogy a község 
a családtól több földterületet nem vesz igénybe. 1947. novemberben a 17/1947. sz. ha-
tározat rögzítette, hogy a község fogjon hozzá a zsákutca megnyitásához. Az ügyek 
intézésére bizottság létrehozását javasolták, két nap társadalmi munkát mindenkinek 
vállalni kellett.
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ARATÓÜNNEP
Nagy ünnepre készültek az enesei kisgazdák, 1946 nyarán a megyében három 
településen – Dunakiliti, Nagybaráti és Enese – szervezett aratóünnepséget az 
FKGP. A Független Kisgazda június 23-i száma harangozta be a rendezvényt: 
Mindhárom falu büszke önérzettel készül a nagy napra, hogy minél méltóbb 
keretek között ünnepelhessék meg a föld fi ainak nagy aratóünnepét, a gazdák 
és parasztok ünnepét.

Húsz falu küldöttségét várták Enesére. A kora reggeli zenés ébresztő után feldí-
szített szekerekkel, lovas bandériumokkal folytatódott a felvonulás. A katolikusok a 
templom mellett állítottak lombsátrat az oltárnak, s vettek részt a tábori szentmisén. 
Az evangélikusok a Kesserű-kúria udvarára szervezték az istentiszteletet.

A nagygyűlés fél tizenegykor kezdődött a Kesserű kúria udvarán. Horváth György 
nemzetgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: korábban csak az 
ipari munkásság ülte meg május 1-jén a munka ünnepét. Most, Péter-Pálkor a falu 
népe ünnepel! Nem utcai tüntetéssel kezdtek – mint fogalmazott –, hanem hálát 
adtak az Egek Urának az új kenyérért. A gazdák ünnepi zászlója a piros-fehér-zöld. 

1947. október–1950. augusztus 1945–1947. október
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Beszédében kiemelte: a parasztság nem osztályharcot akar, hanem erőit tömörítve 
korszerűen képzett, művelt, öntudatos parasztegységet. Zárógondolataival erőt 
adott: „Jöjjön mindenki a zászló alá! Így lesz szőlő, csak így lesz lágy kenyérrel. 
Éljen a parasztszövetség!”

Az ünnepségen felszólalt Kiss Sándor, a kisgazdák megyei elnöke.
Az aratókoszorút a katolikus templom melletti rétről a Kesserű-kúria kertjébe 

vitték. Délután a Független Ifjúság Szövetség szervezett műsort: néptánccso-
portok léptek fel, színjátszók adtak elő humoros jeleneteket. A napot reggelig 
tartó táncmulatság zárta.

Az ország újjáépítése a koalíciós években kezdődött, az újjáépítési miniszter 
8.188/1946. számú rendeletének mellékletében olvasható Enese neve, mint olyan 
település, ahol tömeges háborús károk miatt helyreállítási munkákra van szükség. 
Az épületek tetőzetének helyreállítására a Vidéki Épületjavítási Alapból kölcsönt 
lehetett igényelni. A Kesserű-kúria tetőzete nagy mértékben megrongálódott, 
a bombázások miatt más épületek is javításra szorulhattak.

A fejlődés első lépései közé tartozott, hogy 1948-ban több száz községet be-
kapcsoltak az autóbusz-forgalomba. Járatok indultak a Kisbabot–Győr–Enese 
és Szany–Rábaszovát (Bágyogszovát) -Enese vonalon. A posta küldeményeit 
gépkocsi szállította a Győr-Enese-Bősárkány útvonalon.

Első információink az enesei labdarúgásról ebből az időszakból: 1947. július 
Rábapatonai MADISZ–Enese FISZ 4:1, 1949. húsvéthétfőjén a Csepel játszott 
hírverő mérkőzést községünkben az enesei focisták ellen. A Népsport november 
végi egyik példányában szerepel az Enese–Győrsövényház 4:0 eredmény.

KASTÉLYSORS ENESÉN
A községben található úri lakokat/kúriákat a köznyelv kastélyoknak nevezte. Az 
1945 után berendezkedő hatalom köztulajdonba vette őket, kifosztásuk – mint 
láttuk – már az orosz hadsereg megjelenésével kezdetét vette. 

  Az Enese községi Földigénylő Bizottság a Tschurl Ernő tulajdonában 
álló kastélyt a község tulajdonába adta szociális célokra. A képviselő-tes-
tület határozatban rögzítette 1946. szeptemberben, hogy az épületet átve-
szi. Az indoklás szerint a településen se községháza, se iskola, se más szo-
ciális célokra alkalmas lakóház nincs. Sőt, a községházát is bérli a falu.
    A megváltási ár 50 mázsa búza volt, amely – a leírtak szerint – arányban volt 
a község teherbíró képességével. A Magyar Nők Demokratikus Szervezetének 
helyi csoportja két kis szobát kapott, a nagyterem téli időben iskolaként, nyáron 
óvodaként szolgált. A MADISZ kapta a 4-es és az 5-ös számmal jelölt szobát. 
Tanítólakás céljára szintén két szobát rendeltek, Gősi József házmegbízott lett 
a gondnok, aki ingyen lakhatott az épületben. A lakhatásért feladata volt a 
kert gondozása és az iskola-óvoda tantermeinek egész éven át való takarítása.
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   Az iskolai tanterem berendezéséhez gyűjtést szervezett a helyi MNDSZ, 
Győr vármegye egész területéről várták az adományokat. Ebben az időben két 
tanteremben négy tanító oktatta a gyerekeket. 

Az 1947. májusban megfogalmazott községi hároméves terv előirányozta, hogy a 
Barcza-kastélyban két termet a község céljaira kell átalakítani: egyet irodának és egyet 
tanácskozóteremnek. Barcza Dénes őrnagyot egy Kossuth utcai házba telepítették ki.
   1949-ben a kónyi rendőrőrs parancsnoka a Kesserű-kastélyt szerette volna bérbe 
venni rendőrőrs-laktanya céljára. A képviselő-testület egyetértett a rendőrlaktanya 
Enesére helyezésével, de az épület bombatámadást szenvedett és a községnek 
nem volt anyagi ereje a renováláshoz. A kastélyban három személy lakott, aki-
ket – ha a kúria rendőrlaktanya lesz – ki kellene költöztetni, és azoknak lakást 
biztosítani. A Kesserű-család 1949-ben már nem lakhatott az egykori kúriában.

Irodalom:
Szabad Föld 1948. szeptember 19.
 1949. augusztus 28.
Szövetkezeti kompasz az 1948–49. évre Budapest, 1948
Friss Újság 1950. augusztus 30.
Független Kisgazda 1946. június 23.
 1946. július 2.
 1946. július 4.
Szabad Nép 1949. április 21.
 1945. szeptember 4.
Néplap 1946. október 27.
Ifjúság  1946. október 10
 1946. október 25.
Autó 1948. március 1.
Népsport 1947. július 3.
 1949. április 15.
 1949. november 27.
Enese község képviselő-testületi
ülések jegyzőkönyvei 1946. augusztus 10.
 1948. október 4.
 1947. május 20.
 1935. március 28.
 1947. augusztus 24.
 1947. november 29.
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Új világ – a szocializmus évtizedei (1950–1990)

A koalíciós éveket követően 1950. évre a Magyar Dolgozók Pártja (kommunisták) 
teljes egészében megszerezte a politikai hatalmat, és új világot – szocializmust, 
majd kommunizmust – hirdetett és próbált megvalósítani. Az 1000 éves magyar 
történelemből a forradalminak minősített rövid korszakokat értékelték, a többit 
megtagadták. Átalakították a társadalmi-gazdasági-kulturális-politikai struktúrát.

Enesén is új világ vette kezdetét. A négy évtized egyik legjelentősebb változása, 
sarokpontja községünket illetően, hogy az itt élők száma megduplázódott, új 
utcákat nyitottak, új házakat építettek. A falu lélekszámának alakulása ebben 
az időszakban:
Év 1949 1960 1970 1980 1990
Lakosságszám 747 917 1043 1485 1604

A falukép teljesen átalakult. Egyre komfortosabb, 2-3-4 szobás téglaházakat 
építettek, a régieket felújították. A ’70-es évektől a Kádár-kockának nevezett, 
10 x 10 méteres házak épültek nagy számban.

Az új rend az állami és a szövetkezeti tulajdont részesítette előnyben, a 
maszek (=magán szektor) világát a ’80-as évektől egy-két területen megtűrte. 
A mezőgazdasági Enese egyre kisebb szerepet játszott: dolgoztak ugyan a kónyi 
termelőszövetkezetben, de a döntő többség győri vagy csornai ipari üzemekben 
talált megélhetést. A háztáji gazdálkodás – munkahely mellett a kertben ubor-
kát, málnát stb. termelni és tehenet, disznót tartani – jelen volt községünkben, 
a ’90-es évek felé haladva azonban vesztett jelentőségéből.

Infrastrukturális téren jelentős fejlesztések történtek – a két legfontosabb 
beruházás a villanyhálózat és a vezetékes ivóvízhálózat kiépítése. De – mint 
látni fogjuk – a fejlődés minden téren kézzelfogható volt.

Politikai téren a rendszer nem szerette a másként gondolkodókat. Egy erő-
sen centralizált államban községünkben is végre kellett hajtani a pártállami 
döntéseket.

A TANÁCSRENDSZER
A tanácsokat szovjet mintára alkották meg, helyi államhatalmi és államigazgatási 
szervként működtek. A szocializmus alatt három tanácstörvényt fogadtak el, 
ezek a rendszer átalakulásának, változásának hű dokumentumai.

Az I. tanácstörvény 1950. januárban lépett hatályba, a választásokat azonban 
csak 1950. október 22-én tartották. Községünkben Ihász Ferenc lett a tanácselnök, 
31 rendes és 17 póttagot választottak a tanácsba – szinte népgyűlés jellege volt. 
Mint az 1951. október 21-i tanácsülésen elhangzott: a cél az, hogy a dolgozók 
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tevékenyen és állandóan közreműködjenek az államhatalom gyakorlásában. 
Enesén nem voltak aktívak a tanácstagok, a kitűzött cél nem valósult meg – ér-
tékelt a tanácselnök a választás évfordulóján. A tanács rendkívül korlátozott, 
formális rendeletalkotási jogkörrel rendelkezett. Az adminisztráció élén a 
végrehajtó bizottság (vb) állt, ez községünkben kezdetben nyolc tagú volt, 1967 
májustól – a törvényi szabályozásnak köszönhetően öt tagú lett. A tanácselnök 
és a vb-titkár (+ a kisbíró) dolgozott főállásban. Enesén egészen 1974-ig ők 
jelentették a hivatali apparátust is, más alkalmazottja nem volt a tanácsháznak. 
Az I. tanácstörvény alapján Enese önálló tanácsú község lett, megszűnt a Bezi-
vel 29 éven át tartó körjegyzőség. Megszűnt a Tószigetcsilizközi járás, helyette 
létrejött a Győri – községünk négy évig ide tartozott.

A II. tanácstörvény (1954) életbe lépésével lazult a központi irányítás, létre-
hozták a tanácsok fejlesztési és tartalékalapját. Az első tanácsi ciklust az 1955. 
március 27-i tanácsülésen értékelte Ihász Ferenc: 1948-tól közel negyven ház 
épült a faluban, sokat felújítottak, negyvenhárom rádió van a községben, mozi 
működik, minden második háznál van kerékpár, három tanteremmel bővült az 
iskola, orvosi és állatorvosi rendelőt alakítottak ki. A második ciklus (1954–1958) 
értékelésekor – az 1958. október 28-i tanácsülésen – már komolyabb eredmé-
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nyeket tudott felsorolni: kiépült a villanyhálózat, óvodát nyitottak, sor került a 
Szabadság utca útalapjának elkészítésére, mázsaházat építettek.

Községünket 1954. október 1-jével a csornai járáshoz csatolták, s 1983. decem-
ber 31-ig – a járások felszámolásáig – ott is maradt.  A rákövetkező évtől Győr 
környéki besorolást kapott. 

A III. tanácstörvény (1971) már népképviseleti-önkormányzati szervként tekin-
tett a tanácsra, az utasításos rendszer is háttérbe szorult. Hangsúlyt fektettek a 
fi skális politikára és a településfejlesztésre. Ezt községünk fejlesztése-fejlődése 
megerősíti – szolgáltatásokra, a kereskedelmi ellátásra, a művelődési és egész-
ségügyi feladatokra akartak több előirányzatot biztosítani.

1984. januártól tervezték – de szakemberhiány miatt csak hónapokkal később 
tudták megalakítani – egy komplex építési és igazgatási társulás létrehozását 
Enese-Ikrény-Rábapatona részvételével. A központ Rábapatonán volt. Az adó és 
kereskedelemmel foglalkozó dolgozó szintén Rábapatonáról járt át községünk-
be, heti három alkalommal. Ebben az időszakban Enesén a tanácsházán négy 
belső munkatárs dolgozott. Mint Maráczi Ferencné tanácselnök megjegyezte: 
a munka több lett, a jogkör nőtt a változásoknak köszönhetően.

Az utolsó tanácstagválasztást 1985-ben tartották, ekkor 21 tanácstag képviselte 
a választókat.

Tanácselnökök
Ihász Ferenc  1950–1978
Maráczi Ferencné 1978–1990 (1978–1980 között megbízott tanácselnök)
Balázs Vilmos  1979. decembertől – Maráczi Ferencné távolléte miatt – 
   pár hónapig szintén volt megbízott tanácselnök

Végrehajtó bizottság titkárai
Tompos Irma 1950–1951
Kovács Lászlóné 1952–1954
Balogh Lajos 1955–1958
Fölker Sándorné 1958. december – 1963
Dombi József 1963–1976
Varga Istvánné 1977–1979
Kiss Lászlóné 1979. szeptember 1. – 1990

Helyettesítő vb-titkárok 1978–79-ben
Dombi József
Balázs Vilmos
Demjén Mihályné
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Irodalom:
Biernacki Karol: A magyarországi önkormányzati jogforrások: várostörténeti áttekintés 
 (1867–1990)
In: Jogtörténeti Szemle 2018/1–2.
Kisalföld 1984. január 19.
 1984. február 16.
Enese község tanácsülési jegyzőkönyvei 1951. október 21.
 1955. március 27.
 1958. október 28.

Kisbíró versus pléhdobos

A kisbíró a község alkalmazottja, rendben tartotta a hivatali helyiségeket, kézbesítette 
a leveleket, határozatokat, és kidobolta azokat a híreket, információkat, amelyeket 
a település vezetése fontosnak tartott. 

Az utolsó enesei kisbíró – Giczi Antal – számtalanszor kiáltotta: Közhírré tétetik, 
s közben dobolt. A kisbíró dobja 1961. októbertől nem szólalt meg többé, mert 13 
pléhtölcsér – melyeket a villanyoszlopokra szereltek fel – juttatta el a híreket az ene-
seieknek. Pléhdobosnak nevezték a technika nyújtotta lehetőséget. A tanácsházán 
helyezték el a mikrofont, a hangerősítőt és a lemezjátszót. Giczi Antal egy órakor 
kezdte a hírek beolvasását, előtte a Rákóczi-indulót játszotta le. 

A pléhdobos nemcsak hivatalos információkat közölt az emberekkel, lehetett 
különböző zeneszámokat is kérni. Több mint száz lemez magyar nótáit, táncdalait, 
keringőit…

A kisbíró – hivatalsegéd – „a Nótáskedvű volt az apám…” nótát egyedül Zsédely 
István bácsinak játszotta le… Ő maga a „Kopog az ősz az ablakon” kezdetűt hallgatta.

Irodalom:
Tanácsok Lapja 1962. december 20.
Kisalföld  1962. október 15.
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Beszolgáltatás, adófi zetés és ellenségek

Az 1950-es évek tanácsülési jegyzőkönyveiben állandóan visszatérő napirendi 
pontok: a beszolgáltatás helyzete, az adófi zetés kérdése, valamint elemzés a 
hazai és nemzetközi politikai helyzetről. Az enesei tanácstagok mellett a „já-
rási kiküldött elvtárs” segítette a munkát tanácsaival, hozzászólásaival… vagy 
hallgatásával.

Az 1951. szeptember 18-i tanácsülésen Tompos Irma, a végrehajtó bizottság tit-
kára kifejtette: a községnek csak úgy van pénze, ha a lakosság megfi zeti az adóját. 
1951-ben is voltak (köz-
ségfejlesztési) tervek, de 
azok mind megvalósítat-
lanok maradtak, mivel a 
lakosság az adófi zetést 
elhanyagolta. A szenet 
nem tudták beszerezni, 
s erre még csak kilátás 
sem volt, mert a község 
a tervezett adó 27%-át 
tudta beszedni. A köz-
ségi alkalmazottak fi ze-
tését hónapok óta nem 
tudták rendezni.

Horváth Pál tanácstag 1958 márciusában azt javasolta, tartsanak népgyűlést, 
a lakosság döntsön a községfejlesztési hozzájárulás mértékéről. A 2/4/1958. sz. 
tanács határozat az általános jövedelemadó 5%-ában határozta meg ennek 
mértékét. A kérdést hat hónappal később újratárgyalták, s az adó mértékét – a 
„járási kiküldött elvtárs” biztatására – 12%-ra emelték, mondván, más telepü-
léseken is hasonló az adó mértéke.

Az adó megfi zetése mellett a korszak a begyűjtésekről, padláslesöprésekről 
szólt. A termények bizonyos százalékát le kellett adni az államnak, legtöbbször 
erőn felül. Aki megtermelte a javakat, éhezett.

Dombi István tanácselnök-helyettes az 1951. május 11-i tanácsülésen a beadást 
hazafi as kötelességnek mondta, melynek teljesítéséért a tanácstagok személyesen 
felelősek. Ennek ellenére sokszor olvashatunk a terv szabotálásáról, hanyagság-
ról, a normatíva nem-teljesítéséről. A beszolgáltatás jobb teljesítése érdekében 
versenyre hívták az enesei tanácstagok a szomszéd települések lakosságát: 1951. 
júniusban Bezi és Rábapatona községeket. A tét: a tojás időbeni beszolgáltatása. 
Enese vállalta, hogy június 10-ig az éves előírás 70%-át teljesíti.
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1952. februárban Kiss Dezső párttitkár javasolta, hogy a tanácstagok – Rákosi 
születésnapja alkalmából – Bezi községet hívják ki versenyre, a tét: melyik te-
lepülés teljesíti a tojás- és baromfi -beadást határidő előtt.

Böjtös Kálmán így emlékezett: „Ha valaki nem tudta teljesíteni a beadási kö-
telezettséget, akkor jöttek az aranygazdák, s szinte leseperték az egész padlást…
Kétféle parasztot ismertem. Az egyik a leadását teljesítette, a másiktól elvitték 
az utolsót is, s így mindketten egyforma szegények lettek.” A kommunista párt 
lapja – a Szabad Nép – emelkedő életszínvonalról, fokozódó jólétről, jobb ru-
házkodásról és a rádiók növekvő számáról számolt be községünket illetően (is).

A beszolgáltatás vonatkozott tejre, sertésre, búzára… – azaz mindenre, ami 
egy falusi parasztgazdaságban megtermelhető volt az ’50-es években.

A hagyományos gazdaságok önellátóak voltak, a II. világháborút megelőzően 
ritkán jártak boltba a falun élők. 1945 után kezdett háttérbe szorulni az otthoni 
kenyérsütés, különböző árucikkekért gyakrabban jártak boltba az emberek. 
1957-ben az ellátás helyzetét tárgyalták tanácsülésen. Azt vetették fel, hogy heti 
három alkalommal hozzanak kenyeret a faluba – nyilván a gyakorlat az 1-2 szál-
lítás volt. A „folyékony kenyér”-rel kapcsolatban megállapították: „A jelenlegi 
sörellátás mellett a helyzet az, hogy hetenként csak egyszer lehet sört inni falun.”

„Népi államunk ellenségei nagyon is éberen fi gyelnek” – szögezte le Tompos 
Irma 1951. június 3-án. A bizalmatlanság légköre természetesen Enesén éppúgy 
jelen volt, mint mindenütt az országban. Az 1951. április 5-i tanácsülésen Pőcze 
Eleket – aki tanácstag volt – visszahívták, mert kulák gyermeke, s a kulák a ta-
nács soraiban nem húzódhat meg! Dombi István 1952 áprilisában szóvá tette: a 
kulákok szabotálnak, ellenőrizni kell, elkészítették-e a vetési tervüket.

A tanácstagok bizonyos időközönként részletes tájékoztatást kaptak a bel-
politikai eseményekről: 1951. június 8-án a Rajk-bandáról és a Grősz-perről, a 
nemzetközi helyzetről: Titóról vagy az imperialista USA-ról.

Irodalom:
Enese község tanácsülési jegyzőkönyvei 1951. szeptember 18.
 1958. március 28.
 1958. október 28.
 1951. május 11.
 1952. február 7.
 1957. június 28.
 1951. április 5.
 1951. június 3.
 1952. április 6.
Böjtös Kálmán Visszaemlékezéseim IV.
 Enese élete, fejlődése a II. világháború után
 Enesei Hírmondó, 2001. október
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1956 – a forradalom napjai

Az 1956. évben az utolsó tanácsülést október 23-án – a forradalom kitörésének 
napján – tartották. Ezt követően hónapokig nem ültek össze a tanácstagok.

A következő évben, április 3-án értékelték az enesei eseményeket, megálla-
pították: az országban ellenforradalom történt. A tanácsülés jegyzőkönyvéből 
megtudjuk, hogy községünkben Nemzeti Tanács alakult – minden tanácstagot 
kihagytak, a párttagokat megfenyegették. Különösebb nyílt támadásra nem került 
sor, de kisebb atrocitásokra igen: leszedték az állami általános iskolát és a párt-
házat jelző táblát. Tüntettek a Hősök szobra előtt, egyesek el akarták égetni a 
tanácsházán lévő iratokat. A termelőszövetkezet vagyonát széjjel akarták hordani.

A tanács és a végrehajtó bizottság a községi közélet irányításából október 23. 
után teljesen kikapcsolódott.

Október 27-én érkezett Enesére Pongrácz Károly és Székely Sándor Csornáról. 
Céljuk a végrehajtó bizottság újjászervezése volt, kezdeményezésükre alakult 
meg a Nemzeti Tanács. Böjtös Kálmán elszavalta a Nemzeti Dalt, a járási köz-
pontból érkezettek felolvasták a forradalom 16 pontját.

1957. augusztus 30-án határozatot fogadtak el a tanácstagok. Hammarskjöld 
ENSZ-főtitkárnak írtak levelet, amelyben az ellen tiltakoztak, hogy az ENSZ 
rendkívüli közgyűlése a magyar ügyről szóló jelentést tárgyalja. A végrehajtó 
bizottság feladata volt a „tiltakozó jegyzék a kellő formában és tartalommal” 
három napon belül való összeállítása.

Az akciót nyilván központilag szervezték, s abban minden település részt vett, 
a levél ötlete nem Enesén született meg.

