Szatmáron született KATONA MIHÁLY
a természeti földrajz magyar úttörője
Fazekas Lóránd
Ha műveit egy világnyelven, mondjuk németül vagy franciául írja, — mert az előbbi nyelvet
anyanyelvi szinten ismerte —, ma a német Alexander von Humboldt (1769-1859) helyett az
oknyomozó, rendszerező természeti földrajz megalapozójának világszerte Katona Mihályt tekintenék,
hiszen a „ Közönséges természeti Föld-leírás ” című munkájával 24 évvel megelőzte Humboldt „
Kosmos ”-át, melynek kötetei 1845 és 1858 között jelentek meg, s melyet e tudomány alapművének
tekintenek. De Katona írásainak közlésére népének nyelvét tartotta szükségesnek, mert amint könyve
előszavában írja „ Illyen tzélból titulálta ezt így: a felsőbb Oskola béli Tanulók számára: mert azokat
forgatta szeme előtt ennek készítésében ”1

Katona Mihály arcképe, Katona Bálint festménye
Az életút
A szatmári Katona család
1758-at írtak, amikor április 6-án a 41 éves Katona Mihály és a 31 éves Magyoros Borbála,
(sz.1727. április 8.) Magyoros Mihály leánya örök hűséget esküdött egymásnak a szatmári Láncos
templom falai között. Egybe kelésükből három gyermek született: György még azon év július 28-án,
Éva 1759. február 7-én és Sára 1760. február 5-én. E házasság azonban igen rövid életű volt, mert
1760. április 27-én a fiatal Borbála asszony árván hagyja a családot. A három gyermekkel özvegyen
maradt apa két év után köt új házasságot Czégényi István családjának harmadszülött hajadon leányával
a 20 éves Czégényi Erzsébettel (sz. 1742. március 10.) 1762. február 18-án. Hogy a férj előző
házasságából született három gyermekét magával vitte-e az új kapcsolatba vagy netán a nagyszülők
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nevelték őket, azt nem tudjuk, de azt igen, hogy az új kapcsolatban is gyermekáldásos évek követték
egymást.
A házasságkötést követő második évben első szülöttként 1764. október 6-án egy kisfiú látja
meg a napvilágot, akit Szegedi István és felesége tart a keresztvíz alá. A gyermek a keresztségben a
Mihály nevet kapja. Ő az aki felnőve református papsága mellett a természeti földrajz úttörő szakértője
lesz. Életrajz írói a születés dátumát október egyes szerzők november 9-re teszik, de a Szatmári
(Láncos) egyházközség anyakönyvi bejegyzéséből (Matricola Ecclesiae Ref. Szattm. Anno 1704)
hatodika olvasható ki, annak ellenére, hogy pont azok a lapszegélyek a legelnyűttebbek, ahol az ő
bejegyzése található.

