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I. Új-Szőny 
(A kezdetektől 1896-ig) 

Komárom és térsége minden történelmi korszakban kiemelkedő kereskedelmi és straté
giai szerepet játszott, egyrészt a Dunán itt lévő kedvező átkelési lehetőség, másrészt a 
római kor óta a folyón haladó vízi és a mellette vezető nagy jelentőségű szárazföldi köz
lekedési útvonalak miatt. 

Dél-Komárom mai területe 1977-ben alakult ki, keleti városrésze, Szőny hozzákapcso
lásával. Nyugati városrésze, Koppánymonostor már 1932-től része közigazgatásilag. E 
településrészek Komáromhoz csatolásának történelmi gyökerei vannak, akárcsak a Duna 
bal partján fekvő Komárommal való kapcsolatának, melynek eredményeként a két telepü
lés évtizedekig két alkalommal is egy város volt. Hogy ezt mennyire így gondolták az 
egyesülés időpontjában - melynek ugyan a történései belevesztek a millenniumi ünnepsé
gekbe -, arra bizonyság a Komáromi Lapoknak az 1896. július 1-jei hivatalos egyesülés 
előtti utolsó számának vezércikke: 

„Néhány nap még és új korszak nyílik meg városunk és régi jó szomszédunk, Uj-Szőny köz
ség előtt. Nagy, emlékezetes momentum ez mindkét község életében. Komárom fejlődésének 
útja megnyílik a Duna jobb partja felé, Uj-Szőny pedig megszűnik létezni mint nagyközség; de 
csak azért, hogy mint egy önálló törvényhatósági joggal bíró szabad kir. Város alkotórésze 
támadjon fel és ébredjen új életre, mely bizonyára eddigi existentidjánál szebb, jobb és boldo
gabb leszen.f...] Helyzetük, múltjuk, érdekeik, törekvéseik régtől egymásra találtak már e két 
szomszédos községet, úgy, hogy különállásuk valósággal természetellenes volt. " 

A Duna két partján kialakult települések a különböző történelmi korszakokban külön
böző neveken váltak ismertté. A Duna északi partján fekvő települést hívták Komárom
nak, Rév-Komáromnak, jelenleg szlovákul Komárnonak; a folyó déli partján létrejött 
településeket kronológiai sorrendben haladva nevezték: a nyugati részt Koppánmonos-
tornak, Pusztamonostornak, jelenleg Koppánymonostornak; a központi magot Rév-
Komáromnak^), Révnek, Új-Szőnynek, a történelmi Komárommal való egyesülése után 
a tőle való megkülönböztetésként Új-Komáromnak, és Komárom-Újvárosnak, jelenleg 
Komáromnak; a keleti településrészt pedig Szőnynek, Ó-Szőnynek és ma megint 
Szőnynek. 

Új-Szőnynek, amely valamivel kisebb területen feküdt mint ma a Csillagerőd, Igmándi 
erőd és Monostori erőd által bezárt terület, hasonló történelme van mint Komáromnak: 

A 11. században a mai Csillagerőd területén létrejött picinyke település, Rév-Komárom 
lakói tulajdonképpen a rév körüli teendőket látták el, vagyis a Dunán a komáromi várba 
történő biztonságos átkelésért feleltek. A települést a „ törökök pusztították el a XVI. szá
zadban."2 „1592-b en a komáromi várbirtok összeírásában a következő elpusztult helyisé
gek jeleztetnek: Révkomárom a mai [1586-ban épült] csillagsánc táján... "3 

1 Komáromi Lapok, 1896. június 27. 
2 Baranyay József: Hol feküdt az igazi Rév-Komárom? In: Kalandozások Komárom vármegyében. Tatabánya 

1998, 122. 
3 Gyulai Rudolf: Törökvilág Komárom megyében. Komárom, 1894 
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A török kort követően kb. 1 km-re nyugatra újabb település alakult ki, nagyjából a mai 
Erzsébet híd helyén felépült repülőhíd környékén. Rév - vagy „Trajectus", ahogy latin 
nevén az oklevelek említik - 1777-ig közigazgatásilag Szőnyhöz tartozott, ekkor Új-
Szőny néven önálló községgé vált. 

Egyetlen fennmaradt épülete a hídfő keleti 
lábának közelében 1659-ben a gróf Zichy -
család által épített kényelmes vendégfo
gadó. Talán ez az épületegyüttes látszódik 
Friedrich Bernhard Werner 18. század első 
felében (feltehetően 1732-ben) készült, 
Komáromot ábrázoló rézkarcán. 

Részlet a rézkarcból 

A metszeten a Duna jobb partján egy több házból álló épületkomplexum látható. 
Akár ezt a fogadót ábrázolja Werner, akár nem, mindenesetre a későbbiekben átépítették, 
mivel a ma is álló épület, amelyet az Igmándi utca felőli főhomlokzatán elhelyezkedő két 
lépcsősora miatt a régi komáromiak még ma is csak „lépcsős kocsmának" emlegetnek, egy 
1956. évi műleírás szerint 18. század végi barokk stílusú, földszintes, U-alakú árkádos tor
náccal körülvett udvarház.4 Ezt a házat tehát méltán mondhatjuk a mai Dél-Komárom 
valószínűleg legrégebbi épületének.5 A szőnyi plébánia összeírási könyvében 1764-ben 34 
idevalósi családot találunk, 242 lélekkel.6 

A szabadságharcban szinte teljesen 
elpusztult Új-Szőny fejlődését a vasútnak 
köszönhette: 1856-ban kötötték össze a 
Győr-Bécs vasútvonallal, 1860-ban Székes
fehérvárral, 1884-ben Budapesttel. 1891-ben 
pedig megnyílt az Almásfüzitő-Esztergom 
vonal is. A vasút létesítésével nagyobb 
számú vasutas telepedett le a településen. 

A komáromi vasútállomás 1927-ben 

Igényeik kielégítésére idővel iparosok, kereskedők érkeztek a környékről és a Duna túlsó 
partjáról. Az erődépítkezések folytatása (1850 - 1878) is élénkítette a település életét, 
mivel az építkezésekhez mesteremberek tucatjai érkeztek, családjaikkal együtt és közü
lük többen letelepedtek Uj-Szőnyben. Az erődépítkezésekhez érkezett pl. Bazsánt József 
ácsmester is a feleségével, a cseh-német határon fekvő Jicinből és telepedett le 
Kisszőnyben. Gyermekei, unokái aztán tovább vitték az ácsszakmát. A mesteremberek 
mellett a megjelenő katonaság, illetve családtagjaik is növelték a település lélekszámát, 
amelynek a 19. század végén egy katolikus (1763, ill. 1887) és egy református (1890) isko-

4 A műleírás a Komáromi Klapka György Múzeum Adattárában található. 
5 Kecskés László: Komárom,. Komárom, 1985, 28. 
6 Néhai Weninger Ernő volt szőnyi esperesplébános följegyzései. Gépelt kézirat, én. In: Klapka György Múze

um Könyvtára 

4 



Iája, valamint az 1891-ben épült, Szent István tiszteletére szentelt katolikus temploma 
volt. 1868-ban mindösszesen ötszázan laktak területén, közülük is legtöbben a szőnyi 
uradalomban dolgoztak napszámosként. Az 1890. évi népszámlálás szerint lakossága már 
1800 fő volt. 

A Duna jobb partján így kialakult jó közlekedési feltételek és az iparosodás meglévő 
feltételei (terület, jó közúti és vasúti közlekedés) vonzóerőt gyakoroltak a balparti Rév-
Komárom számára. Ahhoz azonban, hogy érdemi lépéseket tegyenek a két település 
egyesülésével kapcsolatban, először meg kellett teremteni a Dunán való állandó átkelés 
lehetőségét. 

Komáromnál a Duna két partja 
között 1589-ig csak komppal 
lehetett közlekedni. Ekkor 
Pálffy Miklós várkapitány 
hajóhidat építtetett a vár és a 
Szent Péter palánk (a mai Csil
lagerőd) között. Ezt váltotta fel 
1741-ben egy repülőhíd, amely 
azonban már nagyjából a mai 
közúti híd környékén közleke
dett, 1838-ban pedig egy újabb 
hajóhíd. 

Az Erzsébet híd déli hídfője az 1900-as évek elején 

Az állandó híd szükségessége már az 1870-es években felmerült, ám megvalósulása még 
váratott magára az állam és a város közti konszenzus hiányában. A híd általános terveit 
Feketeházy János MÁV főmérnök készítette, az építést a Gregersen G. és Fiai cég végez
te. Az Erzsébet híd átadására 1892. szeptember l-jén éjfélkor került sor. 

Ám Új-Szőny község lakosainak befogadása továbbra sem volt probléma nélküli. Egy 
szabad királyi város polgárának lenni ugyanis nem csak kiváltságokkal jár, de kötelessége
ket is jelent. Egy-két új lakos befogadása, polgárrá válása nem okoz gondot, ám egy másik 
településé már igen. 

Az egyesülésről szóló tárgyalások már 1895-ben megindultak, több témakörben is: pl. a 
tisztviselők és alkalmazottak illetményei; a pótadózási kötelezettségek (Komárom Duna 
jobb parti része adózás tekintetében a város IV. kerületeként szerepel majd); italmérési és 
fogyasztási adó, húsvágási jogosultság, vágódíjak; vásár-és piactartás (Új-Szőny 1891. évi 
térképén a mai Szent László utca déli felén „ló vásár tér", északi részén „marha vásár tér", 
a mai Bajcsy-Zsilinszky úton, illetve az Igmándi út keleti oldalán „ kirakodó vásár tér volt); 
kövezetvám és vámsorompók (Komárom szabad királyi város kövezetvám-szedési joga a 
provisorium idején jött létre, valószínűleg 1862-ben7); katonai beszállásolás; vagyonleltár 
(ez utóbbiba tartoznak a községi ingatlanok, vagyis az utcák és terek, melyek elnevezésé
ben és elrendezésében változásokra került sor.). 

7 Számadó Emese: A komáromi kövezetvámról. In: Koppánmonostori kalendárium 2005 
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Komárom szabad királyi város 1896. május 30-án tartott rendes közgyűlése részletesen 
szabályozta az egyesüléssel járó fenti teendőket: „A nagyméltóságú m. kir. Belügyminisz
tériumnak f. évi márczius 31-én 63701/895 sz. a. kelt magas rendeletével Uj Szőny köz
ségnek Komárom szab. Kir. várossal egy városi községgé való egyesítése elrendeltetése, 
kimondatott, hogy az egyesítés tényleges hatálya 1896. évi július hó l.ével kezdődik. ... 
Kimondatott továbbá a hivatkozott rendeletben, hogy 1896. évi július hó 1-én Uj-Szőny 
község elnevezése megszűnik és a városnak most már Duna jobb parti része a bal parti 
résszel együtt Komárom szab. kir. város törvény hatóságának területét képezni, a mely 
területen lakó polgárok egyenlő jogokat élveznek." 

8 1896. május 30-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből. 4240/896 sz. tanácsi javaslat. In: Statny okresnyy 
archív v Komarne. A térkép a Komáromi Fióklevéltár gyűjteményéből származik. 
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1896-ban Új-Szőny önálló önkormányzattal, jegyzővel, orvossal rendelkezett. A jegy
ző, Penthe József állásban maradt, a községi iskolák is megmaradtak, a közbiztonság cél
jából pedig egy rendőrőrmestert és négy közrendőrt alkalmaztak, akiket az átvett község
házában helyeztek el. Az egyesülés után a polgármester az 1899. évi helyhatósági válasz
tásokig továbbra is Tátray József királyi tanácsos maradt. A városi törvényhatósági 
bizottságba természetesen új-szőnyi tagokat is választottak9; és a községi pótadót is meg
állapították10. A település falusias utcáit is szabályozni kellett. 

A közgyűlés 1896. október 13-án tartott ülésén az alábbiak szerint határozott Komá
rom-Újváros utcái és terei új elnevezéséről: a hídról Nagyigmánd felé vezető Komáromi 
utat Igmándi útnak; az Ószőny felé vezetőt Országútnak; az addigi Alsó-és Felsőutcát 
Gyár utcának; a Kisteret, mely a hídlejáró és a Gyár utca alsó része között helyezkedett 
el, Erzsébet térnek; az Igmándi úttól a községháza mellett a templomon túli házig veze
tő utat Iskola utcának; az addigi Pityó teret, a Gyár utcától az Országútig Vásártérnek 
nevezték. A házak számozása folyószám szerint történt.1 

„Az egyesítés folytán a város területére érkező jármüvek után az egyesítés napjától 
kezdve a kövezetvám szedés joga a város közönségét megilletvén, utasíttatik a tanács, 
hogy a Duna jobbparti részén a város határán alkalmas helyeken a szükséghez képest 
vámsorompókat állítson fel a szükséges vámházakkal; egyidejűleg ezen teendők ellátásá
ra két vámszedői állás rendszeresíttetik. "13 A város bejáratánál megépültek a vámházak is: 
a kövezetvám-sorompók mellé először csak ideiglenes fa bódékat állítottak fel, ezeket 
azonban hamarosan szilárd anyagból épült házak váltották fel, a következő helyeken: Ó-
Szőny felé az Országút (ma Mártírok útja) déli oldalán, a mai OTP helyén; Igmánd felé 
az Igmándi út nyugati oldalán (a mai Marék József utca sarkán), Ács felé pedig az Ország
út és Gyár utca kereszteződésében.14 

Az egyesítéstől kezdve Újváros fejlődése bizonyos szempontból töretlennek 
mondható. Mutatja ezt a lélekszám emelkedése is: 1901-ben még csak 1839 fő volt 
itteni lakos15, 1910-ben már majdnem a kétszerese, 3523 fő. Igaz, a betelepülő lakos
ság - legalábbis a városatyák panaszai szerint - nem mindig felelt meg teljes mérték
ben a kívánalmaknak: „Az újvárosi népesség szaporodása legnagyobb mértékben 
tekintélyt nem ismerő és teljes szabadsággal élni akaró idegen elemek betelepülése 
által történik. " Ez a megállapítás azonban azért sem volt túl tisztességes, mivel 
Komárom a jobbparti városrésznek - ahogy azt mindjárt láthatjuk is - az ipari üze
mek befogadását szánta feladatul. 