Az 1954. november 22-én megválasztott tanács munkájának értékelésekor Ihász 
Ferenc tanácselnök önkritikusan fogalmazott az 1958. októberi tanácsülésen: 
„Nem egy esetben kellett a dolgozók padlásáról felmerni a gabonát és egyéb 
terményt… Ez a feladat valószínű, hogy nem a népszerűséget vonta maga után.” 
Az értékelés egyben magyarázat is a forradalom kitörésére.

Községünkből mintegy húsz fő disszidált Nyugatra, hatan visszatértek az 
országba.

Irodalom:
Enese község tanácsülési jegyzőkönyvei 1957. április 3.
 1957. augusztus 30.
 1958. október 28.
Szalay Balázs: Csorna az 1956-os forradalom idején
 Kisalföldi Szemle 4/2. Győr, 2012
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Állami szféra – a gazdaság

A szocializmus építésének első éveiben a mezőgazdaság maradt a meghatá-
rozó községünkben. De 1955-ben – a tanácsülési jegyzőkönyv szerint – már 
kétszáz dolgozó járt Győrbe üzemekbe. A mezőgazdaságot szovjet mintára 
akarták átszervezni, a kolhozokhoz hasonló termelőszövetkezeteket létrehozni. 
Ez Enesén sem ment egyszerűen, mert a gazdálkodók nem szívesen vitték be 
a közösbe földjüket.

Hegedűs László országgyűlési képviselő a Szovjetunióban – Kirgizisztánban – járt, 
ahol kolhozokat látogatott meg. Enesén 1950. augusztusban tartott tapasztalatairól 
beszámolót, melyet követően 15 tag – 250 hold földdel – megalakította a község első 
termelőszövetkezeti csoportját. Sok állami segítséget kapott, hogy bizonyítsa a közös 
gazdálkodás előnyeit. 1952-ben vetőmagot, műtrágyát, 3 pár lovat szerszámmal, 
22 egyedből álló tehéntörzset, 1000 db naposcsibét. Jelentős eredményeket nem 
érhettek el, mert a Népszabadság 1959 elején arról írt: az enesei Alkotmány Tsz 
alig 300 holdas kis Tsz. A jövedelem nagy része tejből és gyapjúból származott, az 
állatértékesítés jelentéktelen. Mindössze 100 sertést hizlaltak, viszont a dinnye, 
paprika és paradicsom szép jövedelmet ígért. Terveikben szerepelt a tehénistálló 
rendbehozása és sertésólak építése. A termelőszövetkezet vezetősége 1960-ban 
egy gyümölcs- és zöldségárusító bódé felállításáról döntött. A 85. sz. főút melletti 
kis „üzlet” a helybelieknek és az átutazóknak is friss áru vásárlását tette lehetővé. 
A 8 hold gyümölcsös és a 15 holdon fekvő kertészet bő árukínálattal biztatott. 
A Kisalföld februárban arról tudósított: Enese termelőszövetkezeti község lett, 
már 1000 hold földterületen gazdálkodtak. A saját földjükön gazdálkodók erre 
az időre feladták küzdelmüket, s lényegét tekintve a magán földtulajdon meg-
szűnt. Az enesei Alkotmány Tsz hosszú évekig nem maradt önálló, 1962-ben 
már a kónyi Haladás Tsz enesei üzemegységeként működött. A központosítás 
szellemében a Haladás Tsz-hez 1972-ben csatlakozott a markotabödögei ter-
melőszövetkezet – így 8000 holdon gazdálkodtak.

Az Enesei Földművesszövetkezetet 1945. december 1-jén alakították meg – 
árufelvásárlással, kereskedelemmel, vendéglátással foglalkozott. Egy 1954. szep-
temberi híradás azt bizonyítja, folyamatos lehetett a működése a megalakulás 
óta – a harmadik negyedévi felvásárlási tervét szénából 128%-ra, szalmából 
116%-ra teljesítette. 1956-ban a kiskereskedelmi áruk forgalma elérte a 339 000 
forintot. Fontosnak tartották a környék termelőszövetkezeteinek a munkáját 
segíteni: a péterházi Törekvés Termelőszövetkezettől 708 mázsa gyümölcsöt és 
zöldségfélét vásároltak fel. 1961. július 1-től egyesült a kónyi, a győrsövényházi 
és az enesei földművesszövetkezet, és Enese és Vidéke Földművesszövetkezet 
néven kezdte működését. A központ községünkben volt.
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A Győr megyei szövetkezetek közül az enesei szép eredményeket tud felmu-
tatni – számolt be a Mérleg 1966-ban. A budapesti szövetkezeteknek 15 vagon 
burgonyát és 2 vagon zöldséget szállítottak. Gombatermesztésbe kezdtek, kí-
sérletképpen megkezdték Enesén és Kónyban gázpalackok árusítását. További 
négy községben tervezték ezt a szolgáltatást.

1968-tól a földművesszövetkezetek nevét megváltoztatták, s létrehozták az Általános 
Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezeteket (ÁFÉSZ), a kiskereskedelemmel és me-
zőgazdasági áruk felvásárlásával foglalkozó gazdasági egységeket. 1970. novemberben 
– írta a Kisalföld – az Enese és Vidéke ÁFÉSZ dolgozói örömmel számolták felvásár-
lási eredményüket: 580 mázsa tojás, 261 mázsa nyúl, zöldség-gyümölcs 1801 mázsa. 
Harminc boltot üzemeltettek, a vegyes, ipar, ruházati cikk 20 millió, az élelmiszer 15,8 
millió és a vendéglátás 
9,7 millió forint forgal-
mat jelentett.

1971 nagy fordula-
tot hozott az Enese 
és Vidéke ÁFÉSZ 
életében – a közpon-
tot Kónyba helyezték 
át az igazgatóság 
döntése alapján. A 
besorolás szerint 
(lásd: Falurészek) 
Kóny központi község 
volt, Enese nem. Már 1970-ben elkezdték építeni a központi irodaházat a szom-
széd településen. A 750 000 forint költséggel megépített létesítménybe július 
6-án történt meg az átköltözés.

A földművesszövetkezet – majd az ÁFÉSZ – üzemeltetésében működött a 
Tüzép és a bolt.

Az ’50-es években már volt Tüzelő- és Építőanyag Telep a községben. A falu 
központjában – a lebontott Korn-istállók helyén a Petőfi  utcában – hozták lét-
re, majd a ’80-as évek közepén a 85. sz. főút mellett a kónyi ÁFÉSZ a Zöldért 
Vállalattal közösen gründolt Tüzép-telepet.

A földművesszövetkezet az élelmiszerboltot az államosított Korn-házban 
alakította ki, a bolt melletti helyiségben a húsboltot. 1975-ben a kónyi körzeti 
ÁFÉSZ ABC-üzletet nyitott Enesén. A több mint 700 000 forintba kerülő léte-
sítményt tavasszal kezdték építeni, s decemberben adták át. A község korszerűen 
felszerelt, hűtőpultokkal is rendelkező élelmiszerüzletét a Szabadság utcában 
építették fel (közismert nevén: nagybolt).

A helyi munkahelyteremtés jelentős állomása volt a tanács végrehajtó bizott-

A Szabadság utcai ABC
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sága és a Lenfonó és Szövőipari Vállalat győri üzeme között létrejött szerződés 
1970-ben. Az enesei részleg létrehozását a Csornai Járási Végrehajtó Bizottság 
igazgatási osztálya jóváhagyta. A Petőfi  utca 17. szám alatt harminc nő kezdte 
meg a munkát hathetes átképzés után. A terv szerint ötven hölgyet alkalmaztak 
volna két műszakban. A szerződéssel lehetővé vált, hogy az enesei lányok és asz-
szonyok családjukhoz közel dolgozzanak. A gyár a szerződés szerint felújíttatta 
a politechnika termet és a tornaszobát az iskolában.

Nagy volt az elégedetlenség a dolgozó asszonyok körében, amikor a tanács 
közölte a Lenszövő vezetőségével: nem hosszabbíthatják meg a három évre kötött 
szerződést, mert az iskolának szüksége van a politechnika teremre. A tanács által 
felajánlott egykori Tsz-irodát az üzem nem fogadta el. A harmincnyolc dolgozó 
asszony többsége otthon maradt, a bejárást nem tudták vállalni. A győri fonoda 
anyagtisztító részlege bezárta kapuit községünkben.

1969-ben öt termelőszövetkezet építőipari közös vállalkozást alapított Enese 
székhellyel. A központ a Rózsa u. 3. szám alatt (ma: Bödő bolt) nyert elhelyezést. 
A TÖVÁLL néven ismert vállalkozás elsősorban az alapító szövetkezetek igé-
nyeit volt hivatva kielégíteni, de Fertőszentmiklóstól Vámosszabadiig dolgoztak, 
a ’70-es évek közepén mintegy hatvan dolgozóval.

1974-ben elnyerték a Kiváló Szövetkezeti Társulás címet, de akkor már csak 
három termelőszövetkezetnek – Győrsövényház, Rábaújfalu és Bágyogszovát 
– volt érdekeltsége a vállalkozásban. A kiváló cím elnyerésében a következő 
szempontok játszottak szerepet: balesetmentesen dolgoztak, évről évre nagyobb 
összeget költöttek szociális juttatásokra és kiemelkedő volt a 100 forintra eső 
nettó árbevétel növekedése. Kilencven vállalat közül nyolc bizonyult érdemesnek 
kitüntetésre.

1985-ben 13 millió forint árbevételt ért el a harminkilenc dolgozó, de már 
a bevétel egy százaléka sem származott az alapítóktól való megrendelésből. 
Lakásfelújítások, raktárkorszerűsítések jelentették a megélhetést, a munkát.

Irodalom:
Enese község tanácsülési jegyzőkönyve 1955. március 27.
Győr-Sopron Megyei Hírlap 1952. szeptember 28.
Győr-Sopron Megyei Hírlap 1954. szeptember 29.
Győr-Sopron Megyei Hírlap 1956. szeptember 9.
Népszabadság 1959. január 9.
Kisalföld 1959. február 21.
Kisalföld 1973. február 21.
Kisalföld 1970. november 10.
Kisalföld 1971. március 12.
Kisalföld 1974. május 21.
Kisalföld 1986. április 17.
Kisalföld 1975. december 11.
Mérleg 1966. 10. évfolyam 12. sz.
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Kinti és benti

A katolikus templom közelében fekvő közbirtokossági kocsmát Káldy János 
bérelte. Miután ezt a vendéglátó egységet el kellett hagynia, felépítette saját 
vendéglőjét a 85. sz. főút mellett, a vasútállomással szemben az 1940-es évek 
második felében. Az épület egyik fele a kocsma, másik a család lakóhelye. Az 
államosítás során a kocsma a földművesszövetkezet tulajdonába került, a család 
a ’60-as évek végéig maradhatott – majd ki kellett költözniük.

A földművesszövetkezet 1959-ben a kocsmát kisvendéglővé alakította át, 
állandó meleg étellel várták a vendégeket. Rétes lesz az idei év újdonsága az 
enesei szövetkezet kisvendéglőjében – írta a megyei napilap 1966-ban. Naponta 
háromféle – túrós,, cseresznyés, mákos – rétesből választhatott a vendég. A kis-
vendéglő nevét is megváltoztatták: Rétes csárda lett. A csárda másik specialitása 
a csülkös babgulyás volt.

1969-ben reggel lángosillat fogadta a betérő vendéget a kora reggeli órákban 
és tisztaság, terített asztalok. A pincér frissen csapolt sört kínált, de az újságírót 
inkább a hűsítő italok kínálata érdekelte. Ötféle üdítőből választhatott, s – ha 
nem lángost kívánt – kocsonyát, szendvicset is fogyaszthatott. Így nyugtázta a 
látottakat: városi színvonal!

Egy 1978. évi apróhirdetésben már a kónyi ÁFÉSZ keres üzletvezetőt az ét-
terembe. Az egység neve: Nyárfa.

Jó híre volt a Nyárfának, sokan megálltak itt, hisz 1990-ig a 85. sz. főút mellett 
kevés helyen tudtak ebédelni az utazók.

Az eneseieknek többnyire – mivel a falu szélén épült fel – a Kinti volt.
A Benti a falu közepén, a bolt mellett, az egykori Korn-házban várta a be-

szélgetni szándékozókat.

Irodalom: 
Kisalföld 1959. november 19.
 1966. május 11.
 1978. június 1.
 1969. július 29.
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Építkezések évtizedei

A szocializmusnak nevezett négy évtizedben jelentős infrastrukturális beruhá-
zások történtek a községben. A három legfontosabbat részletesen tárgyaljuk, a 
többit az alábbiakban mutatjuk be.

Az út- és járdaépítés 1950-től ismételten visszatérő kérés-kérdés a tanácsülési 
jegyzőkönyvekben. Új utcák nyitásával a feladatok is nőttek, biztosítani kellett a 
lakóházak megközelítését. A megyei napilapból és a tanácsülési jegyzőkönyvekből 
való mozaikszerű válogatás szeretne rávilágítani a szilárd burkolaton történő 
közlekedés lakossági igényére. A Kisalföld 1962-ben azt írta: a községnek kilenc 
utcája van, és az utolsóban is elkészül a betonjárda. A községi tanács 119 000 
forintot költött az építésre. A megyei napilap 1964. március 26-i tudósítása sze-
rint a községfejlesztési alapból ismét 1000 m2 járdát építetek. Az 1976. márciusi 
falugyűlésen a tanácstagok állást foglaltak, hogy folytatni kell a járdaépítést 
és az utak javítását. Az anyagi lehetőségek korlátozottak voltak, Ihász Ferenc 
tanácselnök úgy látta 1977. márciusban, hogy az ötéves tervben biztosított pénz-
összeg nem elég arra, hogy minden utca szilárd burkolatú legyen 1980-ig. Az 
1978. márciusi tanácsülés jegyzőkönyve összegzi a tanácstagok beszélgetéseit a 
lakossági fórumokon: állandó lakossági kérés az utcák kövezése, portalanítása.

Választási gyűlést tartottak a községben 1980. májusban. Az elhangzottak szerint 
négy kilométer földutat tettek járhatóvá 1979-ben, a IV. ötéves terv korszerűbb 
út- és járdahálózatot irányzott elő.

A Kisalföld 1980. július 25-én arról írt: Enesén befejezték a község belterületi 
útjainak felújítását – 460 000 forintot költöttek a munkára. A járdaépítést rö-
videsen kezdik, erre 140 000 forintot fordítanak. A lakosság társadalmi munkát 
vállalt.

Irodalom:
Kisalföld 1962. április 20.
 1964. március 26.
 1980. május 20.
Enese község tanácsülési jegyzőkönyve 1976. március 14.
 1977. március 24.
 1978. március 30.
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Ravatalozó építésének gondolata már az 1950-es években felmerült, az 1954. 
februári tanácsülés jegyzőkönyvéből az derül ki: a temetőben volt valamilyen, 
az elhunyt felravatalozására szolgáló épület. Halász Gyula tanácstag szerint: 
„A hullaházra egész csekély összeg van beállítva, pedig az teljesen használha-
tatlan állapotban van… javítani nem érdemes, újat kell építeni.” Több mint egy 
évtizedet kellett várni, amíg az új ravatalozó elkészült. Az 1965. évi fejlesztési 
tervben még megvalósítandó projektként szerepel, a rákövetkező évben adták 
át. Dombi István tanácselnök-helyettes ugyanezen a tanácsülésen javasolta, hogy 
a tűzoltószertár átépítésére fordított összeget fel kell emelni, mert a tervezett 
összegből azt átépíteni nem lehet… a tűzoltószertár összedűlőfélben van. Az új 
tűzoltószertárt szintén a ’60-as években építhették, a Tschurl-kúria kertjének 
Szabadság utcai sarkában.

Irodalom:
Enese község tanácsülési jegyzőkönyvei 1954. február 19.
 1961. április 25.
 1965. augusztus 13.

Horváth Jenő KISZ-titkár 1961. április 25-én kérte a tanács segítségét sportöltöző 
építéséhez. 1965-ben a lakosság javaslata – az orvoslakás és a járdaépítés folytatása 
mellett – sportöltöző létesítése volt. A munkát minden bizonnyal rövidesen meg-
kezdték, és 1966 tavaszán már dolgoztak a munkások, a falak álltak, a tető építését 
– iparos hiányában – még nem tudták elkezdeni, de az év hátralévő részében befe-
jezték. A következő esztendőre maradt a mosdó beszerelése, ajtók-ablakok festése 
és a WC kiépítés – minderre 10 000 forintot irányoztak elő.

Az öltözőt húsz évvel később 50 000 forintos költséggel felújították. A TÖVÁLL 
anyagot adott, a sportolók társadalmi munkát végeztek – számolt be a megyei 
napilap 1986. decemberben.

Irodalom:
Enese község tanácsülési jegyzőkönyvei 1966. május 17.
 1967. március 23.
Kisalföld 1986. december 1.



174

Giczi Antal tanácstag 1958-ban vetette fel tanácsülésen, 
hogy az I. világháborús emlékművön elmosódott a hősök 
neve, újra kellene festeni. Adamecz János továbbvitte a 
gondolatot, és azt javasolta: a II. világháborúban elesett 
hősök nevét is meg kellene örökíteni. Ez merész javas-
latnak számított a szocializmus évtizedeiben – különösen 
az ‘50-es években – mert a pártállami vezetők, a hivatalos 
álláspont inkább háborús bűnösnek, Horthy-katonáknak 
tartotta a II. világháborúban a Szovjetunió ellen harcoló 
magyar katonákat, mint hősöknek. Nem foglalkoztak tovább 
Adamecz János javaslatával.

Községünkben a II. világháborús emlékmű felállítására 
1984-ben került sor. Még a ’80-as években is ritka kivételnek 
számított, hogy egy ilyen emlékművet közterületen állítsa-
nak fel. A Hazafi as Népfront helyi elnöke, Szilbek Imre, a 
pártszervezet titkára, Polgár Gyuláné és Maráczi Ferencné 
tanácselnök is támogatta az emlékoszlop felállását. A járási 
pártszervezet fegyelmi fi gyelmeztetést helyezett kilátásba, 
ha megépítik a Hősök emlékművét. Az emlékmű megépült, 
a pártfegyelmi elmaradt. A kezdeményezők egyike érve az 
volt: az elesett katonák emlékére a hozzátartozók és a leszármazottak el tudják 
helyezni a koszorúkat. A családtagok pénzt adományoztak az emlékmű építéséhez.

Irodalom:
1958. április 29. tanácsülési jegyzőkönyv
Polgár Gyuláné szóbeli közlése alapján

A Kesserű-kúriában egy csoportos óvodát indítottak 38 gyerekkel, az 1958  
szeptemberében induló intézmény nagy népszerűségnek örvendett. Az 1960. 
január 12-i tanácsülésen nyugtázták: a volt romos kastélyból gyönyörű, tiszta 
épületet varázsoltak az állam segítségével. Ugyanezen napirendi pontban hang-
súlyozták, hogy a kultúrházban négy tanterem felújítására 343 000 forint állami 
támogatás érkezik. Ez valószínűleg extra támogatás lehetett. Az állam a tanács 
által a lakosságra kivetett községfejlesztési hozzájárulás minden egyes forintja 
után 60 fi llér támogatást adott. Községünkben 250 forint/év volt a hozzájárulás 
összege 1961-ben. 

1973-ban a járási hivatal támogatásával új, második csoportszobával bővült az 
óvoda. 1977-ben – nem kis viták és küzdelmek árán – ismét sikerült az óvoda 
bővítése, szeptembertől három csoportban fogadták a 3–6 éves korosztályt. 
A szolgálati lakást megszüntették az egykori kúriában.
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Mesterházy Ernőné tanácstag az 1976. augusztusi tanácsülésen javasolta 
szolgálati lakás építését. Ekkor még döntés nem született, de pár évvel később 
elkezdték az építését. A Kisalföld 1984. év végén arról számolt be, hogy peda-
gógus szolgálati lakást adtak át Enesén. Az építkezés 900 000 forintba került, 
az összeg felét a községfejlesztési alapból biztosították a kivitelezéshez. A tető-
térben lakrészeket alakíthattak ki, ha a szükség úgy kívánja. A munkát a helyi 
vállalat – TÖVÁLL – végezte, de kisiparosokat is foglalkoztattak.

A Csalogány utcai házat az önkormányzat az 1990-es évek közepén értékesítette.

Irodalom:
Kisalföld 1984. december 15.
Enese község tanácsülési jegyzőkönyve 1976. augusztus 26.

Az enesei gyerekek oktatá-
sára szolgáló épületeket a kor-
szakban többször felújították. 
1977-ben Dombi József állapí-
totta meg: „A felújítás során 
sokat változott az iskola, a tan-
termek szépek, a felszereltség 
javult, ma már eléri a járási 
átlagot.”

Nagy előrelépés volt az új 
iskolaszárny megépítése. A 
földszinten négy, az emeleten 
három tantermet alakítottak ki. A pincében kis tornaszoba szolgálta a diákokat. 
A vizesblokkot a földszinten helyezték el. Mesterházy Ernőné megyei tanács-
tagként a ’80-as évek végén elérte, hogy községünket támogassák. A beruházás 
14 millió forintba került, és megyei céltámogatással valósították meg. A megyei 
napilap azt írta: a kivitelező, a helyi Építőipari Szövetkezeti Közös Vállalat 
(TÖVÁLL) határidőre, jó minőségben elvégezte a munkát.

Az iskolaépület ünnepélyes átadására 1990. augusztus 31-én 16 óra 30 perckor 
került sor.

Irodalom:
Kisalföld 1990. augusztus 30.
Tanácsülési jegyzőkönyv 1977. május 26.
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A Takarékszövetkezet 
épülete

A posta épülete
(Posta Múzeum 
fotója)

A Kesserű-kúria udvari frontjához napközis konyhát építettek, 1978-ban 
400 000 forintot terveztek be a költségvetésbe. Az építkezést 1979. május elején 
megkezdték, nagyon sok társadalmi munkával készült el a bővítmény.

A Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezetet 1959-ben alapították. A '80-as évek 
elejétől a Töváll épületében béreltek egy szobát. Az enesei kirendeltséget 1989-ben 
építették, azelőtt községünkben a Takarékszövetkezetnek nem volt külön épülete. 
1990. február 1-jén került sor az ünnepélyes megnyitóra. A Takarékbank szolgáltat 
jelenleg a régi 85. sz. főút mellett található egységben.

Az új posta épületét 1968-ban adták át, a Magyar Posta építtette.



177

S lőn világosság… 1955. június 18.

A világháborút követően a községek villamos energiával való ellátása az egyik 
lefontosabb feladat volt. Hazánkban 1949-ben a lakások 46%-ban lehetett villanyt 
kapcsolni, 1960-ban 73,8%-ban. A Független Kisgazda 1947-ban arról írt, hogy 
három éven belül Győr vármegyében 66 település kap villanyt. A vármegyei 
tervbizottság határozata értelmében a 3 éves terv végrehajtása során valamennyi 
községet ellátnak villamos energiával. Az elképzelés szerint Enesére 1948-ban 
ért volna el a villanyvezeték.