Az anyakönyv 1764-es évének első bejegyzése

Katona Mihály anyakönyvi bejegyzése

A kis Mihály születését megelőzően és főleg azt követően öröm és bánat, keresztelés és temetés
egymást váltva érik a családot. A 18. század második felében egy rettegett járványos betegség, a himlő
arat a gyermekek soraiban a szatmári tájakon. A tanulmányozott egyházi anyakönyvben van olyan lap,
melyen az egész oldalt e járványos kórban elhunyt, főleg fiatalok bejegyzései töltik ki.
Így hal meg 1764. január 2-án négy esztendősen az első házasságból született Sára. 1769.
elején született egy kislány, akit keresztség nélkül kellett eltemetni, de lehet, hogy halva született. Még
ezen év november 24-én megszületik az anya nevére keresztelt Erzsébet (sz.1769. november 24.) aki
mindössze egy napot él. Az első házasság második gyermeke Éva 12 évesen 1771. január 28-án esik a
fertőzés áldozatául. A következő év februárjában egy kisfiú érkezik a családba. Pált (sz. 1772. február
8.) G. Kiss György és felesége tartotta a keresztelés szentsége alá. 1775. július 18-án újabb fiú
gyermekkel bővül a család, de István ahogy őt az anyakönyvbe bejegyezték, mind össze 13 napot élt.
Három év múlva a három fiúgyermek: a már 20 éves György, a 14 éves Mihály és a 6 éves Pál mellé a
házaspár valószínű egy kislányt szeretett volna, de helyette 1778. december 2-án újabb fiúcska
született, József, de ő is az örömön túl csakhamar tragédiát hozott, mert pár hónap után távozott az
élők sorából.
Az anyakönyvi bejegyzések legtöbb esetben nem tüntették fel a gyermek nevét, csak annyit
írtak, — például az utolsó halálesetnél, hogy „ Katona Mihály fia Himlőben elhunyt 1779 . április 10én ” — minden bizonnyal a legkisebbről, Józsefről van szó. A gyermekek temetése ima és éneklés
mellett folyt le, jegyezték be az anyakönyvbe.
A tanulás évei
Mihály, az elemi osztályokat és két gremmatikai osztályt szülővárosának neves Református
Kollégiumában végezte. Azért nem a teljes középiskolát, mivel a Helytartótanács 1754-ben szigorú
rendeletben meghagyta, hogy „ az iskola két tanító vezetése alatt csak a grammatikáig engedtetik meg,
azon felül eltöröltetik, a professor elbocsájtandó és a tanuló ifjúság szétoszlatandó ”. Ez a szigorú
lefokozó intézkedés a jezsuiták irigységéből eredt, akik szintén gimnáziumot működtettek a városban,
s nem nézték jó szemmel, hogy miután Németi gimnáziuma egyesült a szatmárival, ez utóbbi igen
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megerősödött. Ezért panasszal éltek a Helytartótanácsnál, mely a jezsuiták panaszát előbbre tartotta
mint a református gimnázium tekintélyét. A Kollégium 1747 – 1820 közötti évekre vonatkozó
anyakönyvei — melyek az ő jegyeit is tartalmazhatták — elvesztek. Az viszont ismert, hogy 1782.
április 15-én Debrecenben már tógás diákká avatják, ami azt jelenti, hogy már a főiskola hallgatója
volt.
A nyolcvanas évekre megürül a családi tűzhely. György már családot alapít, Mihály
Debrecenben tanul, egyedül Pál maradt még otthon, aki egy pár év múlva 13 évesen édesanyjának
egyedüli támasza kellett legyen.
Mihály debreceni tanulmányainak teljében van mikor családját tragédia éri. 1785. december 2án 68 éves korában meghal az édesapja. Őt prédikációs temetéssel helyezik örök nyugalomra, mely
temetési mód a család jó anyagi helyzetére utal (ezt azért tartjuk megjegyzendőnek mivel semmit nem
tudunk a család megélhetési forrásiról). A téli idő és az akkori útviszonyok miatt, ha értesült is apja
haláláról nem valószínű, hogy részt vehetett a temetésen.i
Az 1782-ben indult főiskolai évei alatt különös szorgalomról és tehetségről tett tanúlságot,
ezért 1788-tól a grammatisták, rhetorok és logikusok tanítójává nevezték ki. Két év után 1790-től a
főis2kola könyvtárosa, 1793-tól pedig már az Odera menti Frankfurt egyetemének hallgatója, közben
1796-ban Jéna és Erlangen egyetemét is látogatja.
Népéért élt