9 Komárom szabad királyi város közönségének 1896. május 30-án tartott rendes közgyűlésének jegyzőköny
véből. 4240/896 sz. tanácsi javaslat. In: Statny okresnyy archív v Komarne 

10 Komárom szabad királyi város közköltségelőirányzata 1897.- évre. Klapka György Múzeum történeti doku-
mentumgyűj teménye 

11 Komárom szabad királyi város közönségének 1896. május 30-án tartott rendes közgyűlésének jegyzőköny
véből. 4240/896 sz. tanácsi javaslat. In: Statny okresnyy archiv v Komarne 

12 Kürthy Anna - Tóth Krisztina: Komárom és Szőny képviselő-testületi jegyzőkönyveinek kivonatai, 1879-
1950. Esztergom, 2004, 11-12. 

13 Komárom szabad királyi város közönségének 1896. május 30-án tartott rendes közgyűlésének jegyzőköny
véből. 4240/896 sz. tanácsi javaslat. In: Statny okresnyy archiv v Komarne 

14 Számadó Emese: A komáromi kövezetvámról. In: Koppánmonostori kalendárium, 2005 
15 Komáromban 14886, Monostoron 486-an laktak. ImKomáromi Lapok, 1901. február 2. 5/7 
16 Komárom város 1902. évi jegyzőkönyve, 21. számú határozat. In: Statny okresnyy archiv v Komarne 
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Komárom-Újváros 1911. évi térképe (részlet) 

A három erőd katonasága mellett színesítette az életet az 1907-re megépült méntelep 
méneskari állománya, valamint az 1908-ra elkészült Frigyes főherceg lovassági laktanya 
már nagyon várt huszárai (az 1910. évi népszámlálás szerint az egyesített Komáromban 
összesen 3474 fő katona állomásozott). 

Radetzky-huszárok a laktanya előtt Méneskari katonák a Méntelep előtt 

17 Klapka György Múzeum térképtára 
18 Számadó Emese: A komáromi méntelep és az I. Osztályú lovassági laktanya 100 éve. In: Komárom-Eszter

gom Megyei Múzemok Közleményei 11. Tata 2004, 171-208 
19 Mindkét képeslap Dr. Alföldi Kálmán képeslapgyűjtő tulajdon 
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IL Komárom-Újváros: Ipartörténet 
(1896 -1920) 

„ Városunk fejlődésének, anyagi jólétének és gyarapodásának egyik feltétele a 
gyárak felállítása és ipari vállalatok létesítése. "20 

Új-Szőny - későbbiekben Komárom-Újvárosként az egyesült Komárom déli városrésze 
- a 19. század végétől az iparosodás útján haladt. Hozzájárult ehhez egyrészről az, hogy 
1850-ben a Monarchián belül eltörölték a vámokat, hogy 1856-ban megindult a vasúti fej
lődés és természetesen az évszázados, Budapestet Béccsel összekötő szárazföldi és olcsó 
vízi útvonalak. Az ipar megtelepedését szorgalmazta a városban állomásozó nagyszámú 
katonaság, mint felvevőpiac is. Éppen ezért Komárom vezetősége 1896-ban - látva a déli 
városrész fenti előnyeit - továbbra is itt határozta meg a nagyipar elhelyezését. Mindezek 
következtében 1909-ben21 már az alábbi üzemek működtek Komárom déli felében: gőzfű
rész-telep, selyemgyár, lengyár, gőzmalom, asztalosműhely gőzgéppel. Ezeken kívül 1895-
től Ráth Károly budapesti lakos téglagyárat üzemeltetett, a későbbi lengyár területén,22 

1902-ben pedig már egy spódiumgyár is volt ugyancsak ezen a helyen.23 

Komárom 1902. évi térképe (részlet) 

20 Komáromi Hírlap, 1900. május 26, 3. 
21 Komáromi Hírlap, 1909. (3.sz.) 5. 
22 Kürthy Anna - Tóth Krisztina: Komárom és Szőny képviselő-testületi jegyzőkönyveinek kivonatai, 1879-

1950. Esztergom, 2004, 11. A téglagyár helyszíne az 1902. évi várostérképen is látható. 
23 Komárom-Újváros 1902. évi térképe. In: Statny okresnyy archiv v Komarne 
24 In: Statny okresnyy archiv v Komarne 
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N. 

A cég gőzmalmot is üzemeltetett, faki
termeléssel, fa-és építőanyag-kereskedéssel 
foglalkozott: ácsok számára végeztek fűré-
szelési munkát, építési vállalatokkal dolgo
zott, hídépítést, parkettakészítést és faha
jók építését vállalta. Kisbéren fióküzemet 
működtetett . A telep 1892-ben leégett, de 
újból felépült és folytatta termelését. A szá
zadfordulón már 130 főt foglalkoztatott és 

gyermekmunkát is alkalmaztak: "Gyermekmunka akadt itt bőven. Részben a gépek mel
lett anyagot kézhez adni vagy elhordani, másrészt a placcon a parketta-anyagok váloga
tás, összerakása méret és minőség szerint. Ekkoriban a telep vezetője Milch Viktor, a 
tulajdonos Amerikát is megjárt fia volt. Az első világháború után az üzem csődbe jutott 
és 1928-ban leállt a termelés: ennek okai elsősorban a megrendelések drasztikus csökke
nésében és a gazdag Felvidéki nyersanyagbázis megszűnésében keresendők. 

A Fatelep és a Szövőgyár (régi asztalosárugyár) elhelyezkedése 
(1932)26 

25 Dobi István: Vallomás és történelem. Budapest 1962,1. kötet, 42-52. Dobi István lí 
letett Szőnyben. 12 éves korában a gőzfűrész telepre került gyermekmunkásként. 

26 Klapka György Múzeum Térképtára 

december 31-én szü-

10 

A déli városrészben a legrégebbi ipari létesítmény az 1880-ban alapított „Milch 
Emmanuelné és Milch N.w gőzfűrésztelepe volt. 



Selyemgombolyító gyár felállításáért Győr, Baja, Lúgos és Komárom egyaránt vetélkedett. 
Bezerédy Pál selyemtenyésztési felügyelő megkeresésére 1900. május 24-én Sárközy Aurél 
főispán elnöklete alatt a város bizottsági tagjai értekezletre jöttek össze. Bezerédy a várostól 
120-180 öl terület megvásárlását tervezte 70.00 koronáért. Számításai szerint a felállítandó 
üzem 300-400 munkást foglalkoztatna, keresetük pedig évi 40.000 korona lenne. Évi 80.000 
korona haszonnal lehet számolni, nem beszélve arról, hogy a munkások itt költenék el fizeté
süket, amely a helyi iparosok és kereskedők forgalmát növelné, valamint a lakosság bekapcso
lódhatna a nyersanyag, vagyis a selyemhernyó tenyésztésébe.27 Egy hónap múlva már a telke
ket is kijelölték, majd kiderült, hogy a terület gidres-gödrös és a Duna közelsége miatt gyak
ran vízzel telített, ezért fel kell tölteni, amely azonban megnövelte a költségeket.28 

A selyemgyár - képeslap és 1932. évi város
térkép 

Az üzem végül 1901-ben kezdte meg a ter
melést, a vasút mögötti Úri utcában, az állam 
által a várostól 14.000 koronáért megvásárolt 
4.800 négyszögöl területen. A gyár bérlője a 
Henckell du Boisson Co. Londoni cég volt. 
Az üzem 156 orsóját 25 HP-s gőzgép hajtotta. A gyárban évente 70-80.000 kg száraz gubó 
került feldolgozásra, melyből 20.000 kg nyersselyemfonalat nyertek.3 Az üzemeltetés azon
ban állandó nyersanyaggondokkal küszködött, mivel az ipar csak a magántermelőkre építette 
a nyersanyagellátást. Egy 1907. évi adat szerint 122 fő vállalkozóból csak 113 foglalkozott 
nyersanyagtenyésztéssel. Ez azonban nem fedezte az üzem évi 150.000 kg-os gubószükségle-
tét. A gyár átlag 300 főnek adott munkát: a munkások a város és a környék lányaiból-asszo-
nyaiból kerültek ki, szakmunkásokként Olaszországból hoztak munkásnőket, aki azonban 
1915-ben - az országok közti háborús ellentétek miatt - hazamentek. 1908-ban a fonoda 
115.000 korona munkadíjat fizetett ki. A komáromi selyemgyár is az első világháború követ
keztében ment csődbe: nyersanyag - és munkaerőgondjai miatt 1920-ra beszüntette termelé
sét. Az épületek egy ideig még álltak, a vasút második világháborús bombázásai során azonban 
egy részük megsemmisült. Egyetlen meglévő épülettömbje jelenleg társasházként működik. 

27 Hetessy Lidia: A komáromi üzemek története a századfordulótól 1945-ig. Komárom, é.n. Kézirat a Klapka 
György Múzeum Adattárában. 

28 Komáromi Hírlap, 1900. június 28. és július 28. 
29 A képeslap .... Tulajdona, a térkép a KGYM Térképtárából származik 
30 Komáromi Híradó, 1908 (12.sz.) 5.o. 
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A gyáripar és kézműipar versenye hozta 
létre a komáromi asztalosok összefogásával 
létrejött asztalosáru-gyárat 1903-ban, a vas
útállomás mögött. ízlésesen, jó faanyagból 
bútorokat, ablakkereteket, tulipános ládákat 
készített, országos és külföldi megrendelések
re is dolgozott. A gyár az első világháború 
után, a már említett nyersanyag-és felvevőpi
aci gondok miatt beszüntette működését. 
Helyén 1921-ben szövőüzemet létesített a 
Fiedler János Lenipari Vállalkozás. A 100 főt 
foglalkoztató üzem 1935-ig működött. 

A szudéta-német származású Johann Fiedler 1902 decemberében fordult Komárom 
városához32 lenkikészítő üzem létesítése céljából. A városi pénzügyi és ellenőrző bizott
ság 1903. február 5-i ülésén előnyösnek találta a javaslatot és a cég számára felajánlották 
az Igmándi út nyugati oldalán, a város határában álló Glanz-féle téglaházi telepet és vele 
szemben a báró Solymossi tulajdonában lévő területet. 

Fiedler az ószőnyi 320. sz. tkv.-
ben szereplő ingatlant, a Glanz-
féle telepet választotta, a rajta lévő 
épületekkel együtt, „ dacára 
annak, hogy több mint fele igen 
mély agyaggödrökből áll, s ezek 
feltöltése tetemes költségbe 
kerül. "33 (A másik területen, 
amely hasonló terepi adott
ságokkal bírt, később a Méntelep 
épült fel.) A gyári főépület építési 
engedélyét 1903. november 2-án 
adták ki és egy év múlva már meg 
is kezdte működését. 

A termelés profilja a lenkidolgozás, lenfonás, fonalfehérítés és lencérnagyártás volt. A 
munkaerőt a helyiek és környékbeliek adták, mellettük azonban folyamatosan tartóz
kodtak itt osztrák, cseh, belga és román szakmunkások, akik részére a fő-és raktárépület 
mellé lakóépületet is emeltek. Az üzem, hosszú története során többször átalakult, nap
jainkban Hungarolen néven részvénytársaságként működik, mint a térség egyik legjelen
tősebb lenfonodája. Magas színvonalú termékeivel versenyképes áron ellátja mind a hazai 
piacot mind pedig egyre bővülő külföldi vevőkörét. Vizes és félvizes fonási eljárással 
francia és belga alapanyagból tisztán len tartalmú fonalat gyártanak, szövődéi és műszaki 
célra. 

31 Iparlajstrom.in: Komáromi Fióklevéltár 
32 Gombkötő Gábor: A komáromi lenárugyár története 1904 - 1979, 15-16., Komárommegyei Hírlap (továb

biakban: K.H.) 1935. augusztus 31, 3. 
33 Komárnoi Területi Levéltár 1474/1903, 8190/1903 és 8462/1903 
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Vági Jakab Hengermalma 1905-ben 
épült meg. Az alapító elgondolása az volt, 
hogy a gyengébb minőségű dunántúli 
gabonából őrölt hátsó lisztnek jó felvevő 
piaca lesz a Monarchia. Ez a malom egy
részt a kis kapacitású gyári malmok közé 
tartozott, másrészt a magyarországi mal
mok átlagos lóerejét tekintve, a kör
nyéken jelentős malomnak számított. A 
malom meghajtóerejét széntüzelésű 
kazánnal fűtött gőzgép adta. 

A malom 1946-ban 

A malomban búza, rozs, árpa és tengeri terményfajták kerültek őrlésre. A malomnak 
több tulajdonosa is volt, kiemelkedik közülük az első világháború alatti konjunktúrát 
kihasználó Mészáros Mihály. Azt tervezte, hogy a városban levő laktanyát saját kenyér
gyárában sütött kenyérrel látja el. Ehhez felvásárolt 30 hold földet, hogy az ott termelt 
gabonát saját malmában őrölje meg és aztán maga süssön belőle kenyeret. A vállalkozás 
azonban megbukott, mivel a Honvédelmi minisztérium kötelezte a laktanyát, hogy maga 
lássa el magát kenyérrel és a környék pékjei is tiltakoztak a terv ellen. A kenyérgyárnak 
szánt épületben így nem kenyeret sütöttek, a 30 m magas kémény pedig a később a 
malom mögött létesült vasöntödéből vezette el a füstöt. 

1918-ban a malom leégett, de 1919-ben teljesen újjáépült, 1921-ben pedig tovább bőví
tették: építették hozzá a 32 vagonos silót. Az 1920-as évek elején épült egy 7 rendszerű, 
napi másfél vagonos kapacitású rozsmalom is a régi mellé. 