A község képviselő-testülete röviddel a háború végét követően foglalkozott 
a község villamosításának kérdésével. Az 1946. májusi ülésen Borbély Sándor 
körjegyző vetette fel, hogy a község érdeklődje meg az OVIRT-nál a villany be-
vezetésének lehetőségét. Majd a 13/1947. sz. határozatában, a júniusi képviselő- 
testületi ülésen, egyhangú határozattal kimondták a község villamos energiával 
való ellátásának igényét. A községre eső terheket a megadott irányelvek szerint 
fogják kivetni, s azokat tízéves törlesztés keretében veszik igénybe. A községi 
hozzájárulás költségeit földbirtok nagyság alapján osztják el. A jegyzőkönyv 
szerint hetven lakás előfi zetése a villanyra már az ülés időpontjában biztosított 
volt, ez az ingatlanok ötven százaléka.

A megvalósításig azonban még hosszú éveket kellett várni. Ihász Ferenc tanácselnök 
és Kiss Dezső, a Magyar Dolgozók Pártja helyi szervezetének párttitkára 1954-
ben Budapestre utazott a minisztériumba (a tanácsülés jegyzőkönyvéből nem 
derül ki, melyik minisztériumba), hogy előremozdítsák a falu villamosításának 
ügyét. Többek között arra hivatkoztak, hogy Enese élen jár az adófi zetésben és 
a begyűjtésben. Látszólag nem jártak sikerrel, mert azt a választ kapták a fővá-
rosban, hogy a tervhivatal feladata a villamosítás tervezése, a minisztérium nem 
adhat utasítást. A megyei tervhivatal 1956. évre irányozta elő Enesén a munkát. 
A villamosítás ügye 1955. év elején mégis felgyorsult. Dr. Keszei Ernő, a megyei 
tanács végrehajtó bizottság kiküldötte az 1955. február 24-i enesei tanácsülésen 
bejelentette: minden bizonnyal a II. negyedévben sor kerül a villany bevezetésére 
a faluban. A Magyar Nemzet március elején adott hírt községünkről: a lakosok 
a villany bevezetéséhez minden segítséget megadnak majd, fogattal segítenek, 
mások a villanyoszlopok elhelyezésével és a gödrök kiásásával. A Győr-Sopron 
Megyei Hírlap április 9-én arról számolt be, hogy mintegy két hét múlva meg-
kezdődnek az előkészítési munkálatok.

A dolgozók mindent megtettek, hogy az enesei munkát minél előbb befe-
jezzék.  A győri építési osztály „Augusztus 20.” brigádja – az április 20-i rövid 
információ szerint – Enese község kisfeszültségű vezeték építésénél április 
15-én 181,9% teljesítményt ért el! Hat nappal később ismét egy hír, ifj. Pitsch 
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Ferenc brigádja azt vállalta, május 1-jére befejezik a község villamosítását. Így 
ez az ünnep sokszoros öröm lesz Enesén. De ekkor még nem ünnepelhettek 
községünk lakosai. Még május 11-én is két hét munkát prognosztizáltak. A vil-
lamosítás befejezésének pontos dátumát nem ismerjük, de azt igen, hogy 1955. 
június 18-án Enese örömünnepet ült. 

Már délután táncpróbát tartottak a kultúrházban Király Ilus termelőszövetkezeti 
könyvelő vezetésével, özvegy Gősi Józsefné főszakács, tanácstag készítette az 
ünnepi vacsorát. A fény ünnepét este 7 órára hirdették meg, ünneplőben érkez-
tek az enesei lányok – sötét szoknyában, fehér blúzban és rózsával a hajukban. 
Ihász Ferenc tanácselnök vette át a munkát a község dolgozói nevében, s mint 
mondta: ma pislákol utoljára petróleumlámpa.

A falu lakosságának 220 000 forintba került a villamosítás, az állam 401.000 
forint támogatást adott. 124 házba s 11 közület épületébe vezették be a villanyt. 

A rendezvényen természetesen részt vett a község apraja-nagyja. Az enesei 
zenekar – Dobrádi Erzsébet és Tóth Antal hegedűn játszott, Jáger Zoltán édes-
apjával tamburán, Bancsó Ferenc harmonikán – húzta a talpalávalót a hajnalig 
tartó bálban.

Irodalom:
Enese község tanácsülés jegyzőkönyvei  1955. január 28.
                                                                  1955. február 25.
Enese község képviselő-testületi jegyzőkönyvei 1946. május 23.
  1947. június 19.
Ispán Ágota Lídia Faluvillamosítás Magyarországon 1945 után
Múltunk, 2012. 2.sz., 123-149
Független Kisgazda 1947. augusztus 29.
Magyar Nemzet 1955. március 6.
Győr-Moson-Sopron Megyei Hírlap 1955. április 9.
 1955. április 20.
 1955. április 26.
 1955. május 11.
 1955. június 2.

Egészséges ivóvíz

A villany bevezetése mellett az ivóvízhálózat kiépítése volt a korszak legnagyobb és 
legfontosabb beruházása. Adamecz János iskolaigazgató, tanácstag az 1958. márci-
us 28-i tanácsülésen javasolta: létesítsenek artézi kutat, mert a községben nincs jó 
minőségű ivóvíz. 1975-ben dr. Hatvani Szabolcs orvos felesége jegyezte meg: sárga 
a víz, mosáskor minden ruhanemű elszíneződik.
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A törpevízmű megépítéséig ásott vagy fúrt kutakból nyerték az emberek az ivóvizet. 
A ’60-as évektől hidrofor segítségével a lakásba is bevezették a kuti vizet.

A ’60-as évek tanácsülési jegyzőkönyvei arról tanúskodnak, hogy az egészséges ivóvíz 
biztosításával sokat foglalkoztak a tanácstagok. 1962-ben megfogalmazták, három 
éven belül artézi kutat építenek. Az 1965-ben megalkotott ötéves községfejlesztési 
terv 320 000 forintot irányzott elő artézi kút fúrására. Két évvel később – az április 
28-i tanácsülésen – megállapították: a Győri Víz- és Csatornaművek csak mélyfú-
rású kutat tervezett meg, a 330 000 forintból nem tud aktív artézi kutat biztosítani. 
Az volt az álláspontja a szakembereknek, Enesén aktív artézi kutat 450 méter fúrás 
esetén kb. 600 000 forintos költség mellett lehet biztosítani. A tanácsülés a munka 
elhalasztása mellett döntött. A lakosság nem fogadta el a mélyfúrású kutat – derül 
ki a június 23-i tanácsülési jegyzőkönyvből.

A Kisalföld tudósított – 1969. áprilisban – az enesei tervről, a törpevízmű építésé-
ről. A költséget 3 300 000 forintra becsülték, ebből 300 000 forint rendelkezésre állt 
a községfejlesztési alapból. Társadalmi munka, községfejlesztési adó és lakossági 
készpénzbeli hozzájárulás képezték a beruházás pilléreit. Böjtös Kálmán tanácstag 
1970 áprilisában pesszimizmusának adott hangot egy újságcikk kapcsán. Az újságban 
olvasta, hogy a következő öt évben a megye több millió forintot ad a községeknek 
vízműépítésre – de Enese neve nem szerepel a kedvezményezettek között. Bizakodó 
volt Dombi József, a végrehajtó bizottság titkára 1970 szeptemberében: a szakemberek 
kijelölték a kút helyét, a vízjogi engedélyre vártak. Reménykedtek, hogy a kivitelezés 
megkezdődhet az év hátralévő részében – ha nem, akkor elveszik a megyei tanács 
400 000 forintos támogatása. Majd hozzátette: „Ez nagy baj lenne, mert nagyon rossz 
ivóvize van a községnek.” A munkát négy év alatt tervezték befejezni. A Petőfi  u. 

A Kisalföld címlapján 1986 augusztusában
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24. szám alatt – óvoda kertje – felépítették a fúrótornyot, a szakemberek december 
10-re ígérték a kút fúrását, s hogy jó víz fakad a községben.

Víg Imre járási kiküldött 1970. május 21-i tanácsülésen a következőképpen fo-
galmazott a törpevízmű építésével kapcsolatban: a feladatok nagyok, melyeket a 
község kitűzött, de a fedezet kevés. A Vízügy a költségek húsz százalékát, a megye 
a tíz százalékát tudja biztosítani, a többit a lakosságnak kell fi zetni.

Ez a kút csak községünket látta volna el egészséges ivóvízzel, de a hálózat még-
sem épült meg. Az óvoda és a konyha ebből a kútból jutott ivóvízhez 1986-ig. A kút 
2022-ben is megvan, a Vízügy észlelő kútként felügyeli.

1973-ban ismét napirendre került a törpevízmű építése, Ihász Ferenc tanácselnök 
szerint a tanácsi ciklus második felében meg kell majd kezdeni a vízhálózat kiépí-
tését. A beruházás tovább váratott magára, az 1976. évi falugyűlésen ismertetett 
V. ötéves tervben a törpevízmű nem szerepelt az elképzelések, tervezett feladatok 
között. Tovább keresték a megoldást a község egészséges ivóvízzel való ellátására. 
A mélyfúrású kúthoz víztisztító berendezés vásárlása is felmerült. Átmeneti meg-
oldásként megfelelőnek tűnt a község bekapcsolása a lajtos ivóvízellátó hálózatba. 
A végrehajtó bizottság 23/1979. határozatát rövid időn belül megvalósították, ren-
delkezésre állt az egészséges ivóvíz lajtos kocsiban – igaz, az emberek nem igazán 
éltek a lehetőséggel, jegyezte meg a tanácsülés jegyzőkönyve.

1977-ben regionális vízmű létrehozását tervezték a Sopron, Kapuvár, Csorna, 
Tárnokréti, Enese, Szany, Rábakecöl települések által határolt területen. A terveket 
1980-ig akarták elkészíteni, a kivitelezést a rákövetkező évben elkezdeni. Enese nem 
szerepelt a munka első ütemében.

A csornai járási hivatal elnöke 1982-ben példaként említette a kistelepülésekkel 
kapcsolatban, hogy kistérségi vízmű épül Enesének, Bezinek, Győrsövényháznak, 
Fehértónak, Markotabödögének, Rábcakapinak, Tárnokrétinek és Cakóházának. 
A beruházás egyik célja a népesség megtartása falun. 1984-ben az enesei vízműtársulat 
beruházása ütemszerűen épült, befejezését a VII. ötéves terv (1986–1990) idősza-
kára tették. Pontosan egy esztendővel a határidő előtt jutott egészséges ivóvízhez 
nyolc rába–tóközi falu – áll a megyei napilap 1986. januári híradásában. A lakosság 
számára azonban csak augusztus 20. után nyílt lehetőség rákötni a rendszerre. 
A Vízmű vezetősége szerint félő volt, hogy nemcsak mosásra, fürdésre használnák 
a vizet, hanem öntözésre is.

A Bősárkányból induló – Kónyon, Enesén át a tóközi falvakba eljutó – 50 km hosszú 
vezetéket 1986. augusztus 18-án adták át ünnepélyes keretek között a bősárkányi 
tanácsházán. Az eseményen részt vett dr. Lakatos László, a megyei pártbizottság első 
titkára és Perecsi Ferenc, az Országos Vízügyi Hivatal osztályvezető-helyettese is.

Az enesei vízműtársulat elnöke – Rostás Gábor – a megnyitó beszédben kiemelte: 
a beruházás az 1982-es költségvetéshez viszonyítva is jelentős költségmegtakarítással 
és a határidő előtt készült el, 5100 ember jut egészséges ivóvízhez.
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Déry József, a Győr és Környéke Vízmű és Fürdő Vállalat igazgatója türelmet kért 
a lakosságtól, mert előreláthatólag kilenc hónap kell a házi bekötésekhez.

Irodalom:
Kisalföld 1969. április 27.
                  1970. március 12.
                  1970. szeptember 24.
                  1975. május 15.
                  1977. május 8.
                  1982. október 15.
                  1984. szeptember 28.
                  1986. január 9.
                  1986. augusztus 19.
Enese község tanácsülési jegyzőkönyve 1958. március 28.
 1962. április 18.
 1965. augusztus 13.
 1967. április 28.
 1967. június 23.
 1970. április 28.
 1971. május 21.
 1973. április 20.
 1976. március 4.
 1979. augusztus 23.

Önálló orvosi körzet és orvosi rendelő

A Kóny székhelyű Kóny–Enese–Rábapatona egészségügyi körből Rábapatona 
belügyminiszteri engedéllyel 1938-ban kivált, és önálló orvosi körzetet hozott létre, 
Kóny Enesével látta el a jogszabályban meghatározott feladatot. A következő több 
mint három évtizedben községünkbe heti két alkalommal járt át az orvos Kónyból.

Önálló orvosi körzet megalakítását Böjtös Kálmán tanácstag vetette fel először az 
1956. májusi tanácsülésen: helyesnek tartaná, ha Enese községet orvosi székhellyé 
tennék! Ezt követően több mint egy évtizedig nem került szóba az önálló enesei 
orvosi körzet. 1970-ben fordultak a tanács vezetői a megyei tanács végrehajtó bizott-
ságához, hogy Enese kapjon önálló körzetet – az elképzelés szerint hozzá tartozott 
volna Mérges, Fud és Péterháza. A megye vezetése támogatta az elképzelést. Az 
önálló enesei orvosi körzet 1971. február 1. óta látja el a betegeket, de a megyei döntés 
szerint Mérgest nem sorolták községünkhöz. Dr. Hatvani Szabolcs 1976 májusában 
beszámolt munkájáról a tanácsülésen. Úgy vélte, az orvosi körzet kis létszámú (1500 
lakost látott el), szükséges lenne Bezi és Mérges községek csatlakozása is! Erre a 
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későbbiekben sem került sor. A doktor úr értékelése szerint: „A község általános 
egészségügyi helyzete sokat változott, jelentősen javult az új orvosi körzet kialakí-
tásával. Megszűnt a tömegrendelés, bőven jut idő a vizsgálatra.”

Arra vonat-
kozóan nem 
találtam ada-
tot, utalást, 
hol rendelt az 
orvos a kezdeti 
évtizedekben. 
A mostoha 
körülmények-
re világít rá 
egy tanácsü-
lési hozzászó-
lás 1954-ből. 
Dombi István tanácselnök-helyettes azt vetette fel, hogy Rosinszky Jenő bérlet 
fejében adja oda a községnek üresen álló istállóját, hogy ott az orvos rendelhessen, 
amíg az új orvosi rendelő nem épül fel. A végrehajtó bizottság megtekintette az 
istállót. A későbbi tanácsülési jegyzőkönyvekben nem esett szó a döntésről, kibé-
relte-e a tanács az ingatlant.

1958. októberben Ihász Ferenc tanácselnök értékelte a második tanácsi ciklust. 
Az eredmények felsorolásában szerepelt orvosi rendelő és várószóba létesítése. 
A kialakítás részleteiről, a rendelő helyéről nem esett szó a beszámolóban.

A Kisalföld 1960 októberében a falu ötéves fejlesztési elképzeléseiről írt, ebben 
szerepelt az orvoslakás építésének tervezése. Pénzügyi forrás hiányában azonban a 
munkát nem tudták elkezdeni. A tanácsülés 1961. októberben fogadta el a község 
15 éves községrendezési irányelveit – ezek egyike volt orvoslakás építése rendelővel. 

A tanácstagok körzetükben lakossági fórumot tartottak meghatározott időnként. 
Az emberek egyik legfontosabb feladatnak tartották az orvoslakás és a rendelő 
felépítését – mint ez kiderül az 1965. augusztus 13-i tanácsülés jegyzőkönyvéből is. 

Miután Enese önálló orvosi körzet lett, a rendelést a tanácsháza (ma polgármes-
teri hivatal) épületében, e célra berendezett helyiségben tartották. A községi tanács 
hozzálátott az orvosi rendelő és lakás építésének előkészítéséhez. A Szabadság 
utcában jelölték ki az építés helyét.

A termelőszövetkezet és a lakosság is felajánlotta segítségét. A szövetkezet a 
tetőhöz való faanyagot és az építőanyagok fuvarozását biztosította, a családok két 
nap társadalmi munkára tettek ígéretet. 

A község végrehajtó bizottsága 1970. szeptember 1-től a körzeti orvos részére Nagy 
Lajos Szabadság utca 48. szám alatti lakóépületében biztosított 1 szoba-konyha, 

Az orvosi rendelő 1981-ben
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fürdőszobás lakást. Földesi János – a járási végrehajtó bizottság elnökhelyettese – a 
járási tisztiorvossal megszemlélte az orvoslakást, melyet megfelelőnek ítélt. 

Hiába hirdették meg a körzeti orvosi állást és biztosították volna a doktor lakhatását, 
nem sikerült betölteni a státuszt. 1971 és 1974 között dr. Veréb József helyettesítő 
orvos látta el az enesei betegeket. Továbbra is heti két alkalommal volt rendelés. 

A község 1971. évi fejlesztési terveiben természetesen szerepelt az orvoslakás és 
a rendelő építése, 360 000 forintot irányoztak elő a munkálatokra. Az október 26-i 
tanácsülésen tárgyalták a menet közben felmerülő problémát: a községi végrehajtó 
bizottság nem akarta vállalattal építtetni az épületegyüttest. Az ok: nincs elegendő 
forrás az ilyen kivitelezésre. Ahogy fogalmaztak, kisipari vagy saját építőbrigád meg-
bízása esetén elegendő lenne a költségvetésben betervezett összeg. A felettes szervek 
és a jogszabályok azonban a magánúton történő kivitelezést nem tették lehetővé.

A korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt 1972. márciusban úgy döntöttek, két 
ütemben építik fel az egészségügyi komplexumot. Első ütemben az orvoslakást és 
mellékhelyiségeit, második ütemben a védőnői rendelőt és váróhelyiségeit. Az 1972. 
évi költségvetésben már 520 000 forintot terveztek be a létesítményre. A december 
10-i tanácsülésen Ihász Ferenc tanácselnök számolt be a munka menetéről: az 
orvoslakás és rendelő építésén még dolgoznak. A kőműves munkák – a belső mun-
kálatok kivételével – befejeződtek. A központi fűtés és a vízvezeték szerelése volt 
folyamatban. Úgy ítélte meg, év végére a szakemberek végeznek. A munka elhúzó-
dásában nagy szerepet játszott az építőanyagok hiánya. Ha építőanyag éppen volt, 
akkor szállítóeszköz nem állt rendelkezésre – állapította meg a tanácselnök. A két 
nap társadalmi munkát az emberek többsége teljesítette, de voltak, akik megszegték 
ígéretüket – értékelt Ihász Ferenc az önkéntes munka tekintetében. 1973-ban még 
120 000 forint szerepelt az orvosi rendelő és lakás soron a költségvetésben. Az az 
év – minden bizonnyal – még kisebb-nagyobb építőipari munkával telt.

Dr. Hatvani Szabolcs friss diplomás orvost 1973 végén nevezték ki Enesére kör-
zeti orvosnak. Feleségével 1974. év elején költözhettek be az új szolgálati lakásba. 
A doktor úr 1976-tól kézi gyógyszertárat működtetett, maga adta ki a receptes és 
recept nélküli gyógyszereket – „táskájában hordta a gyógyszertárat”. Ez nagyobb 
feladatot rótt a körzeti orvosra, de az újítás nem volt egyedi. Számos gyógyszertár 
létesített ilyen módon házi gyógyszertárat. 

Az orvosi rendelő építéséről Dombi József, a végrehajtó bizottság titkára így fo-
galmazott 1974. augusztusban: „Az egészségügyi épület létesítésével a község nagy 
feladatot vállalt, ismerve, hogy a felsőbb szervek erre a célra semmilyen támogatást 
nem biztosítottak. Az építkezés kizárólag községi erőből, a község pénzéből és a 
lakosság társadalmi munkájával valósult meg.”
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A KÖZSÉGBEN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ ORVOSOK:
– A II. világháború előtt dr. Bakos János
– 1950-ben  dr. Kluknovszky Aladár
– 1952-ben dr. Lengyel Mihály
– 1959-től (de lehet, már előbb is) dr. Micskó Tivadar
– 1971–1974  dr. Veréb József
– 1974–1981 dr. Hatvani Szabolcs
– 1981– dr. Szabó György

VÉDŐNŐ
A védőnői szolgálat megszervezése még a nagy háború időszakában kezdődött. 

Nem rendelkezünk arról dokumentummal, hogy 1945 előtt községünkben védőnő 
dolgozott volna. Bokor Tivadarné szülésznő segítette világra az enesei gyerekeket a 
II. világháborút követően, majd 1954-ben érkezett falunkba Paár Györgyné – őket 
még bábaasszonyoknak nevezték. 1972-ben Lukács Györgyné már védőnő, majd 
1973-tól Nagy Zsuzsa (Mezeiné Nagy Zsuzsa) látta el a feladatot. Nagy Károlyné 
2001–2013 között dolgozott védőnőként, Csillag Melinda 2013-tól napjainkig.

Helyettesítő védőnő volt: Rákász Edit, Viszló Franciska, Gácsné Kozma Ildikó

Irodalom: 
Enese község tanácsülési jegyzőkönyvei 1956. május 29.
  1976. május 27.
  1954. április 15.
  1958. október 28.
  1961. október 24.
  1970. augusztus 21.
  1971. október 26.
  1972. március 7.
  1972. december 10.
  1974. augusztus 30.
Kisalföld  1960. október 4.
 1970. szeptember 24.
 1971. február 4.
 1976. január 4.
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Zenekar, színjátszás, néptánc és ifjúsági klub

A pártállam mindent megtett, hogy a generációkat – de főleg a fi atalokat – a tudás 
és a közösségi élet felé irányítsa. 

A Népművelési Minisztérium 1950. júliusban tíz népkönyvtár létrehozását tervezte 
Győr-Sopron megyében, községünk is a nyertes települések közé tartozott. Az 1952. 
január 9-i tanácsülésen kritikaként hangzott el: egy-két egyénen kívül senki nem 
látogatja a könyvtárat. A Szabad Föld téli esték előadásokra várták az eneseieket, de 
azokon még egyetlenegy tanácstag sem vett részt – ezt a megállapítást is megőrizte a 
jegyzőkönyv. A megyei napilap 1953. januárban arról tudósított, hogy havonta négy 
előadást tartottak, átlagosan 150 fő hallgatósággal. (Ezt a számot fenntartással kell 
kezelni, főleg annak tudatában, hogy a falunak 800 lakosa lehetett…) Az előadások 
témaköre széles volt: ismeretterjesztő, politikai, történelmi, agrártudományi, irodalmi 
és természettudományi.

Két színházi előadásnak tapsolhattak az érdeklődők, 1952-ben az Állami Faluszín-
ház vendégeskedett községünkben egy vidám zenés műsorral. A rákövetkező évben 
a győri Kisfaludy Színház mutatta be a „Nem magánügy” című szovjet vígjátékot.

Sokkal aktívab-
bak voltak a fi a-
talok a néptánc, 
a színjátszás és a 
muzsikálás terü-
letén – 1952 hús-
véthétfőn a megyei 
kultúrversenyen 
Győrben szerepel-
tek az enesei ifjak: 
néptáncoltak és a 
„Jó doktor” szín-
művet adták elő.