1796-ban hazatérve a Komáromi Református Gimnáziumban tanári állásra pályázik, ahol
alkalmazást is nyert. Épp ebben az időben van az iskola szervezésének folyamata, melyben ő maga is
bekapcsolódott, sőt a vezetésben is részt vett. Szemléltető eszközökkel szereli fel a szertárakat, melyek
gyűjtésébe diákjait is bevonja. Ő reá bízta a V. Superintendentia „ A Föld Mathematica leírása ”
tanítását a mellyhez ő, a szoros egybeköttetésre nézve, a Systema Planetariumot, Globológiát és
Astognosiát is ragasztani egy úttal szükségesnek ítélte.” A gimnáziumot „Trivialis Oskolából ő
nevelte-fel, és ő állította a Gymnasiumok sorába.”
1803-ban meghívták a Komárom melletti Búcs község lelkészi állására, melyet elfogadva
haláláig töltött be. A papi elfoglaltság azonban nem szakította el az „Oskolától”. Tanári évei alatt
összeállított jegyzeteit egyre tudományosabb szintre, egyre jobban tökéletesítve kézikönyvekké
bővítette, melyek azonban túlnőttek egy kézikönyv igényein. Ismerte a kor összes nevesebb tudósának
munkáját, s azok eredményeit be is építette saját könyveibe. Földrajzi munkáján kívül könyvet állított
össze Logica, Psyhologia, Anthropologia címmel, de korai halála miatt ezek kéziratban maradtak.
Rendszeres műszeres időjárási megfigyeléseket végzett már komáromi, majd búcsi évei alatt. 1812-től
seniori tisztet visel és hivatásánál fogva mintegy 50 „Oskolák Inspectora” is.
Búcsra telepedve megnősült, feleségül vette Szarka Évát, Komárom egyik kiemelkedő
polgárának leányát, akitől négy gyermeke született. A boldog családi életet a fiatal asszony korai
halála igen felborította. A négy gyermekkel özvegyen maradt lelkész, hogy családjának sorsa
rendezettebb legyen újra nősülni kényszerül. E házasságból is négy gyermekkel bővült a család. 56
éves mikor súlyosan megbetegszik „ lábai a testnek hordozására egyáltalában elégtelenekké lévén,
különösen két esztendő óta szüntelen ágyban ülni vagy feküdni kénytelenittetett.”
Viszonylag fiatalon, 58 éves korában 1822. május 9-én hunyt el Búcson, ahol hosszú éveket
töltött a nagyközség népes gyülekezetének lelki szolgálatában. A falu temetőjében helyezték örök
nyugalomra. Haláláról az egyházi anyakönyvbe a következőt jegyezték be: „1822. május 9.
Nagytiszteletű Tudós Katona Mihály úr, a komáromi tiszteletes egyházmegyének 10 esztendőkig volt
nagyérdemű seniora és ezen búcsi eklézsiának 19 esztendőkig volt hív lelkipásztora, minekutána 3
egész esztendőkig a köszvény fájdalmaiban sínylődött volna ágyának fenekére szegeztetvén, e folyó hó
1822. esztendő május hónapja 9-én reggel nagy mértékben érvén gutaütés, halálos álomba merülve,
délután negyedfél órakor hosszas szenvedéseit elvégezte, minden jók előtt becses életének 58.
esztendejében. Eltemettetett május 12-én vasárnap nagy tisztességgel, számos prédikátorok és úri
rendeknek és mindenfelől összesereglett nagy sokaságnak jelenlétében.”3
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Katona Mihály a földrajztudós
Katona Mihály tudományos munkássága elsősorban a természeti földrajz terén emelkedik ki.
Két munkájával alapozta meg a korszerű földrajzi szemléletet, melyek közül az első „A Föld
Mathematica leírása a Világ alkotmányával együtt”, mely 1814-ben Rév-Komáromban jelent meg. A
kiadás költségét elhunyt feleségének szülei bíztosították, melyről a szerző a könyv bevezetőjében így
emlékezik: „... az én boldogult Nemes Szarka Éva Asszony után, az én Drága kedves és Jóakaró Ipám
Uram, a Komáromi Reformáta Ekhlésia mostani Nagy érdemű Fő Curátora, Nemes Nemzetes és
Vitézlő Szarka János Úr, hasonló nemes gondolkozású és buzgóságú kedves élete párjával Nemes
Sulyok Éva drága Napam Aszszonynyal; kik is megegyező akarattal, az ezen Munkára terjedő
költségnek nagy részét, az az a Typographust illető részt, nem tsak megigérték, hanem arra kerek
számban, ezer forintot váltó tzédulában, előre valósággal le is fizettek.”44