1928-ban a pannonhalmi apátság szerezte meg a részvények többségét, ettől kezdve ők 
voltak a tulajdonosok és tőlük kellett bérbe venni a malmot. A szinte évente egymást 
váltó bérlők fő célja a gyors meggazdagodás volt, ennek érdekében gyakran becsapták az 
őrletőket és gyenge minőségű lisztet állítottak elő. 

1947-ben tulajdonosa, a panonhalmi Szent Benedek rend főapátja Oszter Sándor 
győri molnármestert kérte meg a szakvélemény készítésére, s ezt követően bérbe vette 
a malmot: „Az 1947. július 17-én kelt malombérleti szerződés és pótmegállapodás alap
ján a bérleti jog 1947. július 1. napjától 1957. június 30. napjáig terjedő 10 évre Oszter 
Sándor molnármester malombérlő győri lakos javára bekebeleztetik, egyben az 
előbérleti jog feljegyeztetik. " Az új bérlő azonnal nekikezdett a teljesen leromlott 
malom felújításába. A szerelés adminisztratív ügyeit fia, Oszter Károly végezte. A 
malom melletti gépgyárban és öntödében készültek a vasipari munkák. A malmot öt 
hónap alatt, mintegy 200.000 Ft ráfordítással hozták rendbe. A pénz Oszter Sándor szá
mára az 1949. évi államosítás miatt végleg elveszett. A malom a rendszerváltás után 
részvénytársasággá alakult, jelenleg Pannonmill Rt. néven, a legmodernebb technoló
giával működik. 

34 Oszter Károly szíves közlése, akinek ez úton is köszönetet mondunk a tájékoztatásért, valamint a rendelke
zésünkre bocsátott fényképekért és dokumentumokért. 
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A korszak egyik legnevezetesebb vállalkozása az Igmándi keserűvíz palackozó és 
elosztótelepének a létrehozása35 volt, mely állandóan 30-40 munkást foglalkoztatott. 
1863-ban Nagyigmánd község közlegelőjén talált sós víz gyógyhatását Schmidthauer 
Antal gyógyszerész, a komáromi Salvator Patika tulajdonosa fedezte fel. A területet bérbe 
vette és „A forrást Schmidthauer Antal kútnak képezte ki, amelyből a vizet palackokba 
merítette és egyenként vagy ládákba csomagolva került a forgalomba." ?** A patikában 
magát a sót,, 1/4 fontos czélszerű fadobozokban" 70 krajczárért, a Schmidthauer Antal által 
készített gyógyhatású pezsgőporokat „12 port tartalmazó csinos papir dobozban" 1 forin
tért, a gyógyvizet pedig „három meszelyt foglaló és rendes módon bedugaszolt 
palaczkokban" 25 krajczárért árulták. 

A keserűvíz nagybani árusítása azonban kétség kívül Schmidthauer Antal fia, 
Schmidthauer Lajos gyógyszerész nevéhez fűződik, aki a komáromi palackozót 1913-ban 
építtette az Igmándi út 1. szám alatt. Az építkezésért Hajagos Andor okleveles építőmes
ter volt a felelős. Komárom-Újváros főutcáján, a vasút közvetlen szomszédságában, a 
Dunai kikötő közelében létesített palackozó és szétküldési telep lehetővé tette, hogy a már 
külföldön is ismert kiváló hatású gyógyvíz vasúton és hajón is az ország minden részébe 
és külföldre is könnyűszerrel szállítható legyen. 

1939 A keserűvíz-telep képeslapon39 

Schmidthauer Lajos 1928-ban Komárom szabad királyi város tanácsától engedélyt 
kapott, hogy a telep „ esővízejtő csöveit Sircz János szerelőmester közbenjöttével a becsa
tolt tervek szerinti módon a közcsatornába beköttesse. " A telep palackozó terme ma is 
létezik, 1965 óta a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. tulajdonában van.41 

35 Számadó Emese - Dr. Vértes László: „A tiszta ész logikájának gyakorlati alkalmazása" Az Igmándi keserű
víz nyomában. In: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 8. Tata 2001, 297-323. Az azonos 
című időszaki kiállítás 2000/2001 fordulóján volt látható a múzeumban. 

36 Dr. Dobos Irma: Az Igmándi keserűvíz, in: Vízkutatás. A vízkutató és Fúró Vállalat Híradója. 1982. 5. 11. 
37 Verebélyi József: A nagy-igmándi ásványvíz . in: Tárcza, 1865, 265 - 268 
38 Főszerk: O'sváth Andor: Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és 

jelene. 1938, 637. 
39 Hidi László 2000. évi ajándéka a múzeum számára 
40 Komárom szabad királyi város 648/1928 számú határozata in: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Komá

romi Fióklevéltára Sircz János 1921-ben önálló mester lett a bádogos-és szerelőiparban. A korszak legnevesebb 
komáromi iparosa volt. Munkája nyoma a mai napig látható a város régi közintézményein, csatornafedőin. 

41 Számadó Emese - Dr. Vértes László: „A tiszta ész logikájának gyakorlati alkalmazása" Az Igmándi keserű
víz nyomában. In: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 8. Tata 2001, 297-323 
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Erwerth és Társai Textilipari Gépgyár és Vasöntöde alapítóit Fiedler János hívta 
Magyarországra és a komáromi vállalkozás közös tőkével indult 1923-ban. 

Az alapítók: Posselt Hugó és Tschöp Rudolf, 
akik 2/6-2/6 arányban voltak tulajdonosok, tulaj
donképpen a szudéta-német területen már műkö
dő Erwerth-cég rokonai (Tschöp felesége 
Erwerth-lány volt, Posselté pedig a Fiedlerék 
rokona) voltak. 

A cégből Erwerth és Fiedler 1/6-1/6-ot részt bírtak. A gyár textilgépek, alkatrészek, vas
öntvények készítésével és forgalomba hozatalával, gépek, eszközök javításával és ezzel 
kapcsolatos üzletek lebonyolításával foglalkozott. A kemencével, kéménnyel felszerelt 
épületet, amelyben a termelés beindult, eredetileg a szomszédos malom tulajdonosa, 
Mészáros Mihály kenyérgyárnak építtette. A vasöntödéhez csak kisebb átalakításokat kel
lett rajta eszközölniük. 

Az üzemben lakatosműhely, minta
asztalos-műhely, és öntöde működött. 
Az első években az üzem a régi lengyári 
gépek felújítását és javítását végezte, 
majd számos megrendelést kapott az 
ország legkülönbözőbb területeiről. Az 
üzemben kezdetben 18, majd átlagosan 
22-30 fő dolgozott. Az adminisztrációt 
és könyvelést a német származású Tangl 
Mária végezte. A gyár tulajdonosai 1944-
ben disszidáltak és az üzemet Pősz 
József mintaasztalosra hagyták. 

42 Hetessy Lidia: A komáromi üzemek története a századfordulótól 1945-ig. Komárom, é.n. Kézirat a Klapka 
György Múzeum Adattárában. 
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III. Magyar-Komárom: Épül a város 
(1920 -1938) 

Mint láttuk, az egyesülés után Komárom-Újváros elsősorban az előző részben tárgyalt 
ipari fejlődést mondhatta magáénak. Az egykori Új-Szőnyből közel 15 év alatt Komárom 
iparnegyede vált, a városiasság igen alacsony szintű feltételeivel: közigazgatási, iskolai, val
lásgyakorlási hiányosságait azonban szervesen kiegészítették a balparti városrészben talál
ható közintézmények. 

1919 januárjában a csehszlovák hadsereg elfoglalta a város északi részét. Ezt az állapo
tot a trianoni békeszerződések szentesítették és a városrész Komárno néven a Csehszlo
vák Köztársaság része lett. Az 1921-ben tartott népszámlálási adatok szerint az elcsatolt 
Komárom lakossága 17715 fő volt, ebből 13584 magyar, 729 német, 2411 szlovák és cseh, 
128 zsidó és 29 egyéb nemzetiségű. 

A város déli része, Komárom (vagy ahogy „Csehkomáromból", azaz Komárnóból hívták, 
Magyar-Komárom) néven önálló törvényhatósági jogú város lett, mely 1923-ig Csonka 
Komárom Vármegye székhelye is volt. Ezen ipartelep azonban lakosai, vezetői szervezett
ségének köszönhetően, a trianoni békediktátum okozta traumán ugyan talán soha túl nem 
jutva, ugyanakkor előre nézve, az 1930-as évek közepére itt, a Duna jobb partján felépítettek 
egy igazi kisvárost, annak minden infrastruktúrájával, közigazgatási, oktatási, vallási és kul
turális követelményeivel együtt. Tették ezt a csehszlovák katonai megszállás következtében 
áttelepült hivatalnokokkal (mint pl. dr. Toóth Zsigmond kijelölt, majd 1925-től dr. Alapy 
Gáspár választott polgármesterrel), valamint a fejlődés, a munka reményében idetelepült ipa
rosokkal, kereskedőkkel karöltve. Az önálló városi lét kezdetén szinte minden közintéz
mény ideiglenes helyeken kezdett működni: magánházakat, a katonai barakkokat, a ménte
lepet, egyszóval minden szóba jöhető helyet felhasználtak a köz céljaira. 

„Amikor korai árvaságra jutottunk és elvesztettük minden kultúrintézményünket, 
megkezdődtek a városfejlesztési törekvések. * - írta Hay da Jenő városi főmérnök 1936-
ban, S bogy milye fejlesztéseket vittek végbe, azt a továbbiakban részletezi: „Megalakul
nak az egyes felekezetek egyházközségei.... Egymásután épülnek a templomok és imahá
zak. A tanügy szolgálatában sorra emelkednek az új iskolák, óvodák ...A közművelődés 
terén társadalmi egyesületek alakulnak ... állandó mozgófényképszínház létesül, előadá
sok tartására alkalmas helyiségek épülnek, ahol hivatásos és műkedvelő szereplők rendez
nek színielőadásokat és hangversenyeket... Az anyagi kultúra terén a városépítés kereté
ben a városfejlesztéshez szükséges területekkel bővül a város határa es egészséges általá
nos szabályozási terv készül a város egész területéről... gondoskodás történik a köz-és 
magánvilágítás biztosításáról, a tűzoltóság intézményének megszervezéséről, a szükséges 
közhivatalok és intézmények felállításáról és megfelelő elhelyezéséről. ...A lakáskultúra 
érdekében bérlakásokat létesít a közület ...a magánépítkezést nagyszámú házhely létesí
tése segítik elő ...A közegészségügy terén ... megalakul a mentőállomás ... Az ipari és 
kereskedelmi kultúra érdekét szolgálja a számos középítkezés és azokkal kapcsolatos köz
szállítás ... " 43 

43 Hayda Jenő. Városfejlesztési törekvések. In: Komárommegyei Hírlap 1936. január 4, 1. Az újság következő, 
január 11-i számában még a város előtt álló feladatokról is szót ejt a főmérnök. 
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És hogy valóban milyen fantasztikus teljesítményt vitt véghez ez a város, azt az alábbi, 
1929-ben kelt újságcikk-részlet is érzékelteti „Érdeklődésünk természetes tárgya a testvér
városnak: Magyar Komáromnak gyors ütemben előre lendülő fejlődése. Ebben a városban 
hatalmas középítkezések folynak. Az iparos és munkáskezek mind foglalkoztatva vannak 
kora tavasztól késő télig. ... Magyar Komáromban virágzó kultúrélet folyik és számos 
egyesület működik. A város emelkedésének nagyvonalú programját Alapy Gáspár kor
mányfőtanácsospolgármester dolgozta ki és szorgalmazza annak keresztülvitelét. A lakos
ság szociális helyzete tűrhető és az életszínvonal is jobb, mint a balparti városban. "44 

Alapy Gáspár polgármestersége tíz éves jubileumán a Komárommegyei Hírlap az aláb
biakat irta: 

„ Mi volt ez a kis városcsonk tízegynéhány évvel ezelőtt? A régi, Ujszőny nevezetű kis
község maradványa, a nagy Komárom vasútállomása, két gyártelep s néhány lakóház. A 
lakosság száma azóta megháromszorozódott, több mint ötszáz új lakóház épült, hivatalok, 
intézmények sora demonstrálja az élniakarást s életlehetőséget s magyar Komárom szabad 
királyi városa, megtépázva s megcsonkítva bár, de fennen hirdeti a határon túl és innen élő 
minden magyaroknak, hogy a szorgalmas, szívós, céltudatos munkán rajta van a magya
rok Istenének áldása. 

Kétségtelen, hogy az új magyar Komárom kialakulásában oroszlánrésze van Alapy Gás
párpolgármester tevékenységének. Az ő teremtő és 
szervező tehetsége nyomta rá bélyegét az új város 
alkotásaira. ... Széles látókörű, invenció, kis közü
letének a nagy országos érdekekbe való beilleszte
ni tudása s e mellett törhetetlen lokálpatriotizmusa 
ezek voltak azok a fegyverek, amelyeket Alapy 
Gáspár mindig művészi tökéletességgel forga
tott.... Néhai Klebelsberg Kunó gróf mondotta 
róla egy ízben szellemes bonhomiával, de rendkí
vül találóan: Alapy Gáspár ott fenn Budapesten, a 
központi hatalmasságok előtt a legkellemetlenebb 
polgármesterek közé tartozik: őt nem lehet leráz
ni »46 

ni. 