1953-ban már 
50 tagú kultúr-
csoportról olvas-
hatunk, rendsze-
resen próbáltak a 
kultúrotthonban a 
zene- és énekkar, valamint a színjátszócsoport tagjai. Zsúfolt nézőtér előtt léptek 
fel Gönyűn 1954. áprilisban – a Megyei Tanács népművelési osztálya megjutalmazta 
őket. Megyeszerte úgy emlegették az enesei ének- és zenekart, mint akikről példát 

Énekkarunk fellépése az ’50-es években
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lehet venni: szorgalmasak, alaposak, lelkesek. A kultúresten az enesei színjátszók 
szintén felléptek az „Őrmester” című jelenettel.

A megyei napilap kritikusa 1955-ben megrótta színjátszóinkat, mert – véleménye 
szerint – a múlt darabjainak bemutatására kértek (!) engedélyt. Mint például a 
Piros bugyelláris, A falu rossza vagy a Tépett rózsa… Ezek helyett a dolgozó falusi 
embereket és a munkásosztályt kellett volna bemutatni…

1955 óta működött mozi a faluban, télen hetente négy, nyáron két alkalommal 
vetítettek fi lmeket. A televízió megszületésének pillanatától nagy népszerűségnek 
örvendett. Kezdetben kevés család engedhette meg magának a tv-vásárlást. 1958-ban 
a kultúrházba szerettek volna televíziót venni – a községfejlesztési alapból vettek volna 

kölcsön 2 000 forintot 
– de a Járási Tanács 
ezt nem engedélyezte.

Az 1960-as évek 
elején Adamecz Já-
nos iskolaigazgató 
a község kulturális 
életének vezetője. A 
Hazafias Népfront, 
a Művelődési Ház és 
a Földművesszövet-
kezet szervezésében 
12 ismeretterjesztő 
előadást tartottak, 22 
hallgatóval működött 

a dolgozók iskolája; a 7 tagú zenekar, a 12 tagú tánccsoport és a színjátszók (KISZ-ta-
gok és általános iskolások) ünnepségeken és alkalmi rendezvényeken mutatták meg 
tudásukat. Az 570 kötetes könyvtárnak 230 beiratkozott olvasója volt – az igazgató 
elmondása szerint. És 1960. év végén már tv is volt a művelődési házban!

A kulturális életet színesítette 1962-ben a rábacsécsényi fi atal színjátszók és a 
KISZ Központi Művészegyüttes fellépése. Vándorkiállításon Ukrajna iparával és 
Szibéria mezőgazdaságával ismerkedhettek az érdeklődők.

Enese is nevezett 1969-ben a Szülőföldünk, a Kisalföld pályázatra. A község 
történetét feldolgozó helytörténeti írást kellett benyújtani, a falutörténetek egy 
kötetbe foglalva megjelentek. A pályázati nevezés ellenére a történeti összefoglaló 
nem készülhetett el, mert nem szerepel a kiadott könyvben.

1974. húsvéthétfőn rendezték meg a hét község – Bágyogszovát, Enese, Farád, 
Kisbabot, Mórichida, Rábaújfalu és Rábaszentmiklós – öntevékeny művészeti cso-
portjainak versenyét az enesei művelődési házban. 

Enesei zenészek a vasútállomáson
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Egy 1975. évi írás értékelte a közművelődés helyzetét a Csornai járásban. A cikk 
szerzője megállapította, emelkedett az iskolázottság színvonala több más településsel 
együtt Enesén is. A már meglévő pávakörök mellé egyes települések újakat szervez-
tek, községünk ezen falvak csoportjába tartozott. Az ismeretterjesztő előadások az 
1970-es években sem tűntek el teljesen a palettáról, Miklósy Gyula: Mióta beszélünk 
magyarul? témában osztotta meg gondolatait 1975. áprilisban.

A tanácsülési jegyzőkönyvek szerint már 1957. év végén biztosan működött köz-
ségünkben helyi szervezete a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek. A fi atalok e szer-
vezet égisze alatt jöttek össze különböző programokra. 1973-ban kaptak engedélyt 
klubközösség alakítására Petőfi  Sándor Ifjúsági Klub néven. A klub vezetését a 
kulturális élet szervezője – Füsi András tanár, igazgatóhelyettes – vállalta. Állandó 
klubhelyiséget szerettek volna maguknak a fi atalok, a kultúrház pincéjét nézték ki, 
amely rossz állapotban volt. Több mint ötven fi atal dolgozott társadalmi munkában, 
s 1979. november 6-án adták át ünnepélyesen a felújított, három helyiségből álló pin-
ceklubot. A kultúrház nagytermében Sebestyén Katalin és Pájer Imre nyújtotta át a 
fi ataloknak a járás ajándékát. A klubtagok többször jártak a győri Kisfaludy Károly 
Színházban, első helyezést értek el körzeti VIT (Világ Ifjúsági Találkozó) vetélkedőn.

A klub kétszer kapta meg a Kiváló Ifjúsági Klub címet, 1980-ban országos elisme-
rést: Aranykoszorús Ifjúsági Klub kitüntetéssel jutalmazták őket.

Néptáncosok a porondon
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Irodalom:
Magyar Nemzet  1950. július 18.
Enese község tanácsülés jegyzőkönyvei 1952. január 9.
  1959. március 31.
  1958. április 29.
Győr-Sopron Megyei Hírlap 1953. január 4.
 1952. június 22.
 1953. szeptember 17.
 1952. április 12.
 1952. december 27.
 1953. augusztus 7.
 1954. április 30.
 1955. február 25.
 1960. december 31.
 1962. április 13.
 1969. február 4.
 1974. május 21.
 1975. április 25.
 1975. november 6.
 1979. október 4.
 1980. április 10.

Enesei Hírmondó 2004. július
 Füsi András: Egyszer volt egy ifjúsági klub

Építőtábor a falu szélén

Az építőtábori mozgalom 1958 nyarán indult a Hanság mocsarainak lecsapolására. 
A Kádár-rendszer a fi atalokat önkéntes és ingyenes munkára hívta nyaranta. Az ország 
több pontján végeztek mezőgazdasági vagy más fi zikai munkát. Az építőtábor elsősorban 
nevelési és propaganda célokat szolgált, a gazdasági hasznosság másodlagos szempont volt.

A Kisalföld 1970. június 3-i számában olvashatjuk a következő hírt: június 28-án 
nyit Enesén a Sziklai Sándor önkéntes vízügyi építőtábor. A fi atalok négy csoportban, 
csoportonként kétszázan vesznek részt a csatornaépítésben. 

Feladatuk a község határában meglévő belvízelvezető csatorna (kanálisként is-
merjük) szélesítése volt. A munkát három év időtartamra tervezték. Az akkori falu 
határában – a Lucernás és az Újtelep területén még nem álltak házak! – katonák 
készítették elő a tábort: csákányoztak, betonoztak, kábeleket fektettek. A hónap 
végére kész volt a betonozott zuhanyzó és a konyha. Huszonnégy nyolcszemélyes 
sátrat állítottak fel, díszkapun léphettek be a munkásfi atalok a tábor területére. 
A fákra hangszórókat szereltek, volt lemezjátszó és erősítő is. 

Az ünnepélyes megnyitón farmernadrágos fi atalok tisztelegtek a nemzeti színű 
zászlónak, melynek felvonásával megkezdődött a program. Darvas Frigyes, a győri 
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KISZ (Kom-
munista Ifjúsági 
Szövetség) első 
titkára a követke-
ző szavakkal szólt 
a résztvevőkhöz:
 „Ezek a táborok 
mindig kemény 
embereket kíván-
tak, és kívánnak 
ma is. Itt az erős 
erősebbé válik, a 
gyenge megerő-
södik… Legyetek 
büszkék arra, hogy 
a Hanságban dol-
goztatok!”

A munkát reg-
gel hat órakor 
kezdték, és hat órát töltöttek az iszap lapátolásával, a 100%-ot teljesítők napi 
3 m3-t termeltek ki, kéthetes turnusokban váltották egymást. A három év alatt jöttek 
fi atalok: a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumból, a celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumból, a csepeli Kossuth Lajos Gép- és Öntőipari Technikumból, 
Csepregről, Komárom, Veszprém és Zala megyéből.

Munka után pihenéssel, sporttal, szórakozással töltötték az időt. A megyei napilap 
tollforgatója megdicsérte a helyi tanácsot, hogy segítettek a fi atalok szórakoztatá-
sában: fi lmet vetítettek nekik a moziban, nézhettek televíziót, a helyi MHSZ-szel 
lövészversenyt szerveztek.

Több sportágban rendeztek bajnokságot egymás között: sakk, asztalitenisz, 
kugli, fejelés és természetesen foci szerepelt a repertoárban. 300 kötetes könyvtár 
szolgálta az olvasni vágyókat, a büfében napi öt-hat láda Traubi fogyott, szintén 
sláger volt a nápolyi.

A legnagyobb érdeklődés minden bizonnyal az országos hírű zenekarok, művészek 
fellépését kísérte. A három nyár során fellépett a szabadtéri színpadon: Katona 
Klári, Hofi  Géza, Szécsi Pál, Harangozó Teri, az Omega, az Atlasz együttes és a 
Tolcsvayék. A visszaemlékezések szerint a Neoton-koncertet – eső miatt – a kul-
túrházban tartották meg.

De adott műsort az Arrabona Művészegyüttes, középkori spanyol komédiát 
mutattak be a győri színjátszók. Az építőtáborok történetében jeles nap volt 1972. 
augusztus 24. Az építőtáborok 15 éves jubileumát Enesén köszöntötték. 

Az építőtábor bejárata
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Ismert régióbeli és országos politikusok jöttek el községünkbe: Pullai Árpád, az 
MSZMP Központi Bizottságának titkára, Dégen Imre államtitkár, az Országos 
Vízügyi Hivatal elnöke, dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára, Lombos Ferenc, 
a Győr-Sopron Megyei Tanács elnöke. A vendégek délelőtt megérkeztek Enesére, 
megtekintették a tábort, majd gumicsizmát húztak, és végigmentek a csatorna partján.

Ünnepi köszöntőikben az építőtáborok történetét, az ott folyó munkát méltatták. 
Pullai: „Ezen az ünnepségen tisztelegni akarunk mindazok előtt, akik 15 éve s azóta 
is részt vettek a nemes mozgalomban, a szocialista haza, a magyar nép boldogulásáért 
dolgoztak, cselekedtek.”

A nap hátralévő részében a Kék csillag együttes és fesztiválokon sikerrel szereplő 
táncdalénekesek szórakoztatták a táborozókat.

A jubileumi ünnepséggel véget ért az enesei építőtábor története. A tervezett 
három évet nem toldották meg.

Irodalom:
KISZ-tábor a pálya mellett, Neves művészek Enesén
In: Enesei Hírmondó, 2007. szeptember
Zalai Hírlap 1972. július 11.
Kisalföld 1970. június 3.
 1970. június 23.
 1970. június 30.
 1970. július 24.
 1971. június 27.
 1971. június 29.
 1972. július 21.
 1972. augusztus 25.

A Kisalföld cikke 1972-ből 
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1986 hektár

Községünk közigazgatási területe évszázadokon át 834 hektár (1449 hold) volt, a 
szomszéd településekkel összehasonlítva a legkisebb.

Győr-Sopron megye tanácsa 1979. szeptember 1-jei hatállyal Eneséhez csatolta a 
Győrsövényház községi közös tanácshoz tartozó Péterházapusztát és a Rábaújfalu 
(Rábacsécsény és Rábaszentmihály községeket e néven vonták össze 1973-tól) köz-
ségi közös tanács fennhatósága alatt lévő Fud-pusztát. A döntéssel Enese Községi 
Tanács, valamint a Csornai Járási Tanács is egyetértett. Az átcsatolás indokai a 
következők voltak:

– mindkét puszta közelebb van Eneséhez
– a gyerekek Enesére járnak iskolába
– az egészségügyi ellátás szempontjából is községünkhöz tartoznak
– a postát településünkről kézbesítik

A döntéssel Enese közigazgatási területe több mint duplájára nőtt, 1986 hektár 
lett. Rábcán túli területek kerültek községünkhöz – szomszédosok lettünk Moson-
szentmiklóssal!

A közigazgatási határ módosítása már 1935-ben felmerült. A győri evangélikus 
egyházközség a tulajdonát képező Fud-puszta községünkhöz való csatolását kérte, 
a kérelmet a földrajzi fekvéssel és közérdekkel indokolta. Az alispán – első fokon 
– elutasította a kérést. Az evangélikus egyház a belügyminiszterhez föllebbezett, 
sikertelenül. Fud-puszta Rábacsécsény külterületi lakott helye maradt.

Péterháza községünkhöz csatolása 1968-ban ismét napirendre került. A 14/1968 
(enesei) tanácshatározat egyetértett a péterházi lakosok csatlakozási elképzelésével 
és községünkhöz történő csatlakozási szándékéval, és javasolta a járási tanácsnak, 
hogy támogassák a péterháziak elképzelését.

A bezi tanács nem értett egyet az „elcsatolással”. Enese talán nem egyeztetett 
a felsőbb szervekkel döntése előtt, ezért futhatott zátonyra az egyébként logikus 
elképzelés.

Tíz évvel később már nem követték el ezt a hibát. Az 1979. március 29-i tanácsülésen 
részt vett Nagy Andor, a Járási Hivatal elnökhelyettese. Arról beszélt, hogy az olyan 
településeket, mint Péterháza és Fud fel kell számolni hosszabb távon. Esetükben 
fejlesztésről nincs szó. Elmondta, az átcsatolás járási kezdeményezésre indult, mert 
az alapvető ellátásokat eddig is Enese biztosította. A pusztákat a 2/1979 (III.29.) 
számú tanácshatározattal községünkhöz csatolták.

A Kisalföld újságírója 1969-ben így írt Fud-pusztáról: „Pocsolyatenger, cuppogó 
sár, ganéj és szalma. Kopott istállók, még kopottabb lakások, egy rongyos „kastély.” 
Az Ikrényi Állami Gazdaság tulajdonában állt a terület. 15 család lakta, 26 felnőtt – a 
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Enese kül- és belterülete, 2022
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A templom egy 1968. évi fotón (Káldy István fotója)

férfi ak közül senki nem végezte el a nyolc osztályt. Összesen 50 gyerek élt Fudon, az 
iskoláskorúakat naponta fogat vitte az enesei iskolába. 1979-ben 66 fő élt a pusztán.

Egy évvel később (1970) Péterházáról írtak. 28 család lakta az egykori Hilbert-birtokot. 
Rövid ideig volt iskolájuk, bolt működött a pusztán. 1970-ben tv-t nézhettek, a könyvtárból 
könyvet kölcsönözhettek a dolgozók. Tekepálya építése szerepelt terveik között. A fi atalok 
bált szerveztek, kirándultak a Balatonra. Komáromi Balázs állattenyésztő rendszeresen 
politikai előadásokat tartott az érdeklődőknek. 1979-ben 133 lakosa volt.

Irodalom:
Győri Hírlap  1935. április 14.
Kisalföld  1969. február 9.
  1970. április 16.
  1979. június 29.
  1979. július 10.
Enese község tanácsülési 
jegyzőkönyvei 1968. június 21.
 1979. március 29.

Evangélikus templom épül

A Rákosi-rend-
szer magát nyíltan 
ateistának vallotta 
s üldözte az egy-
házakat, mindent 
megtett, hogy 
működésüket el-
lehetetlenítse. Az 
1950–1953 közötti 
évek voltak a leg-
keményebbek.

Az enesei evan-
gélikusok – az egy-
házközség rendes 
gyűlése – 1951-ben határoztak a templomépítésről. Eőry Mihály adományozott 
telket a gyülekezetnek, az építkezés megszervezésében Gősi Sándor játszott fontos 
szerepet. Számítottak a helybeli hívek adományaira, de gyűjtöttek a környék evan-
gélikus gyülekezeteiben is. Az Isten házát Sándy Gyula tervezte, 1952. április 14-én 
húsvéthétfőn Túróczy Zoltán püspök szentelte fel. A templomot torony nélkül épí-
tették meg, a templomkertben állt évtizedekig a faállvány, melyen a harang függött.
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A rendszerváltás után a templomot kétszer felújították, melyhez az önkormányzat 
anyagi segítséget nyújtott. A tégla harangtornyot 1998-ban építették meg.

Irodalom:
Győri Hírlap 1935. április 14.
Kisalföld 1969. február 9.
 1970. április 16.
 1979. június 29.
 1979. július 10.

Erről is, arról is – tűz,víz, hó és tanácsülések

Tűz ütött ki a napokban az Enese és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet egyik 
irodájában. A kárösszeg nem nagy. A lángok terjedését az enesei önkéntes tűzoltók 
akadályozták meg. Gyors munkájukkal több mint 50 000 forint értéket megmentettek. 
A tüzet a kéménybe épített gerenda okozta. (Kisalföld, 1963. január 11.)

A hófolyosó magassága egy helyütt – Enese határában – eléri a 4 métert. Enese, 
Bezi, Győrsövényház és Lébény határában lóvontatású hóekék vágtak utat a hóban. 
(Kisalföld, 1963. február 5.)

A Rábán az utóbbi idők legnagyobb árhulláma van levonulóban. Rábacsécsénynél 
szombat délelőtt 10 órakor 551 cm vízállást mutatott a vízmérce... A kiürített falvak 
lakóit és a jószágokat Kónyban, Enesén, Bezin és Győrsövényházon helyezték el. 
Mindenütt kedvesen fogadták őket. (Kisalföld, 1963. március 17.)

Enese az egyik főhadiszállás. 1965. január elején a hóvihar nagy károkat okozott a 
Győr–Sopron vasútvonalon. Halász Ferenc és Bukits János irányították a munkát, 
virradattól egész sötétedésig dolgoztak, kis pihenőkkel. Következő feladat – a vas-
úti menetirányító telefonvonal helyreállítása. A leszakadt vezetékeket kábelekkel 
pótolják. A felettes szervtől segítséget kaptak, útban vannak az új oszlopok is. 

A vasúti forgalmat Győr–Sopron között URH-rádiókkal irányítják. Gyakran 
előfordul, hogy Eneséről az állomásfőnök Győrbe utazik, s szóban közli, szabad-e 
a pálya... Csupán Enese és Kóny között maradt épségben a telefonvezeték. Enesén, 
bent a faluban a csizma száráig ér a hó. (Kisalföld, 1965. január 6.)

Kigyulladt a napokban Enesén egy 14 x 6,5 méter alapterületű istálló. Elégett a 
tetőzet, a mennyezet és a padláson tárolt szerszámok. Az istállóban négy ló volt. 
Kettőt sikerült kimenteni, kettő elpusztult. A kár 73 000 forint, a megmentett ér-
ték 100 000 forint. Károsult a kónyi Tsz és a kónyi ÁFÉSZ. A lángok terjedését az 
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enesei önkéntes tűzoltó-egyesület és a győri hivatásos tűzoltók akadályozták meg. 
Szakértők megállapították: a tüzet feltehetően eldobott égő cigarettavég okozta. 
A felelős megállapítására a nyomozás még tart. A községben ezen a hétvégén tar-
tották a búcsút. (Kisalföld, 1973. június 17.)

Három évtized tanácsülési jegyzőkönyveiből válogattam olyan hozzászólásokat, 
döntéseket, amelyek rávilágítanak a korra és az enesei mindennapok egy-egy mo-
mentumára.

1954. júliusban 50 árvízmenekült érkezett Enesére. A termelőszövetkezet gondos-
kodott az élelmiszer-nyersanyagról, a napközis konyhán főztek. A faluban gyűjtést 
szerveztek a szerencsétlenül járt embereknek – készpénzt, burgonyát, árpát, rozst, 
babot, lisztet hoztak a gyűjtésben az eneseiek.  (1954. július 10. tanácsülési jegyzőkönyv) 

A járás községei közül utolsó helyen állunk a beszolgáltatásban. Ez szégyen ránk 
nézve. A lemaradást sürgősen, de legkésőbb Sztálin elvtárs születésnapjára be kell 
pótolni. (1951. december 7.) Bezi a járási beszolgáltatási versenyben a 2., Enese a 
22. (1952. április 6.)

Enesén az állomásra vezető utat használja Bezi, Fehértó és Győrsövényház. Já-
ruljanak hozzá ők is az út karbantartásához! (1955. január 28.)

Az enesei tsz-ből (termelőszövetkezet), ha csak 10-12 szorgalmas tagja volna, 
aranybánya válhatnék. (1957. szeptember 27.) A tsz-vezetők elkulákosodnak. Le kell 
őket váltani. (1964. február 14.)

„az enesei tanácsot elismerés illeti, mert itt nincsen sáros utca, menjenek el Kónyba 
a tanácstagok, és ott nézzék meg, egyetlen utcát sem csináltattak meg, nyakig van 
sárral. Enesén úgy az utak, mint a középületek tisztasága megfelel a követelmények-
nek.” (Micskó doktor beszámolója, 1960. október 27.)

Az Enesei Földművesszövetkezethez 11 község tartozik és 96 dolgozója van (1962. 
január 22.) – Különösen jó volt az alapellátás alapvető élelmiszerekből (liszt, zsír, 
kenyér, cukor, étolaj). A faluban, a boltban lehet vásárolni ruhaneműt (alsónemű, 
zokni) és iparcikket – televíziót, kerékpárt, motorkerékpárt. A Tűzépen építőanyag-
ból hiány van. „A sörellátás tekintetében kisebb problémák voltak.” (Perlaky József 
beszámolójából 1969. június 24.)

Enesén 192 diák jár iskolába. Van 8 analfabéta, középiskolát végzett 42 fő, egyete-
met/főiskolát 6 fő. A községben van 26 db televízió, 210 db rádió, 16 db lemezjátszó, 
2 db zongora és 1 db magnetofon. (Adamecz János beszámolója, 1964. július 29.)
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„mink a költségvetést szépen megterveztük, összeállítottuk. Utána a Járási Pénzügyi 
Osztály lefaragta. Azért hiába terveztünk itt akármit, az sohasem lesz úgy, ahogyan 
a község akarja.” (1964. szeptember 22.)

Miltényi Ernő járási kiküldött elvtárs: Enese községben ebben az évben fél millió 
forintot fogunk elkölteni – ez igen jelentős összeg egy ilyen kis községnek, nincs 
is ilyen kis község a járásban, ahol ilyen nagy összegű építkezés lenne az évben 
(1965. április 13.)

Enese község tanácsa tiltakozó táviratot küldött az USA budapesti követségére. 
Az USA fejezze be Észak-Vietnam bombázását! (1966. február 11.) – A 28/1968 
Enese Község tanácshatározata – Községünk mély együttérzését fejezi ki a Délviet-
námi Nemzeti Felszabadítási Fronttal, megalakulásának 8. évfordulója alkalmából 
(1968. augusztus 16.)

Támogatások a községi tanács részéről
� A Rábaközi Napokra – 1 000 Ft (1968. augusztus 16.)
� A csornai termálfürdő építésére – 7 000 Ft (1969. április 29.)
� A csornai fúvószenekarnak – 1 000 Ft (1972. március 7.)
� A balatongyöröki járási ifjúsági üdülő építésére – 6 500 Ft (1972. május 30.)