Katona Mihály első könyvének címlapja

Katona Mihály második könyvének címlapja
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Az első könyv bevezetőjének rézmetszete
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A kiadáshoz Karas Ferenc korának híres rézmetszője és térképrajzolója készített négy
életképet, melyek a fejezetek bevezetőjeként, mintegy a kor hangulatával próbálják illusztrálni ezt a
kiemelkedő munkát.
Az első egy könyvtártermet ábrázol három kisdiákkal, akik hatalmas könyvek előtt a
tudományok elsajátításával foglalatoskodnak, háttérben könyvekkel teli polc, előtte hatalmas
földgömb, de tengelye még függőlegesen áll, pedig épp Katona volt az, aki a könyv csillagászati
részében „ a glóbus valóságos helyzetbe állítását, (a tengelyferdeséget ) a megvilágított félgömb
meghatározását ” megtette. A második metszet Komárom egyik városrészletét ábrázolja, középen a
Dunával, melyre az egyik parton egy házsor tekint, míg a másikon egy férfi és egy nő vizet húz egy
csigás kútból. A harmadik metszet egy virággirlantos koszorú, míg a negyedik egy kő díszvázát
ábrázol. A könyv végén két kinyitható tábla a Földön való tájékozódást és a bolygók mozgását
illusztrálja. Ezeket egészíti ki még két színes csillagképeket bemutató lap, egyiken az északi, a
másikon a déli félteke csillagalakzataival.
Második könyvét 1819-ben fejezte be „Közönséges természeti földleírás” címmel, de saját
bevallása szerint még betegsége alatt is tökéletesítette, bővítette. Ez a poszthumusz munka Katonát a
magyar természeti földrajz első önálló rendszerezőjeként és hosszú évtizedeken át felülmúlhatatlan
alapvetőjeként állítja elénk.”5 Ennek kiadását a szerző azonban már nem érte meg, pedig ez a
jelentősebb műve.
A második könyv szatmári vonatkozásai
Katona Mihállyal kapcsolatosan még egy szatmári vonatkozásról is szót kell ejtsünk. Második
földrajzi munkája a „ Közönséges természeti földleírás ” kiadásához petrózai Trattner János pesti
nyomdász és könyvkereskedőnek előjegyzés útján sikerült vásárlókat gyűjtenie, s így 1824-ben Pesten
e munkát megjelentetni. Minden megyéhez elküldte ezt a felhívást, és a kiadásban fel is sorolta a
megrendelők nevét, címét és a közügyekben való szerepét. Szatmár megyére vonatkozólag a
következők ismeretesek:
„A T.T. Előfizető Urak Nevei Nagykárolyban. Ts. Szirmay György Urnál:
Nagyságos Kis-Dobronyi Issak Sámuel Cs. K. Tanátsos és Te. Szathmár Vmegye első
Al-Ispánja
Tekint. Mandi Mandy József Tek. Szathmár és Beregh Vmegyék Tábla bírája.
Szirmai Szirmay György, Tek. Szathmár Vmegye Vice-Notáriusa ”
A három előjegyzésből sajnos egy sem került utólag megyénk közkönyvtáraiba, így a
mai ismereteink szerint a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban lehet ehhez legközelebb hozzáférni. Az
előjegyzésből következtethetünk, hogy a 19 sz. elején Nagykároly volt a megyeközpont, hisz ott
dolgozott a megyei segédjegyző, kitűnik, hogy ki volt a megyei alispán, valamint a táblabíró.
Tartalmilag ez a mű hat szakaszra tagolódik, melyeknek további alfejezetei vannak:
1. A lakható Földről vagy Szárazról,
2. A Vízekről,
3. A Levegőről vagy Gőz Környékről,
4. A Föld Productumairól vagy Terméseiről,
5. A Föld felszínén történő Változásokról,
6. A Föld formáltatásának Históriája,
Ez a hat fejezet teljes egészében átfogja a természeti földrajz anyagát. „Felosztásában
(azonban) Katona nem követi a helyes módszertani sorrendet, s a légkör fizikai arculatát csak a
harmadik fejezetben tárgyalja.”6 Katona munkáival tulajdonképpen talpra állította a földrajztudományt,
összegyűjtve és rendszerezve mind azt a Földre vonatkozó ismeretanyagot, melyek más
tudományokban ágyazódva azok perifériáin helyezkedtek el. Egy szintézist végzett el, mely révén
megszületett egy új tudomány a természeti földrajz, s vele együtt egy földrajzi szemlélet, földrajzi
gondolkodás. Magyar nyelvezete miatt ezek a munkák sajnos nem válhattak abban a korban az
emberiség közkincsévé, sőt még a magyar tudományos élet sem állt azon a szinten, hogy ezeket az új
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eredményeket országszerte elterjesztve ismerté tegye, így még hazájában is lassan feledésbe ment.
Korunk feladata kell legyen, Katona ébresztése, s első sorban a szülőváros iránta való tisztelete.
Katona Mihály síremléke
Búcs község Komárom ( Komárno Szlovákia) és Párkány ( Štúrovó ) között, a Duna
mentén elhelyezkedő református falu. Itt nyugossza örök álmát Katona Mihály. Sírja ma a
temetőkápolna jobboldalának közelében helyezkedik el, ahova a régi temetőből 1923. április 17-én
helyezték át, mivel azt a temetőrészt felszámolták. A sírt felnyításakor látták, hogy „ A koporsók sárga
porrá váltak, de a csontok között selyem ruhadarabokat, papi palást maradványait és egy aranygyűrűt
találtak.”7 8 A dupla síron a Gerecsen hegység Magyarország ) vörös tardosi mészkövéből készült, ( a
környék vörös márványnak nevezi ) két sírkő állít emléket a tiszteletesnek és első feleségének, melyet
második felesége és gyermekei hálából emeltettek az örök emlékezet fennmaradására. A közel 200 éve
íródott szövegek kissé régiesen, de részletesen elmondják, kik is nyugszanak a hantok alatt.