Alapy Gáspár 

44 Komáromi Lapok 1929. január 5. 
45 A festmény az észak-komáromi Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma tulajdona 
46 Tomanóczy József dr.: Alapy Gáspár in: Komárommegyei Hírlap, 1935. május 18,1. 
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1. Közigazgatási -, sport és kulturális intézmények 

A Komáromi Önkéntes Tűzoltóegylet 
telephelye és tűzoltó-felszerelése a város 
északi felében volt, így az csehszlovák fenn
hatóság alá került. Az önkéntes tűzoltóság 
újjászervezését elsőként Fiedler János, a 
lengyár tulajdonosa, valamint Szapora 
György és Fehér Lajos volt tűzoltók kez
deményezték. A komáromi önkéntes tűzol
tóság 1920-ban alakult újjá 25 taggal, 
Komáromi Önkéntes Tűzoltó Testület 
néven. 1926-ban tűzoltószertárukat is fel
szentelték a Klapka György úton, az ún. 
Tűzoltóközben. Zászlójukat 1931-ben 
szentelték fel, Alapy Gáspárné zászlóanya 
segédletével. 

Az államrendőrségi palota épületét az Igmándi úton Kellner Józseftől vásárolt telken 
Gerstenberger Ágost és Árvé Károly budapesti műépítészek tervei alapján építtette Komárom 
szabad királyi város közönsége. Az építkezések, az építési napló bejegyzése szerint 1927. 
augusztus 12-én kezdődtek. A legfőbb kiviteli munkák (föld, kőműves, elhelyező, vasbeton, 
burkolati, műkő, szigetelő, cserépfedő, üveges, villanyszerelő, szobafestő, kályhák, 
parkettpadló) fő vállalkozója Brüll Ignác47 és társa, Ballá György építési vállalkozók voltak. 
Felelős megbízottjuk Jamrischka Miksa építész, munkavezetőjük Nesztl József volt. Az épí
tésvezetői teendők ellátására a város Tangl Endre építőmestert kérte fel. Az ácsmunkákat Beck 
Károly komáromi ácsmester, az asztalos, lakatos, üveges és mázoló munkákat Papp Gábor és 
Petőcz János helybéli asztalosmesterek, a bádogos, vízvezeték-szerelési és csatornázási felada
tokat, valamint fürdő-és WC berendezési munkáit Sircz János komáromi iparos végezte.48 Az 

47 Brüll Ignác eredetileg tóvárosi vállalkozó, mivel azonban az 1920-as években számos szőnyi és komáromi 
munkája akadt, Komáromban is létesített telephelyet. 

48 Mérnöki hivatal 178/1929. Komáromi Fióklevéltár 
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építkezések felülvizsgálatára 1928. szeptember 7-én került sor, a lakhatási engedély kiadására 
1929. október 22-én.49 

A magyar-komáromi városháza és pénzügyigazgatóság hatalmas és monumentális 
épülete szemben az új polgári iskola palotájával épült, a város leendő központján. A város 
ugyanis csak Szőny község felé tudott terjeszkedni, ezért a szőnyi állami országút mind
két oldalán levő uradalmi földeket az Országos Földbirtok Bíróság kisajátította özvegy 
gróf Gyürky Viktornétól a város javára. Ezen a vonalon több száz ház épült, s 1930-ra a 
város keleti határa már a Székesfehérvár felé menő vasútvonalig terjedt. Ám a város déli 
és nyugati határait is kiterjesztették: Az Igmándi erőd két oldalán kiépült, Szőnyhöz tar
tozó Kisszőnyt 1922-ben, a nyugati szélén Koppánmonostort 1932-ben csatolták át 
Komáromhoz. A vámházakat 1930-ban az új határokra helyezték: a szőnyit a székesfe
hérvári vasút nyugati oldalára, az Országút déli felére; az igmándit az Igmándi erőd déli 
oldalán, az út keleti felére; a monostorit pedig a győri vasút nyugati oldalán lévő domb
ra, az út déli oldalára.50 

A komáromi városháza terveit szintén Gerstenberger és Árvé készítették. A részletes 
munkákat egy bizottság adta ki a polgármester vezetésével. A bizottsága tagjai között 
szerepelt még Jánossy Károly pénzügyigazgató, valamint dr. Zsindely Ferenc miniszteri 
titkár, író is. 

„A bizottság igyekezett arra, hogy az ipari munkákat lehetőleg komáromi iparosok 
kapják meg, amit Alapy Gáspár polgármester is teljes erővel támogatott. Ennek ered
ménye azután az, hogy az egyes munkáknál a helyi ipari cégek ajánlatai egyenlő 
összegek mellett mindenütt előnyben részesültek. " Az építési munkák 1928. április 19-
én, a húsvéti ünnepek után, az alapárkok kiásásával kezdődtek, s több mint félmillió 
pengőbe kerültek. A kivitelezők a következők voltak: „1. A föld, kőmíves, vasbeton 
és elhelyező munka, üveges munka, vászonredőny munka 303.401 pengő ... értékben 
Soukal és Hajagos építési vállalkozóknak adatott ki. 2. Az ácsmunka 34987 pengő ... 
értékben Beck Károly ácsmesternek. 3. A bádogosmunka, vízvezeték és szerelő munka 
23268 pengő értékben Sircz János bádogos és szerelő mesternek. 4. A cserepező, bur
koló és parkettamunkát 34979 pengő értékben Palatínus és Gerla építővállalkozóknak 
jutott. 5. Az asztalos, lakatos és mázoló munkát 58400 pengő értékben Petőcz János és 
társai (Fejei Géza, Horváth István, Papp Gábor) kapták meg. 6. A szobafestő és fal
mázoló munkát Sztratyil Ferenc iparos nyerte el. 7. A villamosberendezési munkála
tokat (világítás és csengők) 3391 pengő értékben Könnyű Dániel és Társa vállalkozók 
nyerték. 8. A kőfaragó munkára Komáromi Kálmán és társa által beadott 44995 pen
gős ajánlat az ellenajánlatok beérkeztéig függőben maradt. "(A munkát végül ő kapta 
meg.) A lakhatási engedélyt 1929. december 18-án adta meg a polgármester.51 Az épí
tési munkák ideiglenes átvételére 1929. december 28-án került sor. 

„A városháza közelébe egész bizonyosan új házak fognak épülni, mert ez lesz a város
nak a centruma és ennek közelében épül fel a járásbíróság új épülete is. [...JA város fejlő
désének kétségtelenül a városháza építése adja meg a legnagyobb lökést. 

49 7293/1929 pm. Komáromi Fióklevéltár 
50 Számadó Emese: A komáromi kövezetvámról. In: Koppánmonostori kalendárium, 2005 
51 9286/1929 Komárom város pm. In. Komáromi Fióklevéltár 
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A közelmúltban pár év alatt a hatalmas 
katolikus lányiskola, az izr. templom, a 
református templom és lelkészlak, vala
mint iskolák, az államrendőrség új palotá
ja, a pénzügyi épületek nőttek ki a földből 
és az állandó építkezés a munkanél
küliséget teljesen eltüntette. Magyar 
Komáromban nemcsak hogy nincsen mun
kanélküli, hanem munkáshiány van. Az új 
építkezéseknél is sok munkás talál elhe
lyezkedést és munkaalkalmat. * 

A járásbírósági székházat, fogházat a Kun Miklós örököseitől, valamint Milch Berta
lan és nejétől vásárolt telken építette fel Komárom város közönsége. 

A versenytárgyalási hirdetmény kiírására 
1929. március 27-én került sor, melynek 
eredményeként az építési munkák fő
vállalkozója Brüll Ignác lett, képviselője 
ez alkalommal is Jamrischka Miksa épí
tész volt. A bádogos munkák kivitelezője 
Jelinek Béla, az üveges munkákat Borbély 
Gusztáv, a cserépkályhamunkákat Halász 
Ferenc és Gyalókay Kálmán, a vízvezeté
ki és csatornázási munkákat Sircz János, a 
villamos szerelési munkákat Kerti és Far
kas vállalkozók végezték.5 

Az építkezés 1929. május l-jén indult, s a város ugyanazon év október 26-án vette át az 
elkészült épületet. Az egyes munkák építési munkái után a vállalkozók jótállási határide
je lejárta után, 1930. december 29-re írták ki a munkák utóvizsgálatát. 

A Komárom-Újvárosi Vasúti 
Altiszti Társaskört 1899-ben ala
pították a vasúti altisztek. 1908-tól 
a városrész polgári elemeit is fel
vették a tagok közé, neve ekkor 
Komáromi Vasúti és Polgári Tár
saskör lett. Elnöke ekkor, 1936-
ban bekövetkezett haláláig Pungor 
Lajos volt. A kör először egy szo
bából álló helyiséget bérelt a Bus-
házban, 1910-re azonban hitelek és 
tagjainak összefogása eredménye
ként megépült a székháza. 

52 Komáromi Lapok, 1928. ápr.7.,6. 
53 186/1929 mérnöki hivatal, Komáromi Fióklevéltár 
54 7872/1930 pm. Komáromi Fióklevéltár 
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A pénzügyőri laktanya és adóhivatal épületét 1927-ben építették a Zichy utcában. A 
lakhatási engedélyt 1927. augusztus 5-én, az épülethasználati engedélyt 1928-ban adták 
ki55. Az adóhivatali épületben jelenleg a Klapka György Múzeum főépülete működik, a 
laktanyarészben pedig önkormányzati bérlakások vannak. 

A város szociális, közegészségügyi és népjóléti téren is fejlődést mutatott: a városháza 
alagsorában kapott helyet a Tüdőbeteggondozó Intézet, 1936-ban megnyitotta kapuit a 
Gyár utcában, a volt állami óvoda épületében a szeretetház melyben a szegénygondozás 
feladatát a Szociális Misszió Testület kedves nővérei végezték. 1938-ban, 5 évig tartó elő
készítő munkálatok után, a szivattyú-telep környékén felépült a komáromi közvágóhíd, 
amelynél a „föld, kőműves és vasbeton munkát Komáromi-Gerla cégnek, az ács munkát 
Brüll Ignácnak, asztalos, lakatos, mázoló munkát Fejei Gézának, a vízvezeték és csator
na munkát Sircz Jánosnak, a bádogos munkát Töreky Gyulának, szobafestést ifj. Jády 
Jánosnak, üvegezést Borbély Gusztávnak ..." adta ki a város képviselő-testülete. A többi 
munkát nem helybéliek nyerték el.57 

Túl a nagy építkezések lendületén, az alábbi problémák foglalkozatták az embereket a 
Komárommegyei Hírlap oldalain: „Hogyan lehetne élettelen városkánk forgalmát kise 
életteljesebbé, pezsgőbbé tenni, hogy kellene azt a minden város által áhított idegenfor
galmat megteremteni?... Hiszen természeti adottságaink nincsenek ...Ami idegenforgal
munk csak egy kis pezsgést jelentsen, egy kis lüktetést, elsősorban azt, hogy közvetlen kör
nyékünk, járásunk népe ne Győrbe, vagy Tatára utazzon, ha valamit venni, vagy eladni 
akar, hanem ide, hozzánk Komáromba. Jelentse másodsorban azt, hogy a városon keresz
tül haladó országutak autósai városunkba érkezve ne a gáz-, hanem a fékpedált nyomják 
le s ha nem is többre, de egy-két órára megálljanak nálunk. * Megoldásként az alábbi 
javaslatok születtek: „A környék lakossága akkor fog tömegesen városunkba jönni, ha 
ideutazását jó és olcsó közlekedési eszközök teszik lehetővé, ha a városba bejövetelkor 
kövezetvámmal nem sarcoljuk meg őket s ha kereskedőink és iparosaink jó kiszolgálást 

55 4989/1927 pm., valamint 874/1961 In: Komáromi Fióklevéltár 
56 A felmérési rajz a Komáromi Fióklevéltár tulajdona 
57 A komáromi közvágóhíd versenytárgyalásának eredménye. In: Komárommegyei Hírlap 1937. nov. 6, 3. 
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biztosítanak nekik.f...JKereskedőink kicsit erőltessék meg magukat akkor, mikor kiraka
taikat rendezik. Oly sok szánalmas, szegényes kirakatokat sehol sem látni, mint éppen itt 
Komáromban. [...] viszont ne feledkezzünk el arról, hogy kellően előkészítve olyan látni
valót is tudnánk az idegeneknek nyújtani, amelyért jó néhányan már szívesen jönnének 
el messze földről is. ... Brigetióra gondolunk, erre a 30-40000 lakosú hatalmas római 
városra, amely most még a szőnyi szántóföldek alatt alussza álmát. ... Jól tudjuk, hogy ez 
nem olyan egyszerű kérdés, hiszen igen sok pénz kellene hozzá, de ha városunk vezetősé
ge célkitűzései közé venné ... úgy rövidebb-hosszabb idő alatt ez is teljesedésbe menne és 
megérthetnénk azt, hogy Brigetio területén felszínre jövő műkincsek a komáromi Hősök
terén felállítandó múzeumban mesélnének az idejövő idegeneknek a római kultúra 
pannóniai kiteljesedéséről. "58 

Talán ez utóbbi eszme jegyében határozta el Komárom városa még ebben az évben a 
római kőfaragványoknak a városháza épületében és díszkertjében történő elhelyezését. 

Nem annyira az idegenforgalmi érdekek, mint inkább a napkúrát, fürdőzést és nem 
utolsósorban az úszást kedvelő helyi lakosok érdekében indult meg a komáromi strand
fürdő építésének az igénye. Fiedler József lengyári igazgató és Királyi Miklós gyógysze
rész kezdeményezésére 1935 májusában magán érdekcsoport vállalkozott arra, hogy a 
Komáromi Football Club kebelében létrehozandó úszószakosztálynak sportuszodát és 
strandfürdőt építsenek. Az Úri utca folytatásában, a KFC Sportpálya és a Levente Ott
hon közötti területen, Hajagos Ferenc mérnök tervei alapján Hajagos Pál építési vállalko
zó építette a 20 x 50 m nagyságú uszodamedencét. Az uszodaavatóra június 7-én került 
sor, nagyarányú úszóverseny keretében.60 

58 Dr. Pyber.: Néhány szó városunk idegenforgalmáról. In: Komárommegyei Hírlap, 1935. november 2, 9. 
59 Számadó Emese: 40 éves a komáromi Klapka György Múzeum. Komárom 2005, 5. 
60 Komárommegyei Hírlap 1935. május 4, 11, 18. július 6, 13., A fotókat Pethes Antal bocsátotta rendelkezé-
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2. Oktatási intézmények 
Komárom első iskolája 1763-ban alakult, s a szőnyi plébá

niához tartozó római katolikus elemi iskola volt. Az épület 
többször elpusztult. A mai iskola közvetlen őse az 1887-ben 
megépült római katolikus iskola, melyhez 1925-ben felépí
tették a Gr. Klebelsberg Kuno Római Katolikus Elemi 
Leányiskolát és a Szent Teréz apácazárdát. 1937-ben a váro
si zeneiskola is ideiglenes elhelyezést nyert épületében. 