A végrehajtóbizottság a 21/1970, határozattal utasította a végrehajtóbizottság tit-
kárát, hogy a tisztasági mozgalomban kiváló eredményt elért házak részére rendeljen 
„Tiszta udvar, rendes ház” táblát. (1970. április 28.)

1971. április 25-én tartották a szavazást (tanácstagokat választottak), a 715 szava-
zópolgárból 699 a Hazafi as Népfront jelöltjeire szavazott. Volt 11 ellenszavazat és 5 
érvénytelen. A Megyei Tanácsba Kóny, Enese, Bágyogszovát és Dör egy tanácstagot 
küldhetett. Görcs Tivadar bágyogszováti tanár lett a delegált. (1971. május 5.)

Az 1974. május 24-i tanácsülésen részt vett dr. Balla László járási igazgatási osz-
tályvezető. Megállapította: Enese község helyzeténél fogva olyan, mint amilyen a 
járásban nincs több, három emberből két üzemi dolgozó.

A tanácsok megalakításának 25 éves jubileumát szerte az országban megünnepelték. 
Az enesei ünnepségen (1975. október 30-án) részt vett dr. Nagy Andor, a járási hivatal 
elnökhelyettese, és átadta Ihász Ferencnek a 25 év tanácsi munkáért érdemérem 
arany fokozatú jelvényt. Községünkből alapító tanácstagok voltak: Adamecz János, 
Kiss Dezső, Horváth Antal, Matkovics Antal és Dombi József.
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„A felvásárlással kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy az enesei az egyik legnagyobb 
és legjobb felvásárlási egységünk. A felvásárolt áruk közül a legnagyobb volumenű 
az uborka, málna, paradicsom, paprika, nyúl és tojás.” (Máté Dezső ÁFÉSZ-elnök, 
1978. augusztus 25.)

Csúcsforgalom az enesei állomáson

Az 1950-es évektől kezdve tízezrek jártak dolgozni Győrbe. Fő „bejárási” közlekedési 
lehetőség a vasút volt – a ’70-es években a buszközlekedés gyérnek volt mondható a 
2000-es évekbelivel összehasonlítva. Autóval szinte egyáltalán nem jártak munkába, 
községünkben talán 10-15 családnak volt személyautója az 1970-es évek közepén!

Enese állomás felvételi 
épületének felújítása, 
1967. november

(Finta Béla/ 
Tóth Sándor Frigyes 
gyűjteménye)

A Győr felől érkező 
vonatot fogadja a régi 

váltókezelői őrhely előtt 
álló váltókezelő vasutas, 

1966. október

(Finta Béla/ 
Tóth Sándor Frigyes 

gyűjteménye)
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Enese állomás látképe, 1968. április 20. (Finta Béla/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye)

Győr felől érkező vonat fogadása Enese állomáson, 1966. október

(Finta Béla/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye)
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Bakos János enesei állomásfőnök hívta fel az illetékesek fi gyelmét a buszok parko-
lásának problémájára. Községünkbe nyolc településről – mintegy 500-600 dolgozót! 
– hozták a MÁVAUT (a korabeli Kisalföld Volán) járatai a dolgozókat. A buszok 
a 85. sz. főút északi oldalán, minden bizonnyal a Nyárfa előtt parkolhattak. Bakos 
szerint hajmeresztő látvány, ahogy annyi ember átkel az úton! A forgalom nőtt az 
elmúlt időszakban – az állomásfőnök szerint jó lenne megelőzni a bajt! A veszély 
megszüntetése az utasok mindennapi témája.

Ugyanebben az évben az utasok szóvá tették, hogy a Kónyból induló hajnali men-
tesítő vonat mindössze két percet időzik Enesén. Az utasok egymást tapossák, hogy 
felszállhassanak. Közvetlenül Eneséről induljon a mentesítő járat – volt a kérésük.

Ha egy-egy vonat tíz percet állt az állomáson – itt kerülte egymást a Sopronba és a 
Győrbe tartó járat –, a gyorsabb léptű (és szomjas) dolgozók beugrottak a Nyárfába 
körülnézni…

Irodalom:
Kisalföld  1970. június 20.
 1970. július 8.

A Magyar Posta által kiadott jubileumi bélyeg – háttérben Enese vasútállomás
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1990-től napjainkig

A község 1990 utáni történelmét hat fejezetben foglaltam össze. Ennek a több mint 
három évtizednek aktív szereplői, résztvevői és alakítói voltunk. A képviselő-testületi 
jegyzőkönyvek, az Enesei Hírmondó cikkei, a Kisalföld napilapban megjelent írások 
mind nagy segítséget jelentettek. Minden egyes fejezetnél lehetőség lett volna sokkal 
részletesebben vázolni községünk közelmúltját, hisz a legrészletesebb, legtöbb írásos 
anyag, forrás ebből az időszakból áll rendelkezésünkre. A könyv tervezett struktúrája 
miatt maradtam a rövid, szinte vázlatos történetírás mellett.

I.  Közigazgatás-önkormányzatok/képviselő testületek
II.  Fejlesztések
III.  Kultúra
 – Zenei Nyár, rendezvények, népfőiskola
IV.  Civil szervezetek
V.  Nemzetközi kapcsolatok
VI.  Gazdaság, szolgálatás és infrastruktúra

I. KÖZIGAZGATÁS – ÖNKORMÁNYZAT

Közigazgatás
Az önkormányzati választás után (1990. szeptember 30.) megalakult a polgármesteri 
hivatal, a tanácsrendszer megszűnt.

A község önállóan látta el a hatáskörébe utalt feladatokat, öt köztisztviselő dolgo-
zott a köz érdekeiért. Az adó- és iparügy visszakerült Rábapatonáról, az építésügyi 
feladatokat a két település együttesen oldotta meg. A hivatali munka főbb területei 
a következők voltak:

� iktatás, irattározás
� anyakönyvi igazgatás
� népességnyilvántartás
� hagyatéki ügyek
� szociális ügyek
� gyámhatósági ügyek
� szabálysértési feladatok
� testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése
� vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
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A gazdasági kényszer és az észszerűség nagyobb 
közigazgatási egység létrehozását mozdította elő. 
2007. július 1-jén megalakult az Enese–Fehértó–
Kisbabot–Rábaszentmihály körjegyzőség Enese 
központtal. Az új közigazgatási egység mintegy 
3100 polgár ügyeit intézte.

A feladatokat kilenc köztisztviselő végezte el. 
A jogszabályi változások következtében 2012. de-
cember 31-én megszűnt a négy település igazgatási 
egysége. A törvény nem tette lehetővé, hogy nem 
azonos kistérségben/járásban lévő községek közös 
hivatalt működtessenek. 

2013. január 1-jétől nem működhetett 2000 lélek-
szám alatti közigazgatási egység. Enesének 1800 
lakosa volt. Létre kellett hozni egy új egységet. 
Több hónapos tárgyalás után megalakult Ene-
se–Bezi–Fehértó–Győrsövényház közös hivatala 
– 3700 lakossal, 12 köztisztviselőt alkalmazva.

A közös hivatal elnevezése: Enesei Közös Ön-
kormányzati Hivatal.

Képviselő-testületek
1990–1994
Polgármester: Böcskei György
Képviselők: Apor Péter, Élő Gábor, Gülch Csaba, Lenzsér Imre, Nagy Lajos, Nemes 
Árpád, Ratatics Gábor, Dr. Szabó György, Varga István
Gülch Csaba 1992-ben lemondott mandátumáról, helyére Füsi András került.

1994–1998
Polgármester: Böcskei György
Alpolgármester: Varga István
Képviselők: Élő Gábor, Füsi András, Görcs Zoltánné, Kolonics István, Lenzsér Imre, 
Ratatics Gábor, Dr. Szabó György, Szabóné Horváth Judit, Varga István

1998–2002
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Füsi András, Görcs Zoltán, Kolonics István, Kovács János, Nagy Lajos, 
Sándor Ernő, Dr. Szabó György, Szabóné Horváth Judit, Tóth László
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2002–2006
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Doktor Gyula, Füsi András, Kolonics 
István, Kovács János, Nagy Lajos, Polgár Gyula, 
Sándor Ernő, Szabóné Horváth Judit, Varga Csaba

2006–2010
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Füsi András, Gülch Eszter, Kolonics 
István, Kovács János, Nagy Lajos, Polgár Gyula, 
Sándor Ernő, Szabóné Horváth Judit, Varga Csaba

2010–2014
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Füsi András, Kovács János, 
Nagy Lajos, Polgár Gyula, Szabóné Horváth Judit, 
Varga Csaba

2010-től hat képviselőt választottak a polgárok Enesén.
Kiss Lászlóné 1979-től 2014-ig vezette a hivatali apparátust,
1979–1990 között végrehajtó bizottsági titkárként,
1990–2007 között jegyző,
2007–2012 között körjegyző,
2013–2014 között jegyző

2014–2019
Polgármester: Mesterházy József 
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Kovács János, Lengyelné Szlovacsek Éva, Nagy Lajos, Polgár Gyula, 
Horváth Judit, Varga Csaba
A jegyzői feladatokat 2014 júliusától Csapó-Molnár Violetta jegyző asszony látja el.

2019–2024
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Márton
Képviselők: Böcskei György, Kovács János, Lengyelné Szlovacsek Éva, Nagy Márton, 
Némethné Kránicz Anikó, Rostás Gábor
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II. FEJLESZTÉSEK

A rendszerváltás után a községben a fejlesztéseket elsősorban a kivetett adók és a 
pályázati lehetőségek biztosították. A képviselő-testületek összességében milliárdos 
beruházásokat valósítottak meg.

Szennyvízberuházás
A legtöbb enesei polgár szerint ez a beruházás volt a legfontosabb, hisz a falu mé-
lyebben fekvő részein állandó problémát jelentett a szennyvíz kezelése. A ’90-es 
évek elejétől fogva a képviselő-testületek keresték a pályázati forrást, de akkor 
fáradozásuk nem járt eredménnyel. 

1998-ra készült el egy újabb terv. Hat település részvételével – Kóny, Enese, Bá-
gyogszovát, Bodonhely, Rábacsécsény és Mérges – épült meg a vezetékrendszer és 
a tisztítótelep. Bekerülési költsége 2000-ben 2,1 milliárd forintra rúgott. Az állami 
támogatások mintegy 80%-ot tettek ki, a rendszer 2002 óta működik.

Gáz és telefon
Az 1995. októberi falugyűlésnek két fontos napirendje volt: a gáz kiépítése és a 
telefon. Az érdeklődés nagy volt, zsúfolásig megtelt a kultúrház díszterme.

Az Égáz meghívott üzemigazgatója tartott előadást, válaszolt a kérdésekre. 
Elmondta: 1997 ősze előtt biztos nem lehet gázzal fűteni a faluban. Egy-egy lakás 
300 000 forintos kiadással számolhat. A beruházás elindult, a költségek egy részét 
az önkormányzat előfi nanszírozta. 1999. februárban lehetett a rendszerre csatlakoz-
ni. Nagy igény mutatkozott a vezetékes telefonra. 1995-ben 77 telefontulajdonost 
és 261 igénylőt tartottak számon. A hálózatot egy évvel később építették ki. Közel 
40 000 forintot kellett fi zetni a vonalért.

Egy évtizeddel később sokan lemondták a vezetékes telefon előfi zetésüket. Teret 
hódított a handy (mobil), szinte minden háztartásban előfi zettek internetre. 

Mind a gáz-, mind a telefonhálózat kiépítésének költségeit a lakosság fi zette 
önerőből, itt nem lehetett pályázati lehetőséget igénybe venni. 

Kábeltévé, szemétszállítás
A kábeltévét 1991-ben kezdték kiépíteni. Egy mezőörsi vállalkozó üzemeltette éveken 
át, rendszeresen sok probléma jelentkezett. 1998-ban a csornai Molnár Kft. vette át, a 
későbbiekben fejlesztette, és közel ötven csatornából választhattak az előfi zetők. 2012-
ben a Vidanet Zrt. lett a rendszer tulajdonosa, több mint száz csatornát lehet fogni.

A szervezett szemétszállítás 1993-ban kezdődött. A szolgáltatást kötelező volt 
igénybe venni, a legtöbb háztartás 120 literes „kukát” használt. Enese tagja a Mo-
sonmagyaróvár és Nagytérsége Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A társulás több 
milliárdos pályázati támogatásból valósította meg a szelektív hulladékgyűjtést és 
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szállítást 2013-ban. Az enesei szeméttelep rekultivációja szintén ezen keretek között, 
100%-os állami támogatásból valósult meg.

Önkormányzati útépítés és telekkialakítás
Az útépítésben két nagy szakaszról beszélhetünk. A rendszerváltás utáni első év-
tizedben az utak portalanítása, murvázása és felületi zárása szerepelt a feladatok 
között. Ezt nagyrészt saját erőből oldotta meg a község.

2000-től több pályázati lehetőség adódott. Az önkormányzati belterületi utak 
aszfaltozása 2014-ben befejeződött. Tizennégy év alatt több mint 7 kilométer utat 
aszfaltozott le a község. A járdák aszfaltozásában szintén jelentős előrelépés történt. 

A bevezetett helyi adók egy részét erre a célra használták fel. Három évtized alatt 
minden utcában épült vagy megújult a járda.

Önkormányzati építési telkek kialakítására 1990 után négy alkalommal került sor. 
1998-tól 2001-ig a Dózsa utca meghosszabbításában, a Szabadság utcai kertvégek 
eladásával 20 telek, a Hunyadi utca továbbépítésében 2005-ben 24 telek várt vevőre. 
2018-ban az Ady utca folytatásában 23 építési telket alakított ki az önkormányzat. A 
kanális–tét–lébényi út–Dózsa utca kertek határolta területen 55 telek megvételére 
volt lehetőség 2021-ben. Magánszemélyek több mint 30 telket kínáltak eladásra, 
nagyrészt kertjükből leválasztva alakították ki ezeket. A rendszerváltást követően 
tehát 150 fölött van az eladott fundusok száma.

Középületek felújítása, építése
A középületek állapotát elfogadhatónak mondja egy 1991. november 5-i testületi 
ülés jegyzőkönyve. Az óvoda és a hivatal falai vizesek, szigetelésükről gondoskodni 
kell. Az óvoda felújítása indokolt lenne.

A ’90-es évek elején befejeződtek az új iskola tetőterének munkálatai, ott is el-
kezdődhetett a tanítás.

A Zenei Nyárnak is köszönhetően a kultúrházban kisebb-nagyobb felújítások 
történtek. A homlokzat új színt kapott.

A megyei CÉDE (Céljellegű Decentralizált Előirányzat) pályázati lehetőségek 
új teret nyitottak a középületek felújításában. Elsőként 2001-ben az ún. régi iskola 
épületét sikerült felújítani (homlokzat, héjazat és nyílászárók cseréje). A következő 
év a polgármesteri hivatal megújulását hozta: villamos hálózat, padozat, nyílászárók 
cseréje, homlokzat, héjazat, vizesblokk, és a külső környezet is változott.

Európai uniós fi nanszírozásban (Sapard pályázat) került sor a kultúrház teljes 
körű renoválására 2004-ben. Közel 30 millió forintot tudott az önkormányzat a 
felújításra fordítani. 

A pályázat részét képezte egy kb. 120 fm hosszú kovácsoltvas kerítés építése is.
2005-ben az orvosi rendelő és az óvoda épülete vált komfortosabbá. Mindkét 

épületet sikerült teljes egészében újjávarázsolni.



205

Belügyminisztériumi 
sikeres pályázatok biz-
tosítottak lehetőséget 
az ún. új iskolaépület 
ismételt korszerűsí-
tésére–2001-ben és 
2012-ben. Elvégzett 
munkálatok: új héjazat 
és homlokzat, megújult 
vizesblokkok, fűtéskor-
szerűsítés, a tantermek 
új műpadlóborítást 
kaptak, részleges nyí-
lászárócsere, udvari 
tárolóépület renoválása, járdaépítés – mintegy 40 millió forint értékben. 

Önerőből és kisebb összegű pályázatok elnyerésével a régi iskolaépület rekonstruk-
ciója is befejeződött 2010-re (fűtéskorszerűsítés, új padozat, lambériázás, villamos 
hálózat cseréje, új bútorzat vásárlása).

Társadalmi munka, pályázati forrás és önkormányzati önrész tette lehetővé a 
sportöltöző bővítését 2001-ben. A modernizált épület 40 m2-rel lett nagyobb – 
játékvezetői öltöző, szertár, zuhanyzó és öltöző szolgálja a sportolni vágyókat. 
A felújítás során a homlokzat új színt kapott, a tető új cserepet.

Az iskolai aula 2003 nyarán készült el. Három pályázat segítette a több tízmillió 
forintos beruházás megvalósítását. Felépült egy 270 m2-es zsibongó, amely szinte 
minden közösségi rendezvénynek helyet biztosít. Összeköti a régi és az új iskola 
épületét.

A ravatalozó külső-belső felújítása 2006 őszén történt. Az épület elé előtető került, 
az önkormányzat térkővel burkolta a temetőbe vezető utat.

Az óvoda bővítésével sok szülő, kisgyerek és óvodai dolgozó álma vált valóra.
Belügyminisztériumi pályázati támogatásból és önrészből épült fel a 250 m2-es, 

két csoportszobás épületrész. A régi óvoda kerti traktusához hozzáépített „kisdedó-
vó” felépítése 50 millió forintba került. 2010 augusztusában vehették birtokba az 
apróságok.

Leader pályázatnak köszönhető a falu központjában, a Közön átadott pihenő-park. 
A kis tér közepén csobogó ad különös hangulatot, este régi korok világát idézik a 
kandeláberek, négy padon pihenhetnek a megfáradtak. A közösségnek 2011 szep-
temberében adták át.

Szintén Leader pályázati forrásból fedett lelátót épített az önkormányzat a focipá-
lyára. A 68 ülőhelyes tribün 2012 novemberére épült meg. Még egy, ebben az évben 
elkészült 60 m2-es fedett, nyitott szín teszi szebbé a sportlétesítményt.

Az iskola a magasból (Lengyel Patrik fotója)
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Egyéb fejlesztések a faluban
1992. megnyitott a gyógyszertár,
 megépült a panzió és a benzinkút,
 vizesblokkot alakítottak ki a sportöltöző mellett,
 a hivatalban – a könyvtár helyén – házasságkötő termet alakítottak ki
1994. a ravatalozó épületének felújítása
1996. buszváró készült a 85. sz. főút mellett
2001. a közvilágítás teljes körű felújítása az egész településen
2011. az M85 enesei elkerülő szakasz átadása (ez nem önkormányzati beruházás volt) 
2012. parkoló építése az iskola előtt,
 térfi gyelő kamerarendszer építés
2014.  a hivatal és a kultúrház homlokzatának felújítása,
 Volkswagen kisbusz vásárlása
2015.  a temetőkerítés építése 
 (befejezés: 2016)
 aszfaltos kézilabdapálya
 az iskola udvarán
2017. a sportöltöző teljes körű 
 felújítása,
 fűtéskorszerűsítés 
 intézményeinkben
2018. építési telkek kialakítása 
 az Ady utca folytatásában,
 az óvoda régi épületének felújítása
2019. a hivatal és a kultúrház belső terének szépítése

Játszótér
A Szabadság utcai élelmiszerbolt mögött az ezredforduló után hozta létre 
az önkormányzat az első játszóteret. Az évek során a játékok tönkrementek. 
2010-ben két pályázatból egy, a kornak megfelelő játszótér létesült. A Delikát 
játszótér (értéke 6,5 millió forint) Némethné Kránitz Anikó szervezőmunkájának 
köszönhető, a GDF Suez által fi nanszírozott (értéke 1,3 millió forint) Királyné 
Adamicza Bernadettnek. Az önkormányzat 2019-ben saját forrásból bővítette 
a játszóteret.

Fejlesztések a Magyar Falu Programban
A kormány döntése alapján 2019. februárban indították el a Magyar Falu Programot. 
A program célja a vidék felzárkóztatása, infrastrukturális fejlesztése volt. 2019-ben az 
orvosi rendelő felújítására nyert az önkormányzat 30 millió forintot – a támogatásból 
az épület hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése és a vizesblokk átépítése valósult meg.

Szökőkút átadása 2011-ben
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A legnagyobb összeget az óvoda bővítésére könyvelhette el Enese. A megnyert 
350 millió forintból egy csoportszobát, egy tornaszobát, zsibongót és kiszolgáló- 
helyiségeket építhettünk. A beruházást 2022 tavaszán kezdte a kivitelező s egy év 
alatt kellett befejeznie.

A Magyar Falu keretében a Fecske és az Ady utca aszfaltozására 40 millió forint 
állt rendelkezésre 2021-ben. A kisebb összegű pályázatok a következők voltak: 
játszótér bővítése, járdaépítés a Rózsa utcában, kommunális eszközök – traktor, 
fűnyírótraktor – beszerzése.

Sportcsarnok
Egy 2020. júliusi kormánydöntés értelmében községünkben az állam sportcsarnokot 
épít. A csarnok küzdőtere 25 x 30 méter, az öltözőkkel, kiszolgálóblokkokkal együtt 
az alapterülete 1150 m2.

III. KULTÚRA – RENDEZVÉNYEK

Falunap
A közösségi rendezvé-
nyek közül a legtöbb 
embert megmozga-
tó, minden kétséget 
kizáróan, a falunap. 
Nemzeti ünnepünk-
höz – augusztus 20. – 
közel eső hétvégén ke-
rül megrendezésre. A 
szervezők kezdetben 
azzal a célkitűzéssel A 2018. évi falunap
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indították útjára, hogy a falu pol-
gárai jobban megismerjék egymást, 
a közös programok egységesebbé 
kovácsolják a közösséget.

Az első falunapot 1990-ben az 
Enessey György Falukör szervez-
te, majd a későbbiekben az önkor-
mányzat átvette a szervezőmunkát.

A kezdeti falunapok programjá-
ban szerepelt kötélhúzás, teknőzés 
a tavon, kispályás foci a képviselő-
testülettel, sportlövészet, kocsihúzó 
verseny. Elsősorban a faluért – a 
falunak szólt. Nem múlt el úgy 
falunap, hogy enesei fellépők ne 
szórakoztatták volna a közönséget. 
A néptáncosok állandó szereplők 
voltak. Hazai énekesek, muzsikusok 
mutatták meg tudományukat a délután folyamán. Enesei erős emberek versengtek 
egymással.

Egy évtizeden keresztül a délelőtt a kultúráról szólt. Enesei és környékbeli amatőr 
alkotók mutatták meg munkáikat a kultúrházban. A virilisták ekkor vehették át 
kitüntetésüket. 