Katona Mihály és első feleségének
síremléke a búcsi temetőben

Katona Mihály síremléke

Az alábbiakban Katona Mihály síremlékének szövege olvasható, mely teljes egészében
nagybetűvel és sok rövidítéssel íródott:
„ HALANDÓ / AKAROD TUDNI E SIRHALOM KINEK FEDI / HIDEG TETEMEIT? /
N.T.T. KATONA MIHÁLY ÚR / NYUGSZÉK ITT, / AKIBEN / A BÚDSI SZ. EKKLA. 19 ESZTDIG VOLT / HŰS. L. PÁSZTORA / A KOMÁR. V TRAKTUS 10 ESZT. VOLT / SENORI BÖLTS
KORMÁNYOZÓJÁT / AZ IGAZ ÜGY BUZGÓ PÁRTFOGÓJÁT / A HOZZÁFOLYAMODÓK
LEGALÁBB VIGASZTALÓJOKAT / MINDEN JÓ KEGYENES SZIVŰ / BARÁTTYOKAT / A
TUDOMÁNYOK MUNKÁS KEDVELLŐJÖKET / SZERELMESEI NAGY GYÁMOLOKAT / ÉS
BOLDOGITOJOKAT KESERGIK. / MIDŐN HOSSZABB IDŐRE, MÉLTÓ ÉLETÉNEK / 58.
ESZTENDEJÉBEN A HALÁL VÉGET VETETT / ELSŐ FELESÉGE NS. SZARKA ÉVA
ASSZONY / HUNYTA UTÁN / MÁSODIK HITVESTÁRSA MOST KESERGŐ ÖZVEGYE / N.T.
KOVÁTS SOFIA ASSZONYSÁG / S KETTŐS HÁZASSÁGÁNAK GYÜMÖLTSEI / MIHÁLY.
JULIÁNNA. SUSANNA. JÓZSEF. BORBÁLA. / MÁRIA. SIGMUND. ÉS LAJOS. / MINT
7
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KEDVES FÉRJÉNEK / S LEGJOBB ATTYOKNAK / ÁLDOTT EMLÉKEZETÉRE / E GYÁSZOS
SIRKÖVET / HÁLADATOS SZIVVEL EMELTETTÉK / MÁJUS 12-KÉN 1822. ”
Az első feleség sírkövének felirata a következőképp hangzik:

Katona Mihály első feleségének síremléke

Régi sirkövek a búcsi temetőben

„ ITT HELYEZETETT / TESTÉRE NÉZVE / ÉLETE VIRÁGÁBAN / ELHERVADVÁN
/ N.S. N ZS. SZARKA ÉVA ASSZONY / T.T. KATONA MIHÁLY ÚR / KEDVES ÉLETE
PÁRJA / ÉLT. KEVÉS HIJJÁN XXVIII ESZT. / HÁZASSÁGBAN TÖLTÖTT X ESZT. /
MEGHALT MDCCCVII. ESZT. / KAR. HAV. 16. N. / AZ ASSZONYI NEM ÉKESSÉGÉT /
BÚS FÉRJE / VÉLETLENÜL ELSZAKASZTOTT / HIVŐ FELESÉGÉT / ÉDES, SZÉP, JÓ
LEÁNYOKAT / SZERELMES ATTYOK FIÁT / NEVELETLEN ÁRVÁI / MIHÁLY.
JULIÁNNA / SUSÁNNA ÉS JÓZSEF / ÉDES ANNYOKAT / SIRATJÁK Ő BENNE / E
NYUGVÓ POROKAT IDE HELYEZTETTE / A BÚTSI REF. EGYHÁZ 1923-BAN. ”
A falu, neves lelkészéhez méltón élteti a múltat. A községben zajló Emese Udvarházi Napok
alkalmával mindég megkoszorúzzák a síremlékeket.
Forrásanyag:
1. Beluszky Pál: Katona Mihály emlékezete, Földrajzi Közlemények 1964/4
2. Bulla Béla: Néhány szó a magyar földrajztudomány haladó hagyományairól Földrajzi Közlemények
1954/1
3. Dr. Hevesi Attila: Katona Mihály a magyar földrajztudomány megteremtője Földrajzi Közlemények
1971/2-3
4. Dr. Hevesi Attila: Varga Mártom és Katona Mihály a magyar természeti földrajz tudományának
előfutára Földrajzi Közlemények XX (XCVI) kötet 1972. évi 1.szám
5. Incze Andor: A magyar természeti földrajz fejlődéstörténeti vázlata doktori értekezés, Kolozsvár
1942
6. Katona Mihály: A Föld Mathematica leírása a Világ alkotmányával együtt Rév-Komáromban 1814.
7. Katona Mihály: Közönséges természeti Föld-leírás, Pesten 1824.
8. Lukács Ágnes: Emlékezés Katona Mihályra, Elhangzott 2008. április 19-én Búcsott
9. Soóky László: Emlékezés Katona Mihályra, a magyar földrajztudomány megalapozójára,
Honismeret 1983
10. Szénássy Zoltán: Katona Mihály a földrajztudomány magyar Humboldtja Új Komáromi Olympos
című könyv.
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11. Matricula Ecclesiae Ref. Szathm Anno 1704.
La Satu Mare s-a născut Katona Mihàly, precursorul geografiei fizice
Rezumat
La data de 6 octombrie 1764 s-a născut Katona Mihaly fiul lui Mihaly şi Czégényi Erzsébet. A
fost botezat în biserica reformată Lancos. A terminat clasele elementare şi două clase de liceu la
Colegiul Reformat. La data de 15 aprilie 1782 este în rândul studenţilor din Debrecen, iar în 1793
frecventează cursurile Universităţilor Frankfurt am Oder, Jena şi Erlangen. După ce şi-a terminat
studiile s-a întors acasă şi în anul 1796 a fost angajat ca profesor la Liceul Reformat Komarom. După
şase ani a fost invitat în comuna Buč să ocupe postul de preot, unde a trăit cu familia sa. A decedat la
10 mai 1822.
Ca profesor s-a ocupat şi a predat astronomia, geomorfologia şi geografia fizică. Din aceste
ramuri ale geografiei a întocmit şi a editat în anul 1814 o carte cu titlul „ A Föld Mathematica leírása a
Világ alkotmányával együtt ” şi după moartea lui în 1824 a apărut un volum cu aceeaşi temă dar mai
bine elaborat cu titlul „ Közönséges természeti földleírás ”.
Katona Mihàly merită să fie recunoscut şi în oraşul său natal.
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