A régi épületet fiúiskolaként használták 1939-ig. Ekkor 
megépült az új fiúiskola, melyet a II. világháború alatt hadi
kórháznak, majd katonai beszállásolások céljára használtak. 
1948-ban államosították és koedukáltak az iskolát. Klapka 
György nevét 1952-ben vette fel. Az iskola az 1997/98-as 
tanévtől Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 
néven, egyházi kezelésben működik. 

Az iskola építési táblája 

Komárom izraelita, evangélikus és református gyerekei eleinte a római katolikus népis
kolát látogatták. 

1890-ben az országos református kon
vent és a szőnyi izraeliták segélyéből fel
épült az új-szőnyi református iskola. 

Ennek megszüntetése után, 1922-ben 
nyitották meg az Országúton a Dr. Antal 
Gáborról elnevezett új és modern reformá
tus elemi népiskolát, melyet 1948-ban álla
mosítottak. Az épületet 1964-ben bontot
ták le. 



Míg az elemi iskolai oktatás alapvető feltételei - ha a megnövekedett lakosság- és gyer
mekszámnak nem is tudtak hosszútávon megfelelni, de legalább - megvoltak, addig a pol
gári iskolai oktatás a város északi részében volt. 1919 januárja után a cseh megszállók egy 
ideig megengedték az újvárosi tanulóknak, hogy iskoláikat látogassák, ám karácsony körül 
a tanulók elől is lezárták a hidat, s a város iskola nélkül maradt. Ezért a város a II. félévre 
polgári iskola megnyitását kérte, s kapta a Vallás és Közoktatási Miniszter 1920. február 
26-i 15,213-1920. sz. rendelete alapján: A komáromi Magyar Királyi Állami Polgári Fiú és 
Lányiskolái tanfolyam 1920. április l-jén kezdte meg működését, 3 különböző, ideiglene
sen átengedett helyiségben. 1921-ben a Gyár utca 12-ben utaltak ki helyiséget az iskola 
számára, majd az Erzsébet tér 8. szám alatt. Az 1922/23-as tanévtől megszűnt az iskola tan
folyam jellege és a tanítás a Méntelep I. emeletére költözött.61 

A polgári iskola számára gróf Gyürky Viktorné telkén földbirtokreformmal szereztek 
2840 négyszögöl területet. Wälder Gyula műegyetemi tanár tervei szerint, Marshall Béla épí
tőmester irányításával 1926/27-ben épült fel a kétemeletes épület. A Magyar Királyi Állami 
Polgári Fiú-és Leányiskola hivatalosan 1928. június 28-án adatott át rendeltetésének. 

A lépcsőház és a 2003-ban felújított torna
termi mennyezet részlete 

61 Lebisch Vince: Iskolánk rövid története. I: A komáromi M. Kir. Áll. Polgári Fiú-és Leányiskola VII. évi érte
sítője az 1925-26. iskolaévről. A fotók a Petőfi Sándor Általános Iskola iskolatörténeti gyűjteményéből szár
maznak. Ezúton mondunk köszönetet az iskolának a számunkra nyújtott segítségéért. 
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3. Egyházi intézmények 
Az önálló várossá válás idején Komáromnak csak az 1891-ben épült, 300 férőhelyes, 

Szent Istvánról elnevezett római katolikus temploma volt. Az új-szőnyi református hívők 
először a szőnyi, 1896 után pedig a komáromi református egyházközséghez tartoztak. 
Mivel az izraelita vallású lakosok általában a város északi részéből áttelepültek voltak, ők 
a túlsó parti egyházközséghez tartoztak. E két utóbbi felekezethez tartozó hívők számára 
éppen ezért az elcsatolás komoly nehézséget jelentett vallásgyakorlásukban. 

„Régi, forró vágya ment teljesedésbe Isten
nek segítségével a magyar komáromi refor
mátus egyház buzgó híveinek november 4-én 
(1928), vasárnap, amikor az egyházkerület 
illusztris főpásztorának közreműködésével, a 
magyar kultuszkormány kiváló képviselőjé
nek, az egyesített Esztergom-Komárom vár
megye vezető férfiainak, a város ünneplő 
közönségének jelenlétében, az egyház gyö
nyörű új templomát lélekemelő ünnepséggel 
felavatták. "A Dudás Kálmán műszaki taná
csos által tervezett neoromán stílusú temp
lom első lelkésze Sári Imre volt.62 

Az ipar és kereskedelem fejlődésével az izraelita vallású polgárok is megjelentek Komá
rom területén. Elsősorban kereskedelemmel foglalkoztak. 

A zsinagóga tervrajza és 1936. évi képe 

62 Komáromi Lapok, 1928. november 6, 4. 
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1926-ban épített imaházuk ma is áll a Bajcsy-Zsilinszky és Szent László utca sarkán, de 
a többszöri átépítés után már teljesen elvesztette zsinagóga jellegét. 

Nem túl nagy számú hívővel ugyan, de 1913-ban a baptista gyülekezet is megtelepült a 
városban. Imaházuk 1929-ben épült. 

1930. augusztus 29-én a komáromi ev. egyházközség építési ügyében az alábbi jelen
tés érkezett Komárom Város polgármesteréhez: „ Tisztelettel jelentjük, hogy a Komáro
mi ev. Egyházközség a 7118/1928. szám alatt engedélyezett imaterem és lelkészlak épí
tését - mely ál 1 imaterem, 1 tanácskozó, 5 szoba, 2 konyha, 2 előszoba, 1 iroda, 1 cse
lédszoba, 1 fürdőszoba, 2 kamra és pince helyiségből - elkészítette. ... Az épület folyó évi 
augusztus hó 10-étől lakott állapotban van. " A lakhatási engedélyt 1930. október 14-én 
i 63 

kapta meg' 
„Nagy öröme volt szeptember 28-án (1930) Magyar Komárom evangélikus egyházá

nak, amelynek székházát és a benne elhelyezést nyert kápolnát akkor áldották meg, illet
ve szentelte fel Kiss István dunán-inneni püspök. "64 Az imaház első lelkésze Fadgyas 
Aladár volt. 

Az új római katolikus templom tervezése 1935-ben indult meg, Surányi Ferenc apát
plébános ideje alatt. Helyéül a Milch-féle fatelepen a Templom utca és a Zichy utca meg
hosszabbítása közötti 1594 négy
szögöl területet vásároltak meg. A 
templom építésére kiírt pályázatra 
62 pályamű érkezett. A bíráló 
bizottság Körmendy Nándor buda
pesti építészmérnök tervét fogadta 
el. Az építés vezetésével Marschall 
Béla győri építőmestert bízták meg, 
aki egyben a kőfaragó munkákat is 
vállalta. 

Körmendy Nándor győztes terve 

63 KomáromiFióklevéltár 
64 Komáromi Lapok, 1930. október 8. 
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Az ünnepélyes alapkőletételre 1935. október 16-án került sor magas egyházi és világi 
elöljárók részvételével. Az épülő templom bádogos és tetőfedő, valamint vízvezeték-sze
relési munkáira Sircz János jelentkezett. Ő készítette a toronytetőn lévő 12,8 m hosszú 
keresztet, a főbejárat fölé helyezett 6,4 m hosszú, és a sekrestyebejárat fölé emelt 4 m 
hosszú kereszteket, valamint a főbejárat melletti két zászlófelvonó rudat. 

Az alapkőletétel Épül a templom 

A díszkovács munkákat Schima Endre győri iparművész, a villamos munkákat Villányi 
Béla budapesti okleveles gépészmérnök, az asztalosmunkákat Petőcz János és Fejei Géza 
komáromi asztalosmesterek végezték. A főoltár képeit Kontuly Béla festőművész, a 
szobrokat Ohmann Bálint szobrászművész, a szószék négy evangélistát ábrázoló kerá
miaképeit Kovács Margit keramikus iparművész készítette. A Jézus Szíve elnevezésű 
bauhaus stílusú hatalmas, 58 m hosszú és 16 m széles háromhajós templom felszentelésé
re 1937. szeptember 12-én került sor. Északról 22 m hosszú folyosóval kapcsolódik hozzá 
a kápolna Eredeti tornya 42 m magas volt, ám műszaki okok miatt 1978-ban 9 m-t vissza 
kellett bontani belőle. Miután a szerkezetét vasbetonkoszorúval megerősítették, a tor
nyot újjáépítették.65 

65 Petrás Antal az egyházközség néhai világi elnöke 1986. évi dolgozata Kézirat a komáromi r. kat. plébánián. 
Ezúton mondunk köszönetet Pados József esperes-plébánosnak a részünkre nyújtott segítségéért. 
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IV. A komáromi iparosok, kereskedők és vendéglősök 
története66 

1. Ipartestület 
A Szabadságharc után, a magyar ügyeket intéző helytartótanács ideiglenes utasítása a 

szabad iparűzést helyezte előtérbe. Az 1860-as ipartörvény a teljes iparszabadságot való
sította meg, a meglévő céheket megszüntette, de kötelezte őket, hogy ipartársulatok for
májában továbbra is fennmaradjanak. Az iparjogosítványt váltó iparosoknak is kötelessé
gévé tette, hogy belépjenek az ipartársulatokba. A megalakuló ipartársulatok célja az azo
nos helyiségben lévő egy szakmájű iparosok összefogása, rányitása, ellenőrzése volt. Az 
ipartársulat magán viselte mindazokat a jegyeket amelyek egy átmeneti szerveződésre jel
lemzőek. Nem volt kialakult jogkörük, pontos ügymenetük, ellenőrzési rendszerük stb. 
Ugyanakkor a céhek megszűntével átmenetileg össze tudta fogni az iparosságot, bizonyos 
védelmet nyújtott a szabad verseny, a liberális gazdaságpolitika idején, valamint átmentet
te a haladó hagyományaikat az új korszerűbb szerveződési formába, az ipartestületekbe, 
melyek létesítését az 1884. évi ipartörvény XVII. törvénycikke rendelte el. Az ipartestület 
nem csak a helyi iparosságot összefogó szervvé vált, hanem tényleges végrehajtási hata
lommal rendelkezett. Központja az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), 1932-től 
Központja (IPOK) volt, 1946-ban történt feloszlatásáig. Jogkörüket és vagyonukat a kor
mány már 1945-től folyamatosan átadta a Kisiparosok Országos Szabadszervezetének 
(1949-től Kisiparosok Országos Szervezete, de mindkettő rövidítése a KIOSZ), mely 
centralizált szervezetként működött. 

Az 1886-ban alakult „komáromi ipartestület a következő hivatalos felszólítást és meghí
vót intézte Komárom szab. Kir. Város jobbpartján lakó képesítéshez kötött iparűző iparo
sokhoz: Ujszőny községnek Komáromhoz történt csatoltatása folytán van szerencsénk tudo
mására hozni, hogy az 1884. évi XVII. Cz. 124. §-a értelmében mindazon iparosok, kik az 
illető város területén képesítéshez kötött mesterséget tíznek, az ipartestületnek tagjai és az 
alapszabályszertíleg megállapított tagsági díjak fizetésére kötelesek. [...] Ezeknek előrebo
csátása után van szerencsénk t. czímetf hó 26-án d.u. 3 órakor az ipartestület nádor-utcza 
179. sz. saját háza tanácstermében tartandó értekezletére meghívni. Komárom, 1896. július 
hó 11-én. PoloniLajos, ipartest. Elnök. BarathyJános, ipartest. Jegyző."67 

Az elcsatolás után a szervezet nélkül maradt 67 iparos hivatalosan 1920. augusztus l-jén 
hozta létre a Komáromi Ipartestületet. Mivel székházuk nem volt, Szenczy Mihály házában 
gyűltek össze, majd 1926-tól Alapy Gáspár polgármester gondoskodott ideiglenes helyiségről 
az új tűzoltószertár emeleti részében. Székházukat az iparosok tagsági díjából építették és 1928. 
szeptember 24-én avatták fel az Országúton. Ez alkalommal az ipartestület díszközgyűlést tar
tott, melyen Szenczy Mihály elnökölt és Petőcz János asztalos, alelnök beszélt a testület múlt
járól. „A nagy tetszést fogadott előadás után Alapy Gáspár kormányfőtanácsos, polgármester 
tartotta meg tartalmas székházavató beszédét... és vázolta az iparososztálynak fontos szerepét 
a nemzet közgazdasági életébe. ...A katolikus egyház részéről Surányi Ferenc apátplébános, a 

66 Teljes körű dokumentumok és források hiányában csupán átfogó képet tudunk e témáról nyújtani. 
67 Komáromi Lapok (továbbiakban: K.L), 1896. július 18. 
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református egyház nevében Sáry Imre, az ágostoni evangélikus egyház részéről Fadgyas János 
és a zsidó hitközség nevében Fodor Ferenc főrabbi mondtak beszédeket, megáldva a házat. " 
Ezután az iparos énekkar Sulacsik Lajos karnagy vezetésével a Szózatot adta elő. „Az új szék
ház minden kényelemmel van felépítve és a szemlélőre a legjobb benyomást teszi. Emeleti 
helyiségében vannak a hivatalos helyiségei, míg a földszintjén vendéglő van és az ezzel kapcso
latos nagyterem. Az új középület nagy hiányt pótol a városban. "68 

Az Ipartestület ekkor 257 fő tagot 
számlált, 220 szegődtetett tanonccal. 
Az alapítás óta Szenczy Mihály mol
nármester volt az elnöke, a cipész szak
osztályé Márton Imre, a vendéglősöké 
Ács Lajos, a húsiparosoké Kiss Pál. Az 
Ipartestület jegyzője dr. Bátky Vince 
ügyvéd volt. A testület keretében 
temetkezési egyesület is működött.69 

Az ipartestületben élénk programot 
jelentettek a különböző bálok. A szüre
ti bálokon pl. echos szekéren cigányvaj

da és cigánygyerekek szerepben vonultak végig az utcán. A különböző felvonulásokra vit
ték az 1938. május 15-én felszentelt, fehér selyemből készült zászlójukat, melynek nyelé
re Kossuth-címer formájú rézplaketteket vertek a tagok nevével. 