Amikor országosan ismert előadóművészek léptek fel, a környező településekről 
is érkeztek vendégek. Enese jó szívvel fogadott minden érdeklődőt a focipálya mel-
lett megrendezett falunapra. Sok olyan fellépő járt a községben, akinek a műsorára 
egy-két ezren kíváncsiak voltak. A falunapok három évtizedes történetében mintegy 
hetven zenész, komikus, énekes lépett az enesei színpadra. Tapsolhattak: Kovács 
Katinak, Lagzi Lajcsinak, Kabos Lászlónak, Balázs Fecónak, Fenyő Miklósnak, a 
Dupla Kávénak, Jollynak, Bódi Gusztinak, Máriónak – a harmonikásnak.

Bős nagyközség – majd később város – küldöttsége minden falunapot megtisztelt 
jelenlétével. Hosszú éveken a St. Stefani delegációt is köszönthettük a falunapon. 
Csíkszentmihályi barátaink négy-öt alkalommal jöttek el augusztus 20-i ünnepünkre.

Majális–Virágmajális
A május elseji majális programot 1999-ben szervezte meg először az önkormány-

zat. A közösségi rendezvények számát szerette volna bővíteni. Mind költségvetését, 
mind volumenét tekintve jóval szerényebb volt, mint a falunap.

Gyermekprogramok álltak a középpontban. Minden évben nagy kedvenc volt a 
légvár és az ugrálóvár, játszóházat szerveztünk. Sok nézőt vonzott az Enese Kupa, kis-

LOTTÓSORSOLÁS KÖZSÉGÜNKBEN

Fortuna istenasszony költözött az enesei kultúr-
házba 1995. február 11-én szombaton. A hatos 
lottó számait jelző bűvös golyókat községünk-
ben húzták ki a varázsgömbből. A sokak által 
várt perceket gálaműsor előzte meg: fellépett a 
Borostyán Kórus, Menyhárt Hajnalka énekelt 
dalokat. Kultúrházunk színpadán szórakoztatta 
a közönséget Balázs Péter színművész és Majsai 
Gábor énekes. Az enesei nyertes számok: 14, 17, 
35, 37, 41 és 45 (pótszám 29).
A Szerencsejáték Rt. 250 000 forintot ajánlott fel 
a községnek, melyet számítógépek vásárlására 
fordított az önkormányzat – az általános iskolás 
gyerekek örömére.

Kisalföld, 1995. február 13.
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pályán mérkőztek az enesei és a meghívott csapatok. Nagy népszerűségnek örvendett 
a gyermekeknek szóló horgászverseny. Pozitív visszhangra talált a főzőverseny, ahol 
zsűri értékelte a bográcsban készült ízeket. Általában hat-hét-nyolc csapat nevezett.

A Virágmajális először 2007 májusában várta vendégeit. Neves kertészek hozták 
el virágaikat, növényeiket. Természetesen vásárolni is lehetett. A kiállítás mellett 
egyéb programok – sétakocsikázás, hőlégballon, mazsorettek – színesítették a napot.

A következő évben még külön programként szervezte meg az önkormányzat, 
2009-től viszont már mint Majális–Virágmajális szerepel a palettán.

Hagyományok Napja
A Harmónia Zeneiskola 1998-ban kezdte Enesén a zene és a néptánc oktatást. Tíz 
évvel később az „alapító táncosok” újra össze akartak állni és megünnepelni az 
évfordulót. Óriási siker lett a június végi tíz éves jubileumi ünnepből.

Új erőre kapott a 
néptáncoktatás Rab 
János vezetésével. 
Több csoportban foly-
tatódott a munka, ál-
talános és középisko-
lások húztak lelkesen 
táncoscipőt, seniorok 
lábára került csizma.

Egy év elteltével – 
2009-ben – Hagyományok Napja néven az önkormányzat és a néptáncosok, a Derő-
cések alkottak egy új közösségi teret. Első alkalommal meghívást kaptak a magyar 
testvértelepülések táncosai. A bősiek és a csíkszentmihályiak elhozták saját táncaikat.

A nap végén a Csík Zenekar adott koncertet.
Az önkormányzat és a Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület a következő 

években is megszervezte a Hagyományok Napját. Évről évre közelebb kerülhettek 
az érdeklődők a régi hagyományos kézműves mesterségekhez, ősi magyar ételeket 
kóstolhattak, megismerhették a honfoglalók jurtáját, öltözetét. Az enesei nyugdíjas 
klub tagjai nagyanyáink süteményeit sütötték meg.

A délután középpontjában mindig a néptánc állt. Az évek során meghívott mű-
vészek mutatták meg a magyar kultúrkincs kimeríthetetlen tárházát. Énekelt Budai 
Ilona, Csiba Júlia, dobcsapat zenéje és öltözete kápráztatta el a hallgatóságot. Bakay 
Kornél tartott előadást a magyarság eredetéről, ifj. Csoóri Sándor vezette szabad-
csapatát az enesei színpadra.

A napot tábortűz és táncház zárta. 2013 ismét jubileumi év: a Derőce megalaku-
lásának tizenötödik, a Hagyományok Napja ötödik évfordulója.

2017 óta nem szerepel az éves rendezvények között.

Hagyományok Napja 2011-ben
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Adventi programok
A karácsonyra való felkészülés időszakában több programot szerveztünk. 
Biztos pont volt a kezdetektől fogva a Mikulás érkezése és a községi kará-
csonyi ünnepély, az utolsó tanítási napon az általános iskolások és óvodások 
közreműködésével.

Az idő múlásával minden hétre-hétvégére jutott rendezvény. 2006-tól a civil 
szervezetek, az önkormányzat és az iskola, óvoda összefogása jelentett ismét 
előrelépést. Ettől az évtől fogva december elején karácsonyi fények gyúltak 
– különböző karácsonyi motívumok színesítették az enesei estéket. A zenés 
adventi teaházban fellépett a téti fúvószenekar, Sándor Ernő, a Galery együttes 
és győri zenészek.

A népfőiskola az adventi időszakban „karácsonyi témát” választott – hol irodalmit, 
hol zeneit. A Derőce 2012-ben a faluközpontban mutatta be betlehemi játékát.

Legnagyobb érdeklődés az adventi délutánt kísérte – ekkor érkezett a Mikulás. 
Szerveztek kiállítást a foltvarrók, szerepelt a napi programban állatsimogató, ját-
szóház. Az adventi sátorban forralt bor és tea várta a résztvevőket. A Borostyán 
Klub tagjai és az óvoda dolgozói lángossal és zsíros kenyérrel kínálták az éhségüket 
csillapítani akarókat.

Karácsony és szilveszter között az önkormányzat sakk- és asztalitenisz-bajnokságot 
szervezett, első alkalommal 2008-ban.

Tavaszköszöntő
A Tavaszköszöntő kulturális rendezvény márciusban vagy áprilisban kerül megren-
dezésre 1999 óta. Létrehozása óta számos fellépő adott műsort: verset mondtak 
az óvodások és iskolások, a Harmónia Zeneiskola növendékei furulyáztak, zongo-
ráztak. A kultúrház udvarán táncoltak a Derőcések, énekelt a Borostyán Kórus, a 
Citerazenekar mutatta be tudását. Immár több éve az iskola színjátszóköre ad elő 
egy-egy darabot a Tavaszköszöntő keretein belül.

Enese muzsikál
Községünk kulturális palettáját színesíteni akarván, 2014-ben szólítottuk meg ze-
nészeinket. Rövid előkészület után kilenc zenész állt színpadra s ezzel útjára indult 
az „Enese muzsikál”. Ezen úttörő rendezvényen fellépett: Balikó Ferenc, Dombi 
János, Kovács Lajos, László Tamás, Nemes Ferenc, Nemes Imre, Ominger Sándor, 
Sándor Ernő és Tompos Gergely.

Azóta – a 2016. évet leszámítva – évente szórakoztatják a nagyérdeműt muzsikusa-
ink. Szép, régi slágerek mellett a Borostyán Kórus népdalai vittek új színt a szombat 
délutánba, estébe. S hogy az utánpótlásban is legyen reményünk: az általános isko-
lások szintén bekapcsolódtak a zenélésbe.
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Enesei Alkotók – 2014
Enesei ecsetvonások – Babavilág – Foltvarrók, 

gobelinkészítők, kézimunkázók
Az Enese muzsikál sikere erőt adott, hogy kiállítást 

szervezzünk a ceruza és ecset mestereinek. 2014. 
április végén nagyszerű kollekciót csodálhattunk meg 
kultúrházunkban. Az Enesei Nyolcak alkotásai több 
szobát töltöttek meg, az érdeklődők megbizonyosod-
hattak: rengeteg alkotó energia él közösségünkben. 
Felemelő érzés volt, hogy ilyen színvonalas tárlatot 
sikerült összehozni Bancsó Lajos, Élő Attila, Jakab 
Katalin, Kocsis Szabolcs, Patai Zoltán, Ratatics Gá-
bor, Sándor Ernő és Sándor Linda műveiből.

2015 márciusában a győri Hotel Konferenciában 
állítottak ki az enesei művészek. S hogy 2014 az Enesei Alkotók éveként vonuljon 
be a község történelmébe, év végéig még két kiállítás melengette szívünket.

Októberben a foltvarrók, gobelinkészítők és kézimunkázók mutatták meg magukat. 
Füsi Andrásné, Élő Márta, Polgár Gyuláné, Márkus Tamásné, Csapóné Saller Csilla, 
Hajzer Istvánné (foltvarrók). Fincza Jánosné, Preiner Ottóné (gobelin), Stoiber-Vass 
Éva, Horváthné Matkovics Rita és Rostásné Patyi Katalin (kézimunka)

Decemberben Podmaniczkyné Marika hozta el ismét babáit, kreativitását a kul-
túrházba.

Rábaköz–Tóköz kerékpárverseny
A Zenei Nyár inspirálta a kerékpárosverseny ötletét. Első lépésként 1996-ban pat-
tanhattak a jelentkezők drótszamárra. Egynapos túrára kerekezhettek Eneséről – 
rábaközi falvakon át – Bágyogszovátig és vissza. A következő esztendőben kétnapos 
program várta őket – a tóközi tájat deríthették fel, a rábaközi mellett.

A verseny is ez alapján kapta a nevét. Az önkormányzat 2000 után – mivel kevés 
jelentkező akadt – nem szervezte meg.

Búcsú
A hagyományokhoz hűen az enesei búcsút pünkösdkor tartottuk. A környéken a 
legnagyobbak közé tartozott, sokan látogatták.

Nemzeti ünnepek
Nemzeti ünnepeinket – március 15. és október 23. – kezdetben a kultúrházban, majd 
az iskola aulájában ünnepeltük. A felkészítő tanárok minden alkalommal színvonalas 
műsort állítottak össze. A Borostyán Kórus dalcsokra színesítette a megemlékezéseket, 
a polgármester ünnepi beszédet mondott. Augusztus 20-át a falunapon ünnepeltük.
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Tósziget fesztivál
Mindössze egyszer került megrendezésre, 2009-ben. Az önkormányzat a helyet 
biztosította. A szórakoztató rendezvény leginkább a falunaphoz volt hasonlítható.

Rock-napok
A legfi atalabb korosztálynak szervezte az önkormányzat. Környékbeli amatőr rock-
együtteseknek biztosítottunk lehetőséget a fellépésre.

Első alkalommal Rábcatorok Rockfesztivál néven futott. 
A kétnapos rendezvényt pályázati pénzből fi nanszíroztuk 2007 júliusában. 
A következő évben a Rock-péntek nevet kapta. A Főnix és az ET&Band mellett 

fellépett a korszak egyik legmeghatározóbb együttese, a Hooligans.
2009 az utolsó év volt a Rock-napok történetében. A Rock-szombaton színpadra 

állt az enesei My Way, illetve a Voltrex.

Enesei Zenei Nyár (1993–2008)
Böcskei György polgármester 1991-
ben találkozott Tschurl Károllyal. 
Az Eneséről Németországba került 
zenész a Duisburgi Filharmonikusok 
első brácsása volt. Egy képviselő-tes-
tületi ülésen vázolta: zenészekből 
álló csoportokat hozna a faluba. Itt 
tartanák a zenei kurzust, magán-
házaknál lennének elszállásolva. A 
képviselők támogatták az ötletet.

Hosszas előkészítő munka után 
1993 júliusában megérkeztek az első zenészek az IAM szervezésében (IAM= Inter-
nationaler Arbeitskreis für Musik). Nyolc napot töltöttek el a községben – családok-
nál laktak, étkezésüket az óvodai konyhán biztosították. A hét folyamán koncertet 
adtak a faluban, majd a hét megkoronázásaként a fertődi Esterházy- kastélyban 
– ott, ahol egykor Haydn is muzsikált. Az IAM égisze alatt tizenhárom alkalommal 
jöttek vendégek a Tóközbe. Elsősorban Németországból, de érkeztek zenészek 
Hollandiából, Litvániából, Ausztriából, sőt Dél-Afrikából is! Az első évben még a 
müncheni Műszaki Szakfőiskola hallgatói töltöttek el kilenc napot a településen. 
Hatszor tértek vissza a következő években. Ők voltak a legnépesebb csoport, 100-
120 főiskolás próbált egyidőben az aulában! A próbák kezdetben az iskolában és a 
kultúrházban zajlottak, később az iskola aulájában is.

A Zenei Nyár szempontjából kiemelkedő évek voltak: 1996. és 2001. Ezen években 
hat-hat csoportot láttunk vendégül. Szinte nem volt olyan hét a nyáron, hogy ne lett 
volna zeneszótól hangos a faluközpont.

Koncert a hivatal udvarán a '90-es évek közepén
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A német muzsikusok mellett időközben Budapestről érkeztek „zenészpalánták”. 
A Tóth Aladár Zeneiskola diákjai Szakály Ágnes ismert cimbalomművész vezeté-
sével Enesén tartották nyári táborukat. Hatvan-hetven budapesti iskolás töltötte 
nyári szabadidejének egy részét a faluban. Enesei táborozásuk tízéves jubileumát 
még ünnepelhettük (1996–2005).

2008  októberében a berlini Otto Szimfonikusok voltak az utolsó vendégeink német 
földről. A Téti Zeneiskola fúvósai 2001-ben érkeztek először községünkbe. Azóta 
minden évben visszatérnek, koncerttel zárják a hetet.

Enesei Népfőiskola
Az 1990-ben megalakult képviselő-testületben Gülch Csaba vállalta magára a kul-
turális élet szervezését. A tervek között szerepelt egy népfőiskolai programsorozat 
elindítása.

1991-ben az érdeklődő eneseiek láthatták Szűk Ödön és Szűk Norbert, valamint 
Borbély Károly és F. Csapó Irén kiállítását.

Ebben az évben megfordult a településen Zirig Árpád költő, dr. Timaffy László 
néprajzkutató, Cs. Varga István irodalomtörténész, Szapudi András író, Szépfalusi 
István evangélikus lelkész.

A következő évi tervek között szerepelt 
néprajzi, helytörténeti és zenei program, 
valamint találkozás költőkkel. A tervezett 
előadásoknak csak egy része valósult meg, 
mert Gülch Csaba év közben visszavonult a 
közéleti tevékenységtől.

A népfőiskolát – immár Enesei Népfőis-
kola név alatt – Mesterházy József pol-
gármester szervezte újjá. Az induláskor 
megfogalmazott cél: az őszi-téli estéken az 
eneseiek – és az érdeklődő környékbeliek- 
különböző témákban előadásokat hallgathassanak, kérdezhessenek és mondhassák 
el véleményüket. Elsősorban történelmi, politikai, társadalompolitikai kérdésekben. 
Évente öt-hat előadót hívtak meg, akik a vendégkönyvben kezük nyomát is Enesén 
hagyták. Első vendég Debreczeni József volt, a rendszerváltás miniszterelnökéről, 
Antall Józsefről tartott előadást 2000. szeptember 29-én.

2019. év közepéig 83 vendéget fogadott az Enesei Népfőiskola. Nagy népszerűségnek 
örvendtek a Magyar Történelmi Borvidéket bemutató, borkóstolóval egybekötött 
előadások. Megfordult az enesei hivatal falai között Boross Péter egykori minisz-
terelnök, Kövér László parlamenti elnök. Ismert történészek, mint Ormos Mária, 
Gerő András és Tőkéczki László.

Az Enesei Népfőiskola színesítette és színesíti a község kulturális életét.

Boross Péter előadása községünkben
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Enesei Hírmondó
Az Enesei Hírmondó első száma 1993 decemberében jelent meg. A szerkesztőbizott-
ság – Böcskei György, Élő Gábor, Nagyné Dőry Andrea, Varga István és Mesterházy 
József felelős szerkesztő – a község életével, mindennapjaival, híreivel szolgáló lapot 
szeretett volna összeállítani.

Kezdetben minden hónapban megjelent az újság. A havonta megjelenő lap nagy 
terhet jelentett, és egy év elteltével „új korszak” köszöntött a Hírmondó életébe.

A második korszakban kéthavonta adta ki a lapot az önkormányzat. Ugyanabban a 
terjedelemben, 12 oldalon jelent meg, és minden háztartásba eljutott. A cél változatlan 
volt: számot adni a községben történt eseményekről, foglalkozni hagyományainkkal.

1998-ban alakult ki a mai napig érvényes struktúra. Az önkormányzat adja ki a 
negyedévente megjelenő Enesei Hírmondót. Mind a 650 háztartásba ingyenesen jut 
el a kiadvány. Számot ad a költségvetésről, a fejlesztésekről, a képviselő-testületek 
programjairól. Itt olvashatnak az egyes kulturális eseményekről. A Hírmondónak is 
köszönhető, hogy a régi enesei fotókat sikerült összegyűjteni és megjelentetni. Pár 
évig a Hírmondó összeállításában részt vett Szabó Gáborné és Szabóné Horváth Judit. 
Az Enesei Hírmondó megjelent számait bekötve őrizzük a Polgármesteri Hivatalban.

Könyvek, kiadványok 1990 után
Községünk történelméről összefoglaló 
mű 2022-ig nem készült. Pályázati támo-
gatással jelent meg a millennium évében 
egy 38 oldalas kiadvány, Enese község 
1270–2000 címmel. Rövid áttekintés az 
iskola, az óvoda történetéről, egyháza-
inkról, neves eneseiekről – térképekkel 
és fotókkal színesítve a sárga füzetet.

Az óvoda fennállásának ötvenéves 
jubileumára – 2008-ban – jelent meg az 
épület történetét, visszaemlékezéseket, 
fotókat tartalmazó dokumentum: „Kis-
dedóvótól a Tündérkastély Óvodáig – az 
enesei óvoda ötven éve” címmel.

Tíz évvel később az elmúlt évtized 
eredményei, történései szintén lehető-
séget adtak egy újabb kiadványra, mely 
„Az enesei Tündérkastély Óvoda 60 
éves” címet viseli. Általános iskolánk Jubileumi emlékkönyvet adott ki 2010-ben, az 
alapítás 160. évfordulójára.
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A közel 100 oldalas dokumentum részletesen beszámol a tanoda történelméről, 
fotókkal illusztrálva azt. Nem hiányoznak a visszaemlékezések, az egykori tanítók, 
tanárok, dolgozók – és diákok(!) neve sem.

Az „Enese SC története” (megjelent 2012-ben) a sportegyesület hetvenöt évét 
dolgozza fel. Tabellák, bajnoki eredmények, nagy sikerek, edzők, vezetők névsora. 
A foci mellett női kézilabdáról és sakkról is tájékozódhatunk.

A „Megőrzött pillanatok” fényképeken és képeslapokon mutatja meg Enese régi 
és mai (2013) arcát.

Az „Enesei alkotók 2014” címet viselő füzet egy rendezvény és három kiállítás 
képes története. A fotók mellett az alkotók és fellépők beszélnek a „szakmához” 
való kötődésükről, elhivatottságukról.

Enesei kifestő. Az önkormányzat 2020. augusztusban adta ki a Szabó Nóra és Varga 
Viktória rajzait tartalmazó kiadványt. Az óvodásoknak szánt kifestő a megrajzolt 
épületek kifestésével a lokálpatriotizmust akarta erősíteni.

(Turisztikai kiadványokról nem írtam.)

Községi könyvtár
A községi könyvtár 1990 után (is) a kultúrházban várta az olvasni vágyókat. Mintegy 
5 000 kötet közül kölcsönözhetnek a könyvtártagok, néhány folyóiratot helyben 
olvashatnak. Az internet is elérhető. A könyvtár a hét minden napján nyitva tart.

Könyvtárosok: Káldy Vilmosné, Lengyelné Szlovacsek Éva.

Falumúzem és Babaház
A millenniumra készülve sok ötlet fogalmazódott meg. Ezek egyike az iskolához, az 
iskola akkori igazgatójához – Ferenczi Imrénéhez – köthető. Sokan úgy érezték: itt az 
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utolsó pillanat, hogy a régi, letűnt paraszti világ tárgyait összegyűjtsük és kiállítsuk. 
A diákok közreműködésével széles körű gyűjtőmunka vette kezdetét. A résztvevők 
szép eredményt mondhattak magukénak. Az iskola volt szolgálati lakásában nyert 
elhelyezést a helytörténeti gyűjtemény vagy közismertebb nevén Falumúzeum. Az 
állandó kiállítás 2000. tavasz óta látogatható. A gyűjtés sikerének köszönhetően a 
20. század első felének használati tárgyait lehet megtekinteni. Egy komplett szobát 
és konyhát. A harmadik helyiségben régi iskolai tárgyak és egyéb használati eszkö-
zök láthatók.

A Babaház vagy Babamúzeum több évtizedes gyűjtőmunka eredménye, hogy 
Podmaniczkyné Marika babái, mesejelenetei állandó kiállítás tárgyai lehettek.

A Babaház 2001. június 23-án nyitotta meg kapuit. Több ezer látogatója volt a 
megnyitás óta. Pár év elteltével sikerült bővíteni a kis „meseházikót”, ahol 1300 baba 
nézett szembe a belépővel. A kiállított babák a gyűjtemény egy részét jelentik, hisz 
még 700 vár arra, hogy megmutathassa magát.

Az állandó kiállítás mellett a tulajdonos időszaki kiállításokon is bemutatta ba-
bavilágát. Győrben, Pápán, Balfon, Pannonhalmán, Tejfalun (Szlovákia), Börcsön, 
Győrsövényházán, Kapuváron. A Babamúzeum többször szerepelt az országos és 
helyi médiákban. Járt községünkben a Duna TV, a Rábaközi TV, a Győri Rádió. A 
Babamúzeum jelenleg zárva van.

A község kitüntetett polgárai
Enese Község Képviselő-testülete az 1994. évi 6. számú rendeletében határozta meg 

a községben adományozható kitüntetéseket. Három kitüntetési fokozatról született 
döntés. Díszpolgári címet a képviselő-testület adományozhat. Megkaphatja az a polgár, 
aki kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével hozzájárul a község jó 
hírnevének öregbítéséhez. Példamutató magatartása miatt köztiszteletben áll.

Enese Községért Emlékérmet szintén a képviselő-testület adományozhat. 
A kitüntetésre mindaz, ill. mindazok érdemesek, akik a község fejlesztésében kiemel-
kedően hasznos munkát végeztek, és 
a község értékeit növelő, maradandó 
eredményt értek el.