A Komáromi Ipartestületben az elkövetkezőkben igen nagy volt az elnökválság, amely a 
iparosok és kereskedők nehezedő sorsában keresendő: „A komáromi ipar és kereskedelem 
pangásának legfőbb okát... abban kell keresnünk, hogy... Komárom lakossága gyakran átjár 
a túlsó félre, azután Győrbe, Tatára és Budapestre vásárolni. A környékbeli falvak lakosait 
pedig egy kedvezőbb közlekedési lehetőséggel (autóbuszjárat) engedjük Komáromtól elszakí
tani. ... Rá kell végre eszmélni, hogy a helyi ipar és kereskedelem pártolása nem egyén, nem 
osztályérdek."7 1933-ban Markó Ferenc elnök (építési vállalkozó, alelnökök Pothorszky 
János hentes-és mészárosmester és Fejei Géza asztalosmester) ellen indítottak három ízben is 
bizalmatlansági indítványt. 1935-ben Ács Lajos vendéglőst választották meg elnöknek,72 a 
két alelnök pedig Fejei Géza, valamint Lupták Béla cipőfelsőrész-készítő lett.7 Ács Lajos és 
Fejei Géza 1936 márciusában lemondtak tisztségükről, az iparosok közötti elégedetlenségek 
miatt, melyeket „az szitja, hogy a város az utóbbi időkben minden ipari közmunkát nem ipa
rosmesterekkel vállalatban, hanem iparossegédekkel, napszámosokkal ínségakció keretében 
végezteti el. Ebben az ügyben az Ipartestület elöljáróság küldöttségileg is keresett orvoslást a 
városházán ... azonban nem ért el konkrét eredményt. "74 Az ipartestületben a pénztáros 
ekkor Halász Ferenc lakatos, a háznagy Rezbár Pál fodrász, a Vigalmi bizottság elnöke 
Sztratyil Ferenc szobafestő volt.75 

68 Komáromi Lapok, 1928. szeptember 25., 2. 
69 Szerk.: Dr. Dálnoki-Kováts Jenő: A magyar ipar almanachja. Budapest 1929, 193. 
70 Kétszeres nehézségekkel küzd ... in: K.H. 1933. február 4, 2. 
71 Az Ipartestület elnöke ellen beadott bizalmatlansági ... In: K.H. 1933. december 2, 2. 
72 A komáromi Ipartestület elnöke: Ács Lajos. In: K.H. 1935. február 23, 1. 
73 Teljes megértéssel választotta meg a Komáromi Ipartestület új tisztikarát. In: K.H. 1935. február 23, 1. 
75 A vármegye iparosai .... In: K.H. 1936. február 22,2. 
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Az 1936. március 22-én tartott rendkívüli közgyűlésen elnökké választották Fejei 
Gézát, alelnökké pedig Lupták Béla mellé Jádi János kőművesmestert.76 Szeptember 27-én 
Petőcz János asztalosmestert számvizsgálóvá, Szálai János cipészmestert Székjegyzővé 
választották'77 

Az iparügyi miniszter 1937-ben Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék területén az ipartestületek működési területeit megváltoztatta. 
Ennek értelmében a Komárom és Vidéke Ipartestület június 20-án alakult meg Komárom 
székhellyel Komárom, Ács, Nagyigmánd, Kisigmánd, Mocsa, Szőny és Bana hatásterület
tel. Az elnöke Fejei Géza, alelnökei Jády János és Pokk Imre kovácsmester, az ácsi ipartes
tület elnöke lettek.79 Ugyancsak az új ipartörvény szerint csak az szerezhetett önálló ipar
űzésre jogosító iparigazolványt, aki a mestervizsgáló bizottságok előtt is igazolja, hogy 
rendelkezik a megfelelő képességekkel. Ennek értelmében a komáromi ipartestület kebe
lében az alábbi mestervizsgáló bizottságok alakultak: az asztalosiparban az elnök Petőcz 
János, az alelnök Sztrókay József; a cipész iparban az elnök Marton Imre, az alelnök Sárai 
Dezső; a hentes és mészáros iparbab az elnök Hanzmann József, alelnök Pothorszky 
János; a férfi szabóiparban elnök Klug István, alelnök Guczky István; a borbély iparban 
elnök Rezbár Pál, alelnök Szathmáry Gyula volt.80 

1937 novemberében a Komáromi Kereskedők Társulata rendkívüli tisztújító közgyűlést 
tartott az ipartestületi nagyteremben, mivel a vezetőség, köztük Borbély Lajos alelnök 
lemondott. A választás eredményeként az elnök Gyalókay Kálmán lett, az alelnökök 
Himberger István és Kellner László lettek. 

Az 1947-ben megalakult KIOSZ Komáromi Csoportja 1948-ban az alábbi személyeket 
javasolta a testület vezetésére: Dr. Sulacsik László iparbiztost, Markó Béla titkárt, Jády 
János alelnököt, Sagát Gyula pénztárost, továbbá Sztrókai József és Poós Sándor iparoso
kat. A Hitelvéleményező Bizottság tagjai Gaborek Gyula, Jády János, Gáspár László, pót
tagjai Hegyi József és Hegedűs Károly, a Vasanyag elosztó bizottság tagjai Haris László, 
Horváth József és Hajnal András iparosok voltak. 

Komárom és Vidéke Ipartestület új zászlójá
nak felszentelése 1947-ben 

76 A vasárnapi rendkívüli közgyűlésen választja meg új elnökét ... In: K.H.1936. március 21, 1. 
77 Az inségmunkának ... In: K.H. 1936. október 3, 3. 
78 Az ipartestületek működési területeinek új beosztása. In: K.H. 1937. május 8, 2. 
79 Megtörtént a Komárom és Vidéke Ipartestület megalakulása. In: K.H. 1937. június 26, 2. 
81 Tisztújítás ... in: K.H. 1937. november 27,1. 
82 KIOSZ Komáromi Csoportja 10/1948 számú levele. In: KGYM gyűjteménye 

30 



Az alábbiakban foglalkozásonként csoportosítva közöljük azon komáromi iparosok, 
kereskedők és vendéglősök névsorát, akik az 1900-as évek első felében működtek és akik
ről felhívásaink és kutatásaink során érdemi adatokhoz, dokumentumokhoz és fényképek
hez jutottunk.83 

2. IPAROSOK 
Ácsok-és tetőfedők 

Bazsánt Henrik (1864, Új-Szőny - 1935, Komárom) ácsmester által alapított ipart fiai, 
István és László 1928-tól közösen folytatták az Úri u. 4. szám alatt. Bazsánt László 1938-
ban önálló ipart váltott 

Bazsánt Henrik és fiai, István és László 1925 körül 

Beck Károly (1886, Komárom - ) először épületfa-kereskedéssel 
foglalkozott, majd 1907-ben az ácsiparban nyert képesítést. Komá
romban fejlesztette szaktudását és 1912 óta már mint építési vállal
kozó és fakereskedő működött az Országút 8. szám alatt. Részt 
vett a polgári iskola, a rendőrség, a pénzügyőrség és a városháza 
szakmunkáiban. 4 

83 Az iparosok, kereskedők és vendéglősök telephelyeit, lakhelyeit a korabeli források (újságok, dokumentu
mok stb.) adatai szerint közöljük. A könnyebb eligazodás érdekében az alábbiakban felsoroljuk az egyes mai 
utcák régi elnevezéseit: Mártírok útja: Országút, Horthy Miklós út; Klapka György út: Győri út, Országút, 
Hitler út; Igmándi út: Komáromi út, Nagyigmándi út, Mussolini út; Sport utca: Úri utca; Táncsics Mihály 
utca: Kun Miklós utca; Bajcsy-Zsilinszky utca: Iskola utca, Szent Imre utca; Gyár utca: Alsó és Felső utca; 
Szent László utca: Pityótér, Vásártér; Kelemen László utca: Zichy utca, Vécsey E. utca, Kossuth Lajos utca, 
József Attila utca: Győri utca; Jókai tér: Piactér, Péczeli tér; Kültelek: Arany János utca; Erzsébet tér: Kistér. 
Az alapvető adatokat a Komáromi Fióklevél tárban őrzött dokumentumok és Iparlajstrom segítségével egé
szítettük ki, amiért köszönetet mondunk Kürthy Annának, a levéltár munkatársának. A gyűjtőmunkában 
nagy segítségünkre volt Kristófné Nagy Mária, múzeumunk munkatársa. Egyéb szakmai adatokat „A 
magyar ipar almanachja"(1929), valamint az „Ipari újjáépítésünk" (1948) című könyvekből merítettük. Az 
adatgyűjtésben és a kiállítás-rendezésben Horsa Istvánné önkéntes néprajzos, a szakmunkásképző iskola 
egykori tanára volt a segítségünkre, aki honismereti szakköre keretében tanítványaival együtt felgyűjtötte és 
megírta a komáromi festők szakmai munkásságát, az „Emlékek és műhelytitkok" című kéziratában. Az 
anyaggyűjtésben segítségünkre volt Bilkó István, valamint Fehérvári Lajosné, a Múzeumbarát Kör tagjai. 

84 Szerk.: Dr. Dálnoki-Kováts Jenő: A magyar ipar almanachja Budapest 1929 (a továbbiakban : A magyar ipar 
almanachja) 193. 
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Lipka József (1905 Szőny- 1944, Komárom) Ray János ácsmes
ternél szerezte meg 1924-ben az ácssegédi képesítést. Részt vett 
többek között a polgári iskola tetőzetének megépítésében (emlékét 
gerendába vésett neve őrzi), valamint Vida Gyula tetőfedővel 
együtt készítették a római katolikus fiúiskola tetőzetét, továbbá 
számos magánház ácsmunkáit végezte. Felesége Bazsánt Henrik 
ácsmester lánya, Katalin lett. 1942-ben az újra egyesült Komáromi 
Tűzoltóságnál helyezkedett el és családjával Észak-Komáromba 
költözött. 1944 telén oltás közben megfázott, tüdőgyulladást 
kapott és meghalt. 

Lipka Jószef ács a bal szélen, ifj. Komáromi Kálmán és 
Komáromi Ferenc építőmesterek a jobb szélen 

Asztalosok 
Fejei Géza épület-és bútorasztalos mester az ipart 

1907-ban Móron tanulta. Az ország több városában 
folytatott gyakorlatot, 4 évig továbbképző tanfolya
mot végzett. Üzemét az Igmándi úton 1916-ban ala
pította. 1920 óta temetkezési vállalkozó is volt. 1926-
ban Győri u. 4. szám alá költözött. 3 segéddel és 1 
tanonccal dolgozott, munkáját villanyberendezés 
segítette. 
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Részt vett az adóhivatal és a pénzügyőri laktanya szakmunkáiban. Megalakulásától 
vezetőségi tagja, 1935-től alelnöke, majd 1936-tól elnöke volt az ipartestületnek. 1947-ben 
az IPOK, 1948-ban a tanonc-és ifjúmunkások szövetsége tüntette ki. Ipara 1952-ben meg
szűnt, belépett az Épületkarbantartó Szövetkezetbe. 

Papp Gábor (1886, Új-Szőny -1958, Komárom) édesapja Papp Sándor 1884-ben alapí
tott asztalos műhelyében tanulta ki a mesterséget. 1908-ban felszabadult és tudását kül
földön tökéletesítette: először Berlinben dolgozott az I C Pfaff Bútorgyárban asztalos 
segédként. Tehetségét látva hamarosan a cég tervező irodájába került. Innen Párizsba 
ment, ahol bútor-restaurálást végzett, stílbútor készítést tanult. Az első világháború előtt 
jött haza és 1915-től édesapja Igmándi út 12. szám alatti műhelyét fejlesztette tovább. 
Részt vett a polgári iskola szakmunkáiban, ő készítette a református templom szószékét, a 
keresztelő medencét és később, a háború után hála-ajándékként, hogy megmenekültek a 
bombatalálattól, a csillárt is, ő készítette a városháza dísztermébe a bútorokat, melyek 
jelenleg az észak-komáromi városházán találhatók. 1930-ban a mérnöki hivatalba készített 
gyűjteményi, tervtári, irattári, írószertári szekrényeket, kezelőasztalt és várakozópadot. A 
cég 56 tanoncot szabadított fel, 10 segédet és 2 tanoncot foglalkoztat. 

Egy időben foglalkozott a komáromi tulipános ládákkal és egyéb tulipános bútorokkal: 
először felújította őket, majd újakat is készített. A bútorokat kissé kényelmesebbé tette és 
idővel sajátos pingáló stílust alakított ki. Készítményei a Budapesti Nemzetközi Vásáron 
nagy sikert arattak. 1945-ben műhelye találatot kapott és elpusztult. Újra építette műhe
lyét, szerzett 1-2 gépet is, de 1950-ben államosították.86 

Papp Gábor által készített tervtári szek
rény terve, valamint berlini bútorterve 

85 Szerk.: Tonelli Sándor: Ipari újjáépítésünk. Budapest, 1948. 111/31. 
86 A magyar ipar almanachja, 194, valamint Fridrichné Papp Jutka szíves közlése. A berlini bútorterv a Klapka 

György Múzeum, a tervtári szekrény terve a Komáromi Fióklevéltár tulajdona 
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Petőcz János és Társa asztalos üzeme a Klapka György út 30. szám alatt volt. Petőcz 
János 1889-ben szabadult Észak-Komáromban. Ezt követően Budapesten, Győrben, 
Tatán, Bécsben és Komáromban folytatott gyakorlatot. 1902-ben Komáromban önállósí
totta magát. Köz-és katonai épületek épületasztalos-munkáit végezte. Az ipartestület volt 
elnöke, városi képviselő-testületnek volt a tagja. 1933-ban az Országos Kézművestestület, 
1947-ben az IPOK oklevéllel tüntette ki. Társa 1902 óta fivére, Petőcz Károly, aki szintén 
Észak-Komáromban tanult és 1898-ban szabadult. Budapesten és Bécsben volt segéd, 
1912-ben tett mestervizsgát. 

Bádogosok 

87 Ipari újjáépítésünk, 111/94. 
88 Herceg Lászlóné Sircz Edit (+)közlése 2005. február 2-án 
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Sircz János88 (1894, Tata- 1950, Komárom) bádogos, vízvezeték-szerelő és lakatos volt, 
bár ez utóbbi szakmát nem sokáig gyakorolta Tatán tanulta a mesterséget, önálló műhelyt 
1921-ben alapított Komáromban. 

1922-ben megnősült, 2 fia és 2 lánya született. Első lakása és műhelye a Klapka György 
úton a Petőcz-féle házban, háztartási edényeket áruló üzlete pedig a Péczely téren a 
Kellner-házban volt. 1924-ben a tér északkeleti oldalán lakóházat és udvarában L-alakú 
emeletes műhelyt építtetett. Üzletét is ideköltöztette. Először épület-és díszműbádogos 
munkákkal, vízvezetéki és központi fűtési berendezések szerelésével foglalkozott. 



A Sircz-ház 1938-ban A református egyház bádogos munkái 

A cég 1934-ben az Asztalos Béla 
utca 23. sz. alatti, 1200 négyszögöl 
nagyságú ingatlanán beton-és műkő
áru üzemet létesített,89 „ahol vas-és 
lemezáru üzemében készült modellje
ivel a legkiválóbb kivitelben készít 
beton-és kútgyűrűket, díszesebb 
virágvázákat és díszkerítéseket, sír
kerteket és sír emlékköveket, cement 
és mozaiklapokat. "90 

Átlag 8 munkást foglalkoztatott 12 
lóerős villanymotorral felszerelt 
műhelyében. Részt vett a polgári 
iskola, a rendőrkapitányság, a város
háza, a református templom építésé
ben.911949-ben a betontelepet, 1950-
ben műhelyét államosították (a lakó
ház megmaradt). Sircz János 56 éve
sen, üzlete elvesztésének évében 
hunyt el. Sírja a komáromi temetőben 
található. 

Sircz János és családja az üzlet bejára
tánál 

89 Komáromi Fióklevéltár, 17.761/1940 számú pm. határozata 
90 Új üzem létesült Komáromban. In: Komárommegyei Hírlap, 1934. május 26, 3. Továbbá Sircz Edit (f), Sircz 

Magda és Sircz János szíves közlései és képei. 
91 A magyar ipar almanachja, 194. 
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Bognárok 
Kisszőny 665 számú telephelyére Both Károly bognármester 1927-ben kért iparenge

délyt. 1930-ban műhelyét átköltöztette a Piac térre, a kovácsműhely mellé. Ugyanebben az 
évben Komárom város szemétgyűjtő kézikocsik készítésére írt ki pályázatot: „Ajánlatot 
csak Both Károly tett, míg Finta Gyula és Karsai Zsigmond ajánlatot nem tettek. Miután 
Both Károly ajánlata előnyös és megfelelő, méltóztatték a kocsik elkészítésével Both Kár
oly bognár iparost megbízni.,m Ipara 1943-ban megszűnt. 

Hugyecz József (1910, Csém - 1983, Komárom) csémi bognárdinasztiából származik. 
Szakmáját édesapjától tanulta, 1941-ben tett mestervizsgát. 

92 Komárom szab. Kir. Megyei város mérnöki hivatala 310/1930 in: Komáromi Fióklevéltár 
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1935-ben megnősült és Komáromba költözött a Városmajor út 4-be. Először műhelyt 
bérelt az Igmándi úton, majd 1955-ben Igmándi út 52. alatt épített egyet és itt dolgozott 
haláláig. Műhelyét nem államosították, ellenben sokat dolgozott a TSZ-nek. A környék 
legjobb bognáraként tartották számon, ezért Hruscsov bábolnai látogatásakor őt bízták 
meg egy speciális kocsi készítésével. 

Cipészek 
Farkas Imre (1898, Komárom - 1974, Komárom) cipészmester a Kisszőny 51. (később: 

Igmándi út 1, ma: 55.) szám alatti házukban dolgozott. Sárai Dezső cipészmester tanulója 
volt. A házat 1926-ban vásárolták Kellner József kereskedőtől. Iparát 1971-ben adta vissza. 
Három fia is cipész lett. 

Farkas Lajos (1914, Komárom - 1962, Komárom) cipészmester édesapjánál tanulta a 
szakmát. Önálló üzlete a lengyár mellett, a Barcza u. 25. szám alatt volt (Igmándi úton). 
Halála után özvegyi jogon felesége vitte tovább az üzletet 1972-ig, amikor nyugdíjazását 
kérte. 

Farkas Imre (1922, Komárom) is édesapjánál tanult. 1947-1948-ig a Méntelepen, 1949-
1950-ig a lengyárban dolgozott. Ez utóbbi helyen futballcipőket és labdákat varrt. 1954-
ben önálló kisiparos lett, ekkor műhelyt nyitott, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. A 
Jókai liget délnyugati sarkán a Luka-féle, 1931-ben épített trafikot vásárolta meg. 

Farkas Gyula (1926, Komárom) szintén édesapjánál tanulta ki a cipészmesterséget. 
1952-ben lett önálló, a Klapka György úton nyitott üzletet, a Komlósi-féle házban, ahol 
1986-ban történt nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 

A Farkas-családnak Lupták Béla cipőfelsőrész-készítővel volt szakmai kapcsolatban. 
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Farkas Imre segédlevele és műhelye 1973-ban 

Farkas Lajos műhelye előtt 1956-ban 
A Farkas-család 

Hiszek Géza cipész 1913-ban nyitott műhelyt a Klapka György út 8. szám alatt. Az 
ipart halála után, 1943-tól felesége, Mayer Mária özvegyi jogon vitte tovább. Üzletvezető
je Géza nevű fia volt, aki 1927-ben szabadult és 1938-ban tett mestervizsgát. Hadifogság
ból hazatérve folytatta a munkát. Iparáról 1952-ben lemondott. 

Sárai Dezső (1912, Komárom - 1976, Komárom) cipészmester 1893 óta dolgozott a 
szakmában. Első műhelye 1909-től az Igmándi út 2. szám alatti Lépcsős-kocsmában volt. 
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Utána 1970-ig saját házában dolgozott a Kun Miklós utcában, melyet 1929-ben Hajda 
Jenő későbbi városi főmérnök épített a Bilitz közben. Szakmai kapcsolatban volt Lupták 
Béla cipőfelsőrész-készítővel.93 

Cukrászok 
Lipóth Lajos (1893, Ó-Szőny - 1972, Komárom) 1907 és 1909 között tanulta a cukrász 

mesterséget Blázsovits János komáromi cukrászmesternél. 
Ezután megfordult Miskolcon, 

Budapesten és Pozsonyban is. 1925-
ben nyitotta meg Igmándi út 14. 
szám alatti cukrászdáját, majd 1936-
ban a Klapka György út 16. számú 
házban második üzletet nyitott. 

Elsőrendű cukrászsüteményt, fagy
laltot, cukorkát és csokoládét szolgált ki 
vevőinek. Ipara 1952-ben szűnt meg. 

Középső képen: Lipóth Lajos és felesége 
a cukrászda kerthelyiségében 

93 A magyar ipar almanachja, 194. 
94 A magyar ipar almanachja, 194., valamint Lipóth Lajos unokája, Viola Ágoston fényképei és dokumentumai 

alapján. 
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Építőmesterek 
Gerla Félix (1874, Pávia, Olaszország - ?) építési vállalkozó 1891-ben telepedett le 

Komáromban. Milánóban műegyetemet végzett, majd működését 1897-ben édesapja mel
lett kezdte meg. 1899-ben önálló lett Budapesten. Számos bel-és külföldi híd építése fűző
dik a nevéhez.95 

Hajagos Andor okleveles építőmester 1920-ban alapította épí
tési vállalatát Soukal Józseffel közösen. 1924-ben bekövetkezett 
halála után felesége, özv. Hajagos Andorné vitte tovább férje a 
céget. 

A vállalat Komáromban 1927-től működtetett fiókcéget. Többek között az evangélikus 
imaház, a városháza építésében vettek részt. 1929-ban Hajagosné, Soukal, Hajagos Pál, 
Csuka Béla és Ferenc voltak a cégtársak, 43 segédet és 10 tanoncot foglalkoztattak.96 

Hajagosék az Igmándi út-Zichy utca sarkán építették fel családi házukat, déli homlokzatán a 
cég nevével. Az épületben ma az Öregek Napközi Otthona működik. 

95 A magyar ipar almanachja, 196; Szerk.: Osváth Andor: Komárom és Esztergom k.e.e. vármegyék múltja és 
jelene (a továbbiakban: Kom-Eszt megye). Budapest 1938, 739. 
96 A magyar ipar almanachja, 194. 
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Id. Komáromi Kálmán (1865, Komárom- 1949, Komárom) eredeti nevén Reicher Kál
mán ácsmester 1901-ben szerezte építőmesteri képesítését. 

Észak-Komáromban, a Rozmaring utcában nyitotta 
meg műhelyét, majd 1920-ban a család átköltözött Dél-
Komáromba, ahol a Klapka György út 14. szám alatt épí
tettek házat, amelynek udvarában ácsműhelyt, illetve ter
vező irodát rendezett be. A Temető utca sarkán test
véreivel, Komáromi Viktorral és Miklóssal kőfaragómű
helyt működtetett. 1949-ben mindkettőt államosították. 
Fiai, Kálmán (1910, Komárom - 1949, Komárom) és 
Ferenc (1914, Komárom -? Komárom) édesapjuk tervező 
irodájában dolgoztak. A családi vállalkozás magánházak 
és középületek (pl. r. kat leányiskola ács-és kőfaragó 
munkái) építésénél közreműködött, de saját családi háza
ik tervezését és építését is ők végezték. 1933-ban felme
rült az igmándi és az ácsi vámház bővítésének az igénye: 
„az ácsi vámházhoz egy előtérből és tornácból álló tolda
lékot építünk, az igmándi vámház nyitott tornácát pedig 
üvegfalakkal zárt helyiséggé alakítjuk. [...] mindkét épü

let munkáival megbízzukKomáromi Kálmán helybeli építőmester és Petőcz János 
helybeli asztalosmester legolcsóbb ajánlattevőket. Az építési munkákat a két legol
csóbb ajánlattevőre bíztuk s ezáltal a helybeli iparnak kisebb munkaalkalmat terem
tettünk. ,m 

97 Id. Komáromi Kálmán unokája, Windeisen Zoltán szíves közlése és dokumentumai. 
98 5448/1933 sz. határozat. Komárom, 1933. október 24. Komáromi Fióklevéltár 
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Tangl Endre (1865, Zalaegerszeg - 1935, Komárom) építőmes
ter 1896-ban telepedett le Komárom új városrészében és építkezé
si irodát nyitott. 1929-ban az ipartestület elöljárója, a 
tanoncvizsgabizottság elnöke, városi képviselő, építőbizottsági 
tag, építési ellenőr volt. Telephelyül a Győri u. 5. szám alatti lakó
házát használta Részt vett a kenyérgyár, a lenszövődé, a leányis
kola és zárda, a hengermalom toldaléképülete, valamint a községi 
árvaház építésében. Számos más városban is vállalat tervezőmun
kát. 10-12 segédet foglalkoztat, 14 tanoncot szabadított fel. Több 
építési pályázaton első díjat nyert." 

Luka Sándor MÁV felügyelő Úri utcai házának terve 1900-ból100 és a ház 

Fényképészek101 

Dél-Komáromban 1919-ig nem működött fényképész kisiparos. 
Günsberger József a város első fényképésze volt, az 1920-as években telepedett le a városban. Az 

Igmándi út 12. szám alatt, a Papp-ház udvarán építette fel az akkor használatos, kb. 5 x 7 m nagy
ságú üvegfalú műtermét, amelyhez előszoba, sötétkamra és dolgozóhelyiség tartozott. 

Egy tanoncot és egy segédet foglalkoztatott. A mű
teremben nagy műtermi géppel dolgozott, a külső felvételeket 
13 x 18-as kamerával készítette. Arcképeket és csoportképeket 
is vállalt. A zsidótörvények miatt 1944-ig működhetett. 

99 K.H. 1935. november 16, 3., valamint A magyar ipar almanachja, 195. 
100 Argai Éva tulajdona 
101 Mácza-Pusztai-Fűrészné: Fotográfusok Komáromban, Tatán, Tatabányán. 
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Csiffáry István Günsbergernél tanulta a fényképész szakmát. 1937-ben szabadult fel. 
Egy évig Balatonlellén és Karcagon dolgozott segédként. 1946-ban tett mestervizsgát, elő
ször Vermesi Sarolta Igmándi út 26. szám alatti fényképészetét vezette, majd 1949-ben 
önálló műtermet nyitott a Klapka György úton. 