Díszoklevelet a polgármester ado-
mányozhat azoknak, akik a közös-
ség életében kiemelkedő munkát 
végeztek.

A mindenkori döntéshozók meg-
fontolták javaslataikat. Az alapítás 
óta eltelt 25 évben mindössze 28 al-
kalommal nyújtott át a polgármester 
elismerő oklevelet.

Mesterházy Ernőné zászlóanya felköti a szalagot a 
millenniumi zászlóra
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Enese Község Díszpolgára
Peter Pechan
Tschurl Károly
Mesterházy Ernőné
Horváth Judit

Enese Községért Emlékérem
Borostyán Kórus
Füsi András
Mesterházy Ernőné
Jose Sabo
Ihász Ferenc
Nagy Károly
Hécz István
Faluszépítő Hagyományőrző Egyesület
Ferenczi Imréné
Szilbek Imréné
Podmaniczky Miklósné
Némethné Kránicz Anikó

Díszoklevél
Mezei László
Borbély Antal
Varsányi Lajos
Nagy Lajosné
Gősi Sándor
Kocsis Nándorné
2001/2002. évben enesei bajnokcsapat 
és vezetőség
Patyi Alajosné
Sági Gyula
Szilvágyi Ferenc
Horváth Róbert
Rab János

IV. CIVIL SZERVEZETEK

Községünkben sok civil szervezet működik/működött. Munkájukkal hozzájárulnak 
a közösségi élet virágzásához, lehetőséget adnak a köz érdekeiért tenni akaróknak.

Enessey György Falukör
A falukört a rendszerváltás hajnalán hozták létre a faluért tenni akarók. Elnöknek 
Gülch Csabát választották. Céljuk az enesei hagyományok ápolása, a falu múltjá-
nak kutatása, emléktáblák elhelyezése. Az első falunapot a falukör szervezte. Több 
sikeres kezdeményezésük volt: Hetvényi-emléktábla elhelyezése az iskola falán, 
Enessey György-emléktábla a polgármesteri hivatal homlokzatára. A temetőben 
kitakarították a néptanítók sírját. Az 1990. évi önkormányzati választáson indultak 
a falukör jelöltjei, a tíz jelöltből kilenc befutó lett. Jelöltjüket, Böcskei Györgyöt, 
polgármesternek választották. A falukör 1992–93 táján megszűnt.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A település legrégibb civil szervezete, alapszabályát 1886. január 10-én fogadták el. 
Az egyesületben működik gyerek- és ifjúsági csoport, valamint férfi  raj. Rendszere-
sen részt vesznek körzeti versenyeken, évente több alkalommal enesei bevetéseken. 
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Az önkéntes tűzoltók háza a kultúrház szomszédságában található, az önkormányzat 
2004-ben újította fel. Testvérközségünktől 1994-ben egy régi, de nagyon jó állapotú 
Opel Blitz tűzoltóautót kaptak az önkéntesek.

Elnök: Nagy Márton. Tűzoltóparancsnok: Ihász Barnabás

Enese Sport Klub
Az egyesületet 1937-ben alapították. Több néven szerepelt az eltelt évtizedekben – 
1999 óta Enese Sport Club a hivatalos elnevezése. Jelentős fejlesztések történtek az 
utóbbi időben a katolikus templom mögötti sporttelepen. Bővítették és felújították 
a sportöltözőt. 2011–2012-ben lelátó épült, megújult a füves nagypálya. Villanyfény-
nél lehet edzeni. A KACO jóvoltából sikerült bekeríteni a létesítményt. 2017-ben a 
sportöltöző épületét teljes egészében felújították. 

Borostyán Nyugdíjas Klub

A megye legnagyobb hagyományokkal bíró klubjainak egyike. Mesterházy Ernőné 
alapította 1977-ben. A klub tagjai havonta egyszer találkoznak a kultúrházban, évente 
többször szerveznek kirándulást. Az ország minden pontjára eljutottak kirándulá-
saik során. Részt vesznek kistérségi nyugdíjas találkozókon, saját maguk részére 
is szerveznek összejöveteleket – nőnap, évbúcsúztató. Aktívan szerepet vállalnak 
községi rendezvényeken.

Klubvezető: Polgár Gyuláné.

Borostyán Kórus
A Borostyán Kórus 1994-ben alakult Tschurl Károly ösztönzésére. Kezdetektől 
fogva meghatározó szereplője községi ünnepélyeknek, fellépéseivel gazdagítja a 
kulturális életet. Eredményesen szerepelt a „Kultúrával a Nyugat kapujában” című 
vetélkedőn, kistérségi fesztiválokon lépett fel.

A kórus tagjai hetente egyszer jönnek össze gyakorolni, a próbákat a kórusvezető, 
Orbán Kata tartja. Taglétszámuk 15-20 fő között mozog.

A kórus 2000-ben, a millenniumi falunapon Eneséért Emlékérmet vehetett át.

A zsámbéki romtemplom előtt
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Enesei Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Az egyesületet a bíróság 2007-ben jegyezte be. Kezdetben csak virágosítással, falu-
szépítéssel foglalkozott. Az egyesület céljai közé a későbbiekben vette be a hagyo-
mányőrzést, és a neve is eszerint változott.

Jelentős munkát végeznek a tagok a falu csinosításában, rózsaágyásokat alakítottak 
ki a főút mentén. Dekorációkkal díszítik a község központját – különösen kellemes 
erre sétálni húsvétkor és az adventi időszakban. Kezdeményezésükre magánházak 
előtt is egyre több a virág.

A hagyományőrzéssel a Derőce néptánccsoport foglalkozik. A Harmónia Ze-
neiskola tanárai – Putz Katalin és Rab János – kezdte a néptáncoktatást 1998-ban.

Az első lépéseket sikerek követték, egyre többen jelentkeztek néptáncra. 
A képzeletbeli dobogó legfelső fokára állhattak az akkori táncosok a gyömörei 
Hagyományőrző Napon, különdíjasok lettek a „Kultúrával a Nyugat kapujában” 
rendezvénysorozaton. Újratanulták az enesei verbunkot, s mint hajdanán, eltáncolták 
a katolikus templom előtt búcsúkor.

Enese jó hírnevét vitték minden időben, 2001-ben a Revita Televízió fi lmet készí-
tett az együttesről, melyet a Duna TV is bemutatott. Az enesei néptáncosok részt 
vettek a regionális néptáncfesztiválon. Régiónkat képviselték Gyöngyösön. Az ötéves 
jubileumon kapta a csoport a Derőce nevet.

Egy hullámvölgy után ismét megmozdult valami. A „régi” táncosok 2007-ben 
elkezdtek mozgolódni, és készülni a következő évi, tízéves jubileumra.

Fergeteges siker lett, valószínűleg senki nem gondolt rá. Új lendületet vett a nép-
tánc Enesén, Rab János vezetésével.

 A Derőcét sok helyre hívták – falunapokra, fesztiválokra. Táncolhattak a rigó-
pusztai Megyei Hagyományőrző Napon, Bősön és Csíkszentmihályon. Természetesen 
állandó fellépői az enesei rendezvényeknek – majális, falunap, idősek napja.

Az egyesület elnöke: Lengyelné Szlovacsek Éva.
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Polgárőr Egyesület
Az egyesületet 2002-ben alapították azzal a céllal, hogy a polgárőrök vigyázzák a 
falu nyugalmát – lehetőség szerint éjjel és nappal. Fontos feladatuknak tekintik a 
bűncselekmények megelőzését. Munkájukat önkéntes alapon, minden ellenszol-
gáltatás nélkül végzik. Többször léptek fel eredményesen, és gátoltak meg lopást.

Az önkormányzat 2012-ben térfi gyelő kamerarendszert épített ki, ezzel is segítve 
a polgárőrök tevékenységét.

A Polgárőr Egyesület 2020-ban sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban 
egy járőrautóra. Elnök: Rostás Gábor.

Horgász Egyesület
A horgászegyesületet 1998-ban hozták létre enesei horgászok. Az önkormányzat 
tulajdonában van a kb. 0,5 ha területű tó, ahol horgászni lehet.

Évente két nagy rendezvényt szervez az egyesület – március 15-én a „tónyitó” fel-
nőtt, és májusban a gyermekeknek szóló horgászversenyt. A tagok megyei, területi 
versenyeken is részt vesznek. Gondot fordítanak a tó körül lévő területre, 2012-ben 
hoztak létre egy piknikező pihenőt. Elnök: Gecsei Gyula.

Enesei Foltvarrók Klubja
2003. október 21-én alakult meg az Enesei Foltvarrók Klubja. Faliképeket, párnákat, 
terítőket, ágytakarót és egyéb ajándékokat készítenek az ünnepekhez kapcsolódóan. 
Minden második héten találkoznak, októbertől májusig.

Kiállításaikat falunapokon és az adventi délutánon nézhették meg az érdeklődők. 
Munkáikkal eljutottak a környező településekre – Győrsövényházra, Bezire, Rá-
baszentmihályra. Kétszer állítottak ki Győrben a városi könyvtárban, a nyugdíjas 
alkotók kiállításán.

Évente készítenek ajándékot a falu intézményeinek.
Klubvezető: Füsi Andrásné.

Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének megalakulási időpontjáról nem találtam 
dokumentumot. Egy 1965. évi tanácsülési jegyzőkönyv már mint működő szervezetet 
említi. Elsődleges feladata véradások szervezése, az egészséges életmód propagálása.

Elnöke: Szabóné dr. Ferenczi Éva.
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V. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Testvértelepülések
Az 1990-es évektől kezdve szabadabban lehetett közlekedni a világban. Mindez 
kedvező lehetőséget teremtett határainkon túli településekkel baráti kapcsolat 
kialakítására.

Bős nagyközség (ma már város) volt 
az első település, amellyel sikerült szo-
rosabb együttműködést kialakítani. 
1991-ben a két tűzoltó-egyesület barát-
kozása volt az első lépés. A kapcsolat 
gyorsan épült, a képviselő-testületek 
felvették a kapcsolatot, és rendszeresen 
látogatták egymás rendezvényeit. El-
sősorban a bősi Szent Flórián-ünnepet 
az eneseiek, a bősiek pedig az enesei 
falunapot. Több-kevesebb alkalommal 
meglátogatták egymást az iskola és az 
óvoda dolgozói, a nyugdíjas klubok, a hivatalok munkatársai. Minden kétséget kizáróan 
Bőssel a legélénkebb Enese kapcsolata. Ez köszönhető a két település közelségének 
(50 km) ill. annak, hogy nyelvi nehézségek sincsenek a Szlovákiában található várossal, 
hisz 95%-ban magyarok lakják.

Székelykapu avatása 2014-ben
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Az ausztriai St. Stefan ob Leobennel létrejövő kapcsolat az iskolának köszönhető. 
Az osztrák település igazgatója-polgármestere magyar iskolát keresett 1991-ben. 
Az elképzelés szerint az enesei gyerekek egy hetet töltenek a stájer faluban, majd 
az osztrákok szintén hét napot a Kisalföldön. Az előkészítő munka után 1992-ben 
utaztak először enesei diákok a Mura folyó menti községbe. Pár héttel később Enese 
fogadta a vendég gyerekeket.

Megismerhették egymás mindennapi életét, gyakorolhatták a nyelvet, kirándultak 
a környéken. A 10-11 éves diákok szép élményekkel gazdagodtak.

Az „Interkulturelles Lernen” keretében folyó program utolsó éve 1999. volt. 
A kapcsolatban kezdettől fogva minden korosztály részt vett.

Az első években busszal érkeztek a St. Stefan-iak az enesei falunapra. Stájer tán-
cokat mutattak be, sor került az Enese–St. Stefan focimérkőzésre. Enesei küldöttség 
szintén több alkalommal járt a testvértelepülésen. 1996-ban 45-50 enesei vett részt 
a St. Stefan nevű falvak találkozóján. St. Stefan vezetése úgy döntött 1994-ben, 
hogy régi Opel Blitz tűzoltóautójukat az eneseieknek ajándékozzák. Az ünnepélyes 
átadásra Enesén került sor.

A 2000-es évek kezdete óta a barátságot elsősorban a képviselő-testület tagjai 
ápolják.

Erdélyi testvérközségünkkel, Csíkszentmihállyal 1993 a kiindulópont. A csíki 
falu alpolgármestere megyénkben járt, többek között azzal a céllal, hogy felvegye 
a kapcsolatot egy kisalföldi településsel. Az enesei küldöttséget őszre meghívta. 
A delegáció tagjai ízelítőt kaptak a székely vendégszeretetből. A ’90-es évek közepén 
mindenki eljuthatott Eneséről a Székelyföldre, akit érdekelt a Kárpátok mentén élő 
magyarok élete.

Minden év nyarán indult busz. Enese viszonozta a vendéglátást, a csíkszentmihá-
lyiak Nyugat-Magyarországgal ismerkedtek. A későbbiekben háromévente egyszer 
keltek útra a testvértelepülések polgárai.

Enese a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt helyezett a fi atalok közötti kapcso-
lattartásra. A ’90-es évek közepén középiskolások minden nyáron kerékpártúrára 
indultak Bősre. Szintén középiskolásoknak szervezett kirándulást a község Erdélybe, 
több alkalommal ifjúsági találkozóra került sor, Enesén 1998-ban és 2004-ben – ez 
utóbbin St. Stefan küldöttsége is részt vett.

Jóllehet, a testvérközségi kapcsolat a ’90-es évektől működött, a testvérközségi 
oklevelek aláírására csak 2002. augusztus 18-án, az enesei falunapon került sor.

A kultúrház udvarán mind a négy település vezetője kézjegyével látta el a doku-
mentumot.
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VI. GAZDASÁG, SZOLGÁLTATÁS ÉS INFRASTRUKTÚRA

A község kedvező földrajzi helyzete és az itt élők vállalkozószelleme megfelelő 
hátteret biztosítottak egy erős gazdasági pozícióhoz. Mindezt erősítette a 85. sz. 
főútvonal, az ország egyik legforgalmasabb közútja és a Győr–Sopron vasútvonal.

A ’90-es évektől kezdve a vállalkozó kedvű emberek gazdasági társaságokat alapítot-
tak, lettek egyéni vállalkozók községünkben is. Az állami tulajdonú cégek pár év alatt 
eltűntek a térképről. Az Agromerkant Kft. 1990. februárban alakult, többek között a 
pestszentlőrinci függönygyárnak dolgoztak. Enesén 8-10 asszonyt foglalkoztattak a 2000-
es évek elejéig. A „függönyös” – ahogy a faluban nevezték – a Korn-házban működött.

1991-ben fatelepet alakítottak ki a Bezire vezető út mellett. A faipari vállalkozás 
2020-ban fejezte be tevékenységét. A közel három évtizedben több tulajdonos mű-
ködtette faipari cégét a területen, legsikeresebb a GTO-HOLZ Kft. volt.

Az egykori Tschurl-majorban 1991-ben autóbontó kezdte meg működését. Visztricz 
György, a kft. tulajdonosa, Németországból hozott be használt gépkocsialkatrészeket. 
A 2000-es évek közepén fejezte be tevékenységét.

1992. május 1-től tankolhattak a faluban a gépjárműtulajdonosok. A benzinkút 
tulajdonosa Klemenik Ernő, aki 
Abdán is üzemeltetett benzinku-
tat. A Motalko közel egy évtize-
dig szolgálta ki a vevőket, majd a 
vállalkozás befejezte működését, 
több évig zárva volt a kút, a 2010-es 
évek elejétől a Lukoil üzemelteti. 
A benzinkút mellett Sárga Rigó 
néven panzió és étterem várta ven-
dégeit. A panzió a benzinkúttal 
egyidőben zárt be, a zárást köve-
tően rövid ideig üzemelt. 1993. áprilisban a kultúrházban megnyílt a Fehér Holló 
Gyógyszertár (Csorna) fi óküzlete. Pár év elteltével az Althea nevű vállalkozás 
üzemeltette, székhelye Rábapatonán volt. A jogszabályi változásoknak nem tudtak 
eleget tenni, ezért a vállalkozás 2018-ban bezárta az enesei fi ókgyógyszertárat.

A 85. sz. főút mellett 1996-ban építette fel egy kónyi vállalkozó az éttermét és 
élelmiszerboltját. Több tulajdonosa volt, egypár évig nem működtették – 2016 óta 
csak étteremként üzemel. Az étterem neve Babilon.

2015. év elején nyitotta meg a Winkler Tüzép enesei telephelyét a vasút és a 85. 
sz. főút közötti területen. Ezzel egyidejűleg zárt be a Nyárfa melletti Tüzép telep.

A falu gazdaságát 1997-től a Kaco Hungary Kft. határozta meg. Az autóipari 
beszállító, tömítéseket gyártó cég 300-350 dolgozót foglalkoztat. Napjainkban 77 
egyéni vállalkozó és 72 gazdasági társaság keresi boldogulását.

Motalko benzinkút az 1990-es évek elején
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A képviselő-testület 2000. janu-
ár 1-től vezette be a vállalkozók 
iparűzési adóját és a magánsze-
mélyek kommunális adóját. A két 
adónem az évek múlásával egyre 
inkább meghatározó lett a község 
költségvetésében. Az iparűzési-
adó-bevételt tekintve (mértéke: 
a nettó árbevétel 1,4%-a) Enese 
a megyében az előkelő 33. helyet 
foglalja el a 183-ból. Több tízmillió 
forintot fi zetnek be a vállalkozók és 
a vállalkozások a büdzsébe. A kom-
munális adóból –– háztartásonként 
6000 Ft/év – 3,5 millió Ft folyik be.

Régi hagyományt élesztett újjá a 
község vezetése, amikor kitüntette 
legjobb adófi zetőit. A virilistákat 
minden évben falunapon méltatta a 
polgármester. Az egyéni vállalkozók, valamint a gazdasági társaságok vezetői közül 
öt-öt vehetett át oklevelet. 

A legtöbbször kitüntetett egyéni vállalkozók: Horváth Gyula, Takács Norbert, 
Szlovacsek Imre, Csonkáné Balikó Éva, Stoiber János. Gazdasági társaságok: Kaco 
Hungary Kft., GTO-HOLZ Kft., Bödő Kft., Inicia Zrt., L-Duplex Pivo Kft.

Infrastruktúra, szolgáltatás szempontjából nagyon kedvező kép rajzolódik elénk. 
Három élelmiszerbolt szolgálja a község lakosságát, két vendéglátóhelyen tölthetik 
kellemesen az időt a beszélgetni vágyók, ebből egy helyen biztosított a melegétkezés 
lehetősége. A falunak van orvosa és fogorvosa. A szolgáltatási palettát színesíti: egy 
takarékszövetkezet, posta, községi könyvtár. Számos fodrász és kozmetikus dolgozik 
itt. Két virágbolt kínálja áruit. Zöldséges, egy kis cukrászüzem keresi megélhetését 
még sok más egyéb mellett.

A 90-es évek eleje óta – egypár év kivételével – benzinkút szolgálja a falu lakóit.
Enese buszközlekedése – Győr irányába – a legjobbak közé tartozik a megyében. 

Naponta 89 járat indul a megyeszékhelyre.

Brazil nagykövet Enesén

1997. áprilisban ünnepélyes pillanatok szemtanúi 
voltak a meghívott vendégek. Átadták közsé-
günkben az autóiparnak beszállító gumitömítést 
gyártó üzemet – melyet Kaco néven ismerünk.
A J.C.A. Sabo vállalkozás a világon mintegy 3000 
embernek adott munkát, Jose Sabo a vállalat egyik 
tulajdonosa. Édesapja a Délvidékről vándorolt 
Brazíliába az 1930-as években.
Az ünnepélyes átadón részt vett Andre Guimara-
es, Brazília magyarországi nagykövete. Így érté-
kelte a beruházást: „Az enesei gyár kiváló példája 
annak, hogy mit jelent a két nemzet kapcsolata, 
illetve azt, hogy a Szabó család vállalkozása len-
dületet adhat a Brazíliában élő magyaroknak 
ahhoz, hogy szolgálhassák az óhaza érdekeit.”

Kisalföld, 1997. április 18.
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Választások

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK 1990 ÓTA
Községünk 1990 óta a csornai választókerülethez tartozik. Az országgyűlési válasz-
táson a választópolgár szavazott pártlistára és egyéni jelöltre. Az egyéni jelöltek – 
többnyire – egy-egy párt színeiben indultak. A győztes jelölt pártja is – mindegyik 
alkalommal – első helyen végzett.

1990–1994 Balogh János – Szabad Demokraták Szövetsége (ellenzékben)
1994–1998 Varga József – Magyar Szocialista Párt (kormányon)
1998–2002 Áder János – Fidesz (kormányon) házelnök,
 2009–2012 európai parlamenti képviselő
 2012–2022 köztársasági elnök
2002–2006 Áder János – Fidesz (ellenzékben)
2006–2009 Áder János – Fidesz (ellenzékben)
2009–2010 Gyopáros Alpár – Fidesz (ellenzékben)
 időközi választáson lett képviselő
2010–2014
2014–2018 Gyopáros Alpár – Fidesz (kormányon)  
2018–2022
2022– 

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. A választáson 
csak pártlistára lehetett szavazni.

A 2004. évi választás eredménye
Leadott szavazat: 505
Érvénytelen: 4
Érvényes: 501

Szociáldemokrata Párt 1
Magyar Demokrata Fórum 45
Magyar Nemzeti Szövetség 4
Szabad Demokraták Szövetsége 14
Magyar Szocialista Párt 154
Fidesz–Magyar Polgári Szövetség 268
Magyar Igazság és Élet Pártja 4
Munkáspárt 11
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A 2009. évi választás eredménye
Az 1413 választásra jogosult polgár közül 487 (34,47%) szavazott. Érvénytelen 5 

szavazat.

Fidesz–MSZP 333
Szabad Demokraták Szövetsége 3
Munkáspárt 8
Magyar Szocialista Párt 53
Jobbik Magyarországért Mozgalom 45
Lehet Más a Politika 6
Magyar Demokrata Fórum 34

A 2014. évi választás eredménye
Az 1435 választópolgár közül 309 szavazott (21,53%), 3 volt érvénytelen voks.

Magyar Szocialista Párt 30
Fidesz–KDNP 193
A Haza Nem Eladó 1
Jobbik Magyarországért Mozgalom 43
Lehet Más a Politika 13
Együtt–Párbeszéd Magyarországért 8
Demokratikus Koalíció 18

A 2019. évi választás eredménye
Az 1419 választópolgár közül 583 (41,09%) szavazott, érvénytelen voks 1.

Fidesz–KDNP 91
Demokratikus Koalíció 59
Jobbik Magyarországért 50
Momentum 33
Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd 16
Mi Hazánk 15
Magyar Kétfarkú Kutya Párt 9
Lehet Más a Politika 7
Munkáspárt 2

Megyei közgyűlés választási eredményei
A megyei közgyűlési választáson pártok, civil szervezetek állítottak listát. Két listán 

lehetett bejutni a megyei közgyűlésbe: 1. A 10 000 fő alatti 2. A 10 000 fő feletti tele-
pülések listáján. (A megyei jogú városok nem állíthattak listát.) Ugyanazon a napon 
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szavaztunk polgármesterre/települési képviselőkre és megyei közgyűlési listára. 1990–
2014 között 41 tagú, 2014 után 21 tagú volt Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése.

1990
Apor Péter került delegáltként Eneséről a közgyűlésbe..

1994
A választás eredményét nem tudjuk közölni.

1998
1322 választópolgár közül 506 szavazott, 30 voks érvénytelen volt.

Győr-Moson-Sopron Megyei Cigányok
Érdekvédelmi Szövetsége 2
Szabad Demokraták Szövetsége 16
Győr-Moson-Sopron Megyéért Egyesület 29
Megyei Nyugdíjas Szövetség 39
Civil Fórum 2
Magyar Szocialista Párt 97
Magyar Igazság és Élet Pártja 13
Fidesz–Magyar Polgári Párt 188
Magyar Demokrata Néppárt 3
Magyar Demokrata Fórum/MDF 62
Független Kisgazda Párt–Kereszténydemokrata Néppárt 13
Munkáspárt 9
KISKE 4
  
Mesterházy József a közgyűlés Európai Integrációs és Külkapcsolati Bizottság 

külsős tagja lett mint MDF listán szereplő jelölt.

Áder János ünnepi beszéde 
a millenniumi zászló átadása 
napján
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2002. évi választás
Érvényes szavazat: 451
Magyar Szocialista Párt 176
Fidesz–Független Kisgazda Párt 116
Magyar Demokrata Fórum/MDF 95
Gy-M-S Megyéért Egyesület 24
Vidékért Egyesület 11
Szabad Demokraták Szövetsége 11
IPOSZ 8
Pannon Nyugdíjas Szövetség 4
Magyar Kisgazda Párt 3
Gy-M-S Megyei Polgári Szövetség 2
Magyar Igazság és Élet Pártja 1

Mesterházy József a közgyűlés Európai Integrációs és Külkapcsolati Bizottság 
külsős tagja lett mint MDF-listán szereplő jelölt.

2006. évi választás
Érvényes szavazat: 722
Magyar Demokrata Fórum 60
Nemzeti Fórum 3
Fidesz–KDNP 334
Független Kisgazda Párt 2
Gy-M-S Megyéért Egyesület 22
Magyar Szocialista Párt 188
Nöme 1
Nyugdíjasok és Liberálisok Szövetsége 12

2010. évi választás
Fidesz–KDNP 252
Jobbik 21
Magyar Szocialista Párt 66

346 választópolgár adta le voksát az 1437-ből. Minden bizonnyal 7 voks érvénytelen volt.
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2014. évi választás
304 választópolgár járult az urnákhoz, 13 szavazat érvénytelen volt.
Fidesz–KDNP 203
Magyar Szocialista Párt 36
Jobbik 35
Demokratikus Koalíció 17

2019. évi választás
Az 1442 választópolgárból 560 adott le érvényes szavazatot.

Fidesz–KDNP 377
Momentum 74
Jobbik 43
Demokratikus Koalíció 43
Magyar Szocialista Párt 23

Gyopáros Alpár
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Falurészek

A 20. század elején községünk kétutcás település volt, a temetőtől a katolikus 
templomig és az evangélikus templomtól a Szabadság utcai boltig megrajzolható 
területen feküdt.

ÖREGFALU
A fent leírt falurész az Öregfalu. A 20. század első felében három utcát alakítottak 
ki az evangélikus templomtól északra eső külterületi földeken – az 1910-es években 
a mai Kossuth utcát, az 1920-as években Tüske-tagon a Szabadság, a Berettyónak 
nevezett részen a Dózsa utcát. 1998-ban húsz házhelyet mért ki az önkormányzat 
a Dózsa utca meghosszabbításában. Ma már ezeket az utcákat is az Öregfaluhoz 
soroljuk.

KOREA
A vasútvonaltól délre fekvő területet 1907-ben még külterületi lakott helyként 
határozták meg. A II. világháborút követően kezdték meg lakóházak építését. 
Böjtös Kálmán szerint azért kapta a Korea nevet, mert az 1950-es években minden a 
koreai háborúról szólt, s a postás arra a kérdésre, merre megy, így válaszolt viccesen: 
Koreába. (Egy másik magyarázat: a kialakuló falurészen alacsonyabb emberek 
éltek… olyanok, mint a koreaiak.) Egy 1955. évi olvasói levél Enese, Újtelep néven 
jegyezte. A tanácsülési jegyzőkönyvek is Újtelep néven említik.

1969-ben a Kisalföld megyei napilap újságírója korszerű faluként írja le Enesét, 
ahol – a vasúton túl – 96 villaszerű épület sütkérezik a tavaszi napon. Kétszobás, 
előszobás házak sorakoznak konyhával, fürdőszobával és éléskamrával. A megszó-
lított emberek a község jó, központi fekvése miatt telepedtek itt le. Jöttek Győrből, 
Kisbabotról, Abdáról, Péterházáról és Fud-pusztáról.

A következő utcákat találjuk itt: Eper – József Attila – Rákóczi – Ady – Vörösmarty –
Jókai – Hunyadi és Hetvényi.

LUCERNÁS
A 85. sz. főút és a régi 85121 sz. országos közút által határolt területen lucernát 
termesztettek, innen a falurész neve. 1972-ben kezdték parcellázni a 12 hektár 
területet és 102 házhelyet alakítottak ki, 1977-ben a telkek 80%-án már felépült 
vagy épülőfélben volt a lakóház. A Kisalföld 1977. július 1-jei számában olvashat-
juk: bővítették a villanyhálózatot a községben, a 150 000 forint értékű munkát az 
Édász szakemberei végezték. A Bartók és a Deák utca, valamint a Kiskerti sor 
házaiban kigyulladt a fény.
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A ’70-es években divat volt társasházakat építeni. Községünkben 1976-ban 12 
taggal megalakult a lakásépítő és lakásfenntartó szövetkezet. A részletes beépítési 
tervet a SZÖVTERV készítette. Az alakuló gyűlésen a győri tervezőiroda munka-
társa fi lmvetítéssel mutatta be az építkezési forma előnyeit. Három négylakásos 
társasház épült fel.

A következő utcák tartoznak a Lucernáshoz: Rózsa – Radnóti – Bartók – Deák 
– Kiskerti sor.

ÚJTELEP
1977. augusztusban arról írtak, hogy a közeli jövőben a régi 85-ös műút (85121. sz. 
út, katolikus templom – benzinkút) mellett is társasházat terveznek, és 220 család 
részére alakítanak ki korszerű otthonokat.

A társasház-építési koncepciót elvetették, az Újtelepen családi házakat építettek. 
Első lépésben 60 építési telket alakítottak ki a focipálya mögötti területen, s abból 
20-at rövid időn belül megigényeltek. Problémaként jelentkezett – csakúgy, mint a 
Lucernás esetében –, hogy a községi tanács saját erőből nem tudta vállalni az új 
lakótelep villamos energiával való ellátását. A költségek felét – 300 000 Ft – átvállalta 
az Édász kapuvári igazgatósága. A munkát 1982. év elején fejezték be.

1985-ben adták át a Sport utca elején felépített élelmiszerboltot. A 150 m2 alapte-
rületű bolt kezdetben hagyományos üzemmódban szolgálta ki a vevőket, de – mint 
megjegyezték – önkiszolgáló egységgé alakítható át. (Erre nem került sor.)

A családiház-építések a 2000-es évek elejéig elhúzódtak.
Utcák: Sport – Csalogány – Fecske – Külsőréti dűlő.

Az Árpád, a Soproni és a Szabadság utcák bolt – 85. sz. főút közötti része 1970 után 
kezdett beépülni. Ezek az utcák – az utcák területe – az Öregfaluval határosak, de 
nem soroljuk őket oda. A területen korábban gyümölcsfák sorakoztak, magánterület 
volt. A vasútra az emberek csak kerülővel – a Petőfi  utcán a temetőig, majd onnét 
a vasútállomásra – juthattak el. Érdekességként jegyezzük meg: az 1950-es években 
a Szabadság utca nevezett része Sztálin nevét viselte.

Az önkormányzat 2021-ben 55 telket alakított ki a kanális – 8417. sz. országos 
közút – Dózsa utcai kertek által határolt területen. A lakóterületnek nincs neve, a 
két utca: Csíkszentmihály és Bős nevét viseli.

ENESE SZEREPKÖR NÉLKÜLI TELEPÜLÉS?
A szocializmus évtizedeiben egy rendkívül centralizált államban élték mindennapja-
ikat az emberek. 1971-ben állították össze az Országos Településhálózat-fejlesztési 
Koncepciót. (De: a településhálózat átalakítására, „fejlesztésére” már korábban 
születtek elképzelések!) A koncepció Enesét a III. kategória „C” csoportjába so-
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rolta – azaz a szerepkör nélküli települések közé. Törvényi erőre nem emelkedett 
az elképzelés, de gyakorlattá igen – közös tanácsokat hoztak létre, termelőszövet-
kezeteket, iskolákat vontak össze.

Ezen falvakban csak elemi szükségleteket biztosító beruházásokat (víz, villany) 
hajtottak végre, általában lakóépületre építési engedélyt nem adtak ki. Községünket 
felemásan érintették az intézkedések: az ÁFÉSZ-közpon átkerült Kónyba, de lakó-
házakat szép számmal építettek a ’70-es években is. A tanácstagok több alkalommal 
szóvá tették, hogy a községet nem támogatják központilag olyan mértékben, mint 
az helyzete szerint kívánatos lenne.

Tóth Antal tanácstag – elsőként – már az 1968. február 23-i tanácsülésen megálla-
pította: hiába erőlködik Enese, központnak Kóny van kijelölve, és az is kap mindent.

Böjtös Kálmán tanácstag is frappánsan fogalmazta meg véleményét az 1970. április 
28-i tanácsülésen: „… azt is tudják, hogy a kijelölt körzeti központ készségeit a fel-
sőbb szervek mindenben támogatják. De azt nem tudja, hogy ki volt az az agytröszt, 
aki azt állapította meg, hogy a kör közepe a kör szélén van. Véleménye szerint az 
olyan fejlődő községeket, mint Enese, bűnös dolog az elsorvasztásra kárhoztatni.”

Későbbi tanácsüléseken is elő-előkerül Enese besorolása, Ihász Ferenc tanácselnök 
az 1978. március 30-án tartott tanácsülésen a következő szavakkal összegezte mon-
dandóját: „A felsőbb szerveknek is tudomása van a község szegényes helyzetéről, 
de mivel szerepkör nélküli besorolást kapott, nem cél, hogy a községet fejlesszék… 
Sajnos a község költségvetése nem tud lépést tartani a növekvő fejlődéssel s saját 
erőből mindent nem tudunk megvalósítani.”

A Turista Magazin 1978. december 1-jei száma a következőt írta Eneséről: 
„A Győr–Sopron vasúti fővonal mentén fekvő kis falu igen szépen rendezett utcákkal, 
a házak oldalán piciny virágoskertekkel.”

Enese lélekszámának változása a rendszerváltás után:
1990: 1604 fő       
2000: 1662 fő      
2010: 1804 fő       
2021: 1838 fő

Irodalom
Győr-Sopron Megyei Hírlap 1955. október 21.
Kisalföld  1969. április 27.
  1976. december 10.
  1977. július 1.
  1977. augusztus 31.
  1982. március 17.
  1985. augusztus 16.
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A temető

A temető a község nyugati végén – a tét–lébényi út mellett – egy homokháton talál-
ható. A 18. század óta biztosan ide temetkeztek, nem zárható ki, hogy már korábbi 
időszakokban is. Erről nem rendelkezünk információval.

A „nagytemető” a sírkert legősibb része. A köznemesi családok síremlékeit itt ta-
láljuk. Legrégibb sír Trsztyánszky Gergely vörösmárvány sírköve – 1825 után készült. 
Minden bizonnyal fi a, a Pesten gazdag polgárrá lett István készíttette szüleinek. 
Az Enesén élő Trsztyánszkyak vagyoni helyzete ezt nem tette volna lehetővé.

A temető hű képe volt a családok társadalmi státuszának. Minél tehetősebb volt 
a család, annál fi gyelemreméltóbb a temetkezési emlék.

Az Enessey család két kriptája bizonyítja: ők voltak a község legvagyonosabbjai.
Enessey Kálmánt – a megye társadalmi, gazdasági életében aktív közszereplőt – 

közvetlen a temető kerítése melletti családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 
1885. május 28-án temették, a megyei politikusok közül a gyászszertartáson részt 
vett gróf Laszberg Rezső alispán és Lippay Géza. A temetői imát Mészáros István 
bezi esperes, a gyászbeszédet a kúriában Karsay Sándor szuperintendens tartották.

A kerítéstől távolabb eső Enessey-kriptát Enessey Sándor építtette a kúriával 
egyidőben, találtunk itt 1870-es E. S. nyomatú téglákat. Szintén a megyei közélet 

jeles alakja volt, 1900. augusztus 24-én 
halt meg. Vele sírba szállt az Enessey 
család – községben élő – utolsó férfi tagja.

A Dóczy családnak is volt sírboltja, ezt 
a 20. század elején elbontották.

A Győry, Eőry, Halászy családok már-
vány síremlékei egyszerűbbek, ma is áll-
nak. A családok leszármazottjai nem 
élnek településünkön.

A „kis temetőbe” – mely a Barcza-rét 
felé esik, és mintegy két méterrel mé-
lyebben van a „nagytemetőnél” – a 20. 
század első felében kezdtek temetkezni.

A ravatalozó építésekor több régi sírt 
felszámoltak, helyükre épült fel a „ha-
lottak háza”.

Enesei Dorner Ede gyászjelentése
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Enessey Sándor nyughelyeEnessey Kálmán és ősei nyughelye



235

Pecsétek

A pecsétek hitelesítik a leírt szöveget, 
megerősítik azt – ez az egyik funkciójuk. 
A községünkhöz köthető legrégebbi pe-
csétlenyomat az Enessey család címere.

A község jelképének tekinthető első 
pecsét a 19. század második felére datál-
ható. Leírása: A község pecsétje poncolt 
vonallal határolt kör alakú. Felirata egy 
csillaggal szakaszoltan: Enesei Helyha-
tóság pecsétje. 

A pecsét belközepén talajon álló, két-
szarvú, kétkerekű eke, mögötte leveles 
búzakalászokból álló kéve.

A 20. század elején képviselő-testületi 
jegyzőkönyvek hitelesítésére használták

A Horthy-korszakban használt pecsét. 
Három (csonka) vármegyét egyesítettek 
– Győr-Moson-Pozsony közigazgatási-
lag egyelőre egyesített vármegyék néven. 
Az 1908. évszám a községek országos 
névrendezésére utal.

A tanácsrendszerben – 1950–1990 kö-
zött – használt pecsét.

A képviselő-testület pecsétje, 1990-től 
napjainkig használjuk.
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A 2007–2012 között fennálló 
körjegyzőség pecsétje.

A 2013. január 1-jén megalakult 
közös önkormányzati hivatal pecsétje.

Jegyzői pecsét

Polgármesteri pecsétek

Az iskola pecsétje – Kossuth-címeres –, 
1945–1948 között használták.
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AZ ENESEI CÍMER
Enese község címere megegyezik az Enessey család címerével, a különbség csupán: 
a családi címer kiegészült az Enese közössége felirattal, s a képviselő-testület 5/1994/
IX. 14. számú rendeletével lett a közösség 
címere.

A CÍMER LEÍRÁSA
Az önkormányzat címere, fent az „Enese 
közössége” felirattal, ovális alakú. Maga a 
címer szív alakú, mely alul csücskös pajzs. 
Zöld pajzsláb a címerpajzs 1/6 részét fedi. 
Ezüstszínű lovon zöld nyeregtakarón – mely 
aranysávos a szélén – aranycsizmás, piros 
ruhás, aranysujtásos vitéz lovagol. A vitéz 
arcszíne szintén arany. Kurucos süvege piros. 
Kezében ezüstszínű szablya. A háttér kék 
színű. A címerpajzsot fekete kontúrvonal 
határolja. Körülötte lepelszerűen szív formát 
alkotva, bal oldalon kék-arany, jobb oldalon 
piros-ezüst levélformák díszítik. A két-két 
színű leplet egy ezüst színű sisak választja 
ketté, melyen egy arany színű piros és kék kövekkel díszített korona nyugszik. A 
koronából egy piros,aranysujtással díszített mentés, piros süveges, ezüst kardot emelő 
vitéz emelkedik ki. A levélmintás címerlepel bal felső részétől félkör ívben, mintegy 
befejezve az alsó ívet, az „Enese Közössége” felirat látszik.
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Nagy enesei szívvel… jó hírünket vitték a világban

Három rövid portré – három régi enesei család leszármazottjáról, akik mindenhol 
büszkén vallották magukat községünk szülöttének. Alkotásukkal, életművükkel 
rászolgáltak arra, hogy ezen kötet is megőrizze nevüket.

TSCHURL KÁROLY (1932–)
Felmenői az 1880-as években vásárolták meg az Enessey Kálmán építette kúriát 
és a hozzá tartozó birtokot. A család a vármegye legjobb adófi zetői közé tartozott. 
A II. világháborút követően vagyonuktól megfosztották őket, Tschurl Károly 1956-
ban elhagyta az országot, és Németországban telepedett le.

A zene már gyermekkorában érdeklődése középpontjában állt. Londonban a 
Királyi Akadémián kapott diplomát mint brácsás és hegedűtanár. Harminc évig a 
Duisburgi Filharmonikusok jelentették számára a második otthont.

Az Enesei Zenei Műhely életművének fontos része lett, hisz szervezésében 1993-
tól 2008-ig számos német zenész fordult meg községünkben és Magyarországon. 
Az itt vendégeskedők vitték Enese jó hírét, a vendéglátók plusz jövedelemhez jutottak.

A családjától elvett birtok egy kis részét visszakapta, s az abból megkapott földjá-
radékot óvodás és iskolás gyerekek zenei 
képzésére fordította. Jótékonyságának 
köszönhetően Enese, Kóny és Rábapa-
tona fi ataljai jeles együttesek koncertjein 
vehettek részt.

Enese Község Önkormányzata 1994-
ben munkáját díszpolgári címmel ismerte 
el, Győr-Moson-Sopron Megye Közgyű-
lésétől elismerő oklevelet vehetett át. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
minisztere 2018-ban Pro Cultura Hunga-
rica kitüntetésben részesítette a magyar 
kultúra külhoni megismertetésében és 
terjesztésében, valamint a magyar nemzet 
és más nemzetek művelődési kapcsolata-
inak gazdagításában szerzett érdemeiért. Mesterházy József adta át a miniszteri kitüntetést
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GÜLCH CSABA (1959–2021)
Dolgozott tanárként, majd a Kisalföld újságírójaként. Helytörténeti írásaival – Het-
vényi Istvánról, Enessey Györgyről, a község történetéről – mindenki találkozott, 
akit érdekelt szűkebb pátriájának története.

Enese jó hírét – a község határain 
túl – verseivel, interjúival, tanulmá-
nyaival vitte. Előadásokat tartott bel- 
és külföldön – neve mögött mindig 
Enese szerepelt.

Első verseskötete 1987-ben jelent 
meg A remény útvesztői címmel, Az 
idő fénylő nyoma kötetben a nyugati 
magyar irodalom alkotóival készített 
interjúkat.

Verseskötetei: Profán zsoltár, 
A hóesés befogad, Gyónás könyve.

Várszegi Asztrik pannonhalmi 
főapáttal készített beszélgetőkönyve, 
A megajándékozott 2010-ben meg-

kapta a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés által alapított Kormos István-díjat.
2020-ban a Környezetvédelmi Világnap alkalmából vehette át a Kitaibel Pál Kör-

nyezetvédelmi Emlékérmet dr. Dézsi Csaba Andrástól, Győr város polgármesterétől, 
és Radnóti Ákos alpolgármestertől.

MESTERHÁZY ERNŐ (1963–)
A család felmenői a 18. század végén 

költöztek Enesére, édesanyja közel 
két évtizedig a helyi általános iskola 
igazgatója volt.

A középiskolát Győrben végezte, 
majd a Közgazdaságtudományi Egye-
temen szerzett diplomát.

Az üzleti életbe az 1980-as évek-
ben kapcsolódott be, többek között 
a Bahia Kiadó is tulajdonát képezte, 
amely 140 lemezt jelentetett meg. Az 
Európa Kiadó együttes menedzsere, 
de dolgozott a Balaton és Trabant 
zenekarokkal is. Üzleti sikerei révén tehetős polgárrá vált. Éveken át szponzorálta 
az Enese SC-t, támogatta a nyugdíjas klubot és az iskolát.
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Utószó

Az érdeklődő olvasó községünk első történeti olvasókönyvét lapozta végig. A fel-
lelhető dokumentumokból dolgozva, a teljességre törekedtem. Egy helytörténeti 
munka azonban sohasem lehet minden részletet felölelő, és soha nem érhet véget. 
Hiszen pár év múlva már  jelen korunk is történelem lesz, s helyet követel magának 
egy újabb kötetben. Másrészt a régmúltból is kerülhetnek – és kerülnek is! – elő 
olyan adatok, amelyek tovább árnyalják, gazdagítják tudásunkat Eneséről.

Amikor elkezdtem az adatgyűjtést, az arcanum beszkennelt, falunkra vonatkozó 
oldalainak száma nem érte el a 18 000-t, ma már több százzal meghaladja azt!
A megyei levéltár is rejt polcain olyan forrásokat, amelyeket nem néztem át: az alis-
páni és főszolgabírói iratokban előfordulhat községünk vagy itt élő családok neve, 
velük kapcsolatos ügyek. A nemesi közgyűlések 1690 utáni, latin nyelvű bejegyzései 
szintén olvasásra várnak. A végrehajtó bizottság üléseinek jegyzőkönyveit egy kö-
vetkező kutatómunka számba veheti.

Az iskola, az óvoda és a sportegyesület történetét az alapkoncepció szerint – 
egy-egy meghatározó momentumot leszámítva – nem építettem be az „Enese 
évszázadai”-ba. Ezt ma már lehet, hogy másképp csinálnám, mert ezen intéz-
ményekkel teljes a falu történelme. S mégiscsak egy könyvben – s nem négyben 
– lenne elérhető a múlt.

Mindezen hiányosságok tudatában remélem, aki elolvasta az írást: egységes tör-
ténelmi képet kapott településünkről!

Budapest főpolgármesterének – Demszky Gábornak – 2004-től tanácsadója, egyik 
fő bizalmasának számított. A városháza megbízásából a Gyurcsány-kormánnyal 
egyeztetett fővárosi beruházásokról.

Legnagyobb sikereit fi lmproducerként érte el. A Csak a szél című fi lm 2012-ben a 
Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Ezüst Medve, öt évvel később a Testről és lélekről 
Arany Medve díjat kapott, ez utóbbi fi lm a Sydney-i Filmfesztivál fődíját is elnyerte. 
A fi lmet 2018. januárban Oscar-díjra jelölték a legjobb idegen nyelvű fi lm kategóriában.

Mesterházy Ernő 2013 óta az Európai Filmakadémia tagja.