Kertész Andor 1927-ben váltotta ki fényképész iparát az Igmándi út 14. szám alatti 
Szenczy-házban lévő műtermére. Egy év múlva bekövetkezett halála után az ipart özvegyi 
jogon felesége folytatta. Üzletvezetőként először az 1901-ben Veszprémben született 
Becske Sándort, majd 1933-tól Weisz Saroltát alkalmazta 

Lőwy Jószef fényképész 1931-ben váltotta ki 
iparát. Először Günsbergernél segédkezett, majd 
az Országút 23-ban (a későbbi Klapka György út 
8. szám alatt) a Hiszek-ház egyik lakrészében 
rendezte be műhelyét. Főként portrékat és cso
portképeket készített. A zsidótörvények miatt 
1944-ig dolgozhatott. 

Nóvák Béla fényképész már 1931 és 1932 között fényképészeti cikkek és fény
képezőgépek, majd 1934-től szemüvegek és műszaki cikkek árusításával foglalkozott az 
Úri u. 2. szám alatt. 

Ugyanitt 1938-ban fényképész műtermet nyitott. 
1940-ben átköltözött a bal parti városrészbe, ahol a 
Nádor utca 13. számú házban második üzletet létesített. 
Dél-Komáromban 1948-ig folytatta tevékenységét Végh 
Dezsőné segédletével. 

1935 

Vermesi Sári (nevét 1934-ben Weiszről magyarosíttatta, szül.: 1912, Komárom - ? 
Budapest) 1933-tól üzletvezetőként vitte Kertész Andor műtermét, majd 1934-ben átvet
te. A zsidótörvények értelmében 1944-ben neki is abba kellett hagynia a fényképezést. 
1946-ben Csiffáry István mestervizsgát tett fényképész segédet üzletvezetőként alkal
mazva újra megnyitotta üzletét, ő azonban Budapestre költözött. 1949-ben beszüntette 
iparát. 
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Végh Dezsőné az Erzsébet tér 3. számú házban 1926 és 1928 között működtette fény
képészműtermét. Ezt követően 1931 és 1935 között az Úri utca 2. szám alatt működött, 
majd 1938-tól Nóvák Béla fényképészetében dolgozott segédként. 

Fodrászok 
Rezbár Pál (1875, Bajsa - ?) fodrász segédként Szabadkán, Szegeden, 

Budapesten és Esztergomban fejlesztette szaktudását, majd 1898-ban 
önálló mester lett Muzslán. 1901-ben nyitotta műhelyét Komáromban, 
az Erzsébet téren. Városi képviselő és a tanoncvizsga bizottság tagja 
volt.102 Ipara 1953-ban a KTSZ-be lépéskor megszűnt. 

Karsai Pál (1904, Lábatlan - 1987, Komárom) fodrász nagybátyjánál tanulta a mester
séget. 1918-ban váltotta ki az ipart, 1927-től önállóan dolgozott, 1 segéd és 1 tanuló fog
lalkoztatásával. Először az Országút 18-ban a Ray-féle házban bérelt üzletet, majd 1931-
ben lakóházat és fodrászüzletet építtetett az Igmándi út 46. szám alatt. 1931-ben megnő
sült, felesége Thun Hildegard (1909, Litschau - 1994 Komárom) osztrák származású fod-
rásznő lett akivel együtt vitték az üzletet. 1951-ben államosították a fodrászatot. Karsai 
Pál nem vonult be a szövetkezetbe, hanem egy ideig Szőnyben bérelt üzlethelyiséget, 
majd 1962-ben, miután a modern üzletsor építése miatt már 1959-ben kisajátított házuk
ból ki kellett költözniük, a Kun Béla utcában vett házat és nyitott üzletet, ahol 1980-ig 
dolgozott.103 

Középen: Karsai Pálné és Karsai Pál segédeik körében, 1932 

102 A magyar ipar almanachja, 195.; Kom-Eszt. Megye, 860. 
103 Karsai Hilda szíves közlése. 
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Fuvarosok 
Szlukovinyi Istvánnak (1898, Komárom -

1978, Komárom) Kisszőnyben voltak földjei, 
emellett azonban építőanyag-fuvarozással is 
foglalkozott. Szülei Mocsáról költöztek 
Komáromba és a mai Térffy Gyula utca elején 
vásároltak házat. Fiúk 1919-ben részt vett 
Észak-Komárom visszafoglalási kísérletében. 
Ezt követően besorozták és Horthy testőrség
ében huszárként teljesített szolgálatot Pesten. 
Itt ismerkedett meg feleségével, Lakatos 
Gizellával. Leszerelése után hazajöttek és a 
mai Igmándi út 70. alatt építettek házat. 
A nagy komáromi középítkezésekhez építő
anyagot szállított, bizonyos anyagféleséget 
Észak-Komáromból, ezt tanúsítja 1927-ben kelt 
hídátkelési engedélye, amely napi átkelésre jogo
sította őt. A 2. világháborúban tartalékosként vett 
részt Erdély visszafoglalásában. Fogságba esett, 
de 1845 szeptemberében hazaengedték. 
1945-ben a Herkályi dűlőben, 1947-ben az Al
só hosszú dűlőben kapott földeket, amelyek
kel 1959-ben belépett a Szövetkezetbe. Egy 
darabig még fuvarozott, majd raktárosként 
ment nyugdíjba, 68 éves korában.104 

Kalapkészítők/Nőidivat szabók 
Trunner Margit (Dolmány Andrásné, 1908, Komárom - 2002, 

Győr) 14 éves korától a Selyemgyárban dolgozott, majd 1924. 
július 12-től 1925. július 12-ig Ernyei Józsa észak-komáromi női 
kalapos kisiparosnál inaskodott, ahol 1925-ben tanoncvizsgát tett. 
Ezután ugyanitt inasként dolgozott, majd 1940-ben mestervizsgát 
tett Győrben. 1944-ben Komárom város Iparhatósága női divat
kalap készítő iparra adott számára engedélyt.105 Az önálló ipar 
gyakorlását 1949-ben a Bajcsy-Zsilinszky utca 28. szám alatt 
kezdte meg. Első üzlete az Igmándi út 14. szám alatti üzletsoron 
volt. Kalapokat, később menyasszonyi fátylat és esküvői kiegészí
tőket, kellékeket is készített. A megyei patyolat vállalat komáro
mi lerakata is nála működött. 

104 Kárpáti Ferenc szíves közlése és dokumentumai 
105 Bárdos Dezső (Győr) tulajdonában lévő dokumentumok alapján 
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Az 1960-as években át kellett költöztetnie műhelyét a 
Hiszek-házba, a Vág utca 1. szám alá. Az addigi áru
választékot díszpárnák, és más szobatextíliák készítésével 
bővítette. Innen pár év múlva, hosszas kérvényezés után 
visszaköltözhetett az Ibolya cukrászda melletti volt hús- és 
mészárszék bolthelyiségébe. Ez az Igmándi út 6. szám alatt 
volt, itt dolgozott 1982-ig. 

Trunner Rózsi (Bárdos Dezsőné, 1913, Komárom - 1987, Győr) az elemi iskoláit elvé
gezve Vasvári Ilona komáromi szabómesternél inaskodott, majd 1932-1934-ig szakmába 
vágó gyakorlatot folytatott, amikor kitűnő eredménnyel női szabó segéddé nyilvánították. 

Trunner Rózsi saját tervezésű és készítésű 
ruhában 
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Továbbra is korábbi mesterénél dolgozott. 1943-ban Győrben szerzett mesterlevelet. A 
német megszállás végén Ausztriába került, ahol menekülttáborban tartózkodott. Szabadu
lása után Komáromban 1946. októberében az Országút 13. szám alatt női divatszabóságot 
működtetett korszerű gépekkel, segédekkel és tanulókkal. A nagyszámú megrendelés 
miatt a rokonság nőtagjainak is be kellett segíteniük a munkába. Házasságkötése után 
Zsámbékra költözött, ahol 1949-ben iparigazolványt kapott. Az ott létrehozott női divat
szalonját az államosítás megkezdéséig vitte tovább. Miután férje szikvízüzemét és mező
gazdasági birtokukat is államosították, Budapestre költöztek, ahol az EKISZ Egyenruhá
zati Ipari Kisszövetkezetnél helyezkedett el és nyugdíjazásáig dolgozott. 1982-ben Győr
be költöztek.106 

Kályhások 
Halupka István (1884, Tóváros - 1964, 

Komárom) cserép kályha-készítő mester 1919-
ben Észak-Komáromból költözött a Gyár u. 
41. szám alatti házba. Mesterlevelét 1938-ban 
szerezte. Idősebbik fiának, Istvánnak (1922, 
Komárom) Tatán volt kályhás műhelye. Egy 
ideig kisebbik fiával, Józseffel (1924, Komárom 
- 1985, Komárom) nála dolgoztak, majd József 
1961-ben maga is kiváltotta az ipart és önálló 
műhelyt nyitott Komáromban. Fia, ifj. 
Halupka József ma is a szakmában dolgozik.107 

Halupka István mesterlevele és Id. 
Halupka József 1960-ban a BNV-n 

106 Bárdos Dezső (Győr) tulajdonában lévő dokumentumok alapján 
107 Ifj. Halupka József kályhás dokumentumai 
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Kovácsok 
Hajnal András lópatkoló-és kocsikovács-mester régi 

kovács-család leszármazottja, aki Komáromban, édesap
ja mellett tanulta a szakmát. 1923-ban szabadult fel, gya
korlatot is a családi műhelyben folytatott. 1939-ben mes
tervizsgát tett, majd önállósította magát. Motoros fújta
tóval felszerelt Országúti műhelyében lópatkolással és 
kocsikovács-munkákkal foglalkozott. 1960-ban belépett 
a Vasipari KTSZ-be. 

Testvére, Hajnal Ferenc 1910-ben váltotta ki az ipart, 
Kisszőnyben, a Barczatelepen dolgozott.108 

Hajnal Ferenc és Hajnal András 

Horváth József109 (1897, Mocsa-Csémpuszta - 1956, Komárom) kovácsmester műhe
lye közvetlenül a Sircz-ház nyugati oldalán volt. A mesterséget Bognár László kovácsnál 
tanulta, akinél 1912 és 1915 között Csémpusztán volt tanonc. Először gyárakban dolgo
zott, majd önálló iparos lett. Műhelyében dolgozott három fia is. 1936/37-ben elvégezte a 
Magyar Királyi Önkéntes Polgári Patkolókovács-képző tanfolyamot is a I. Osztályú 
Lovassági Laktanyában. Egyik oktatója Palotás Gáspár főpatkolómester volt. 

108 Ipari újjáépítésünk, 111/42. 
109 Horvát István szíves tájékoztatása, akinek ezúton is köszönetet mondunk. 
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A Komáromi Szociáldemokrata Párt alapító tagja, 1923 óta elnöke volt. Erre és munkás
mozgalmi múltjára való tekintettel 1945-ben megválasztották Komárom város polgármes
terének. 1948-ig maradt meg ebben a funkcióban. Ez idő alatt két fia vitte a műhelyt. 
Nyugdíjazása után már nem tért vissza a szakmába 

Kőművesek 
Boldoghy Béla kőművesmester 1924-től vezette Boldoghy Gyula észak-komáromi vál

lalkozásának Igmándi út 10. szám alatti fióküzletét. Bologhy Gyula 1931-ben halt meg. 
Gaborek Gyula110 (1892, Új-Szőny - 1967, Komárom) kőműves mester. Kisebb kőmű

ves munkák végzésére 1922 és 1923 között a Gyár utca 19. szám alatt, majd 1926-tól az 
Országút/Újtelepen nyert engedélyt. Mesterlevelét és ezzel kőművesiparra való engedé
lyét 1929-ben szerezte. Az 1920-as években 2-5 segédet és 3 tanoncot foglalkoztatott.111 

1919-ben megnősült, Sándor Juliannát vette feleségül Észak-Komáromból. Két lányuk 
született. Elsősorban családi házakat épített, pl. Árpád u. 3. szám alatti lakóházukat ő ter
vezte és építette, ő építette a mai Szamos u. 2. szám alatti házat, a Lebisch-féle házat (Sza
mos u. 5.), valamint a Kelemen L. u. 19. számú házat. Dolgozott a városnak is: az Igmándi 
„ vámház felépítésével megbízzuk Gaborek Gyula és Jády János ajánlattevőket, kik 5429 
R 35 f. végösszegű ajánlatot nyújtottak be."112 

110 Pintér Zsuzsanna szíves közlése, 2005. 
111 A magyar ipar almanachja, 196. 
112 5417/1930 sz. határozat. 1930. szeptember 5. Komáromi Fióklevéltár 
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Gaborek Gyula az általa tervezett Szamos utca 
4. számú ház előtt 



Számos kincstári pályázatot nyert: a háború alatt óvóhelyeket, a laktanyában istállót 
épített. 1948-ban az Újpusztai állami Gazdaságnál helyezkedett el építési vezetőnek, hogy 
nyugdíjat kapjon. Sírja a komáromi temetőben található. 

Gaborek Lajos, Gaborek Gyula testvére, szintén kőművesmester lett. Kisebb kőműves
munkákra 1925-ben kapott engedélyt Koppánmonostori telephellyel. 1928-ban mesterle
velet szerzett és a Széna telep 6. szám alatt megkezdte a kőművesipart. Az 1920-as évek
ben 2 tanoncot és 2 segédet alkalmazott. Részt vett a Gyürky-féle uradalom szakmunkái
ban.113 

Markó Ferenc kőművesmester, építési vállalkozó telephelye a Gyár utca 37. szám alatt 
volt. Üzemét 1926-tól folytatta önállóan. Részt vett a városi tisztviselőtelep szakmunkái
ban, valamint számos családi ház építését végezte. Városi képviselő és a Stefánia szövetség 
igazgatósági tagja volt. 

Bircsók József 1928-ban épült háza - Markó Ferenc terve és kivitelezése 

Tamásék Kálmán (?- 1949, Komárom) kőművesmester Gaborekék húgát, Máriát vette 
feleségül. Országút 71. (későbbi Klapka György út 43.) számú házban 1906 óta folytatta 
önállóan iparát. Tevékenysége a környező településeken is megfigyelhetől-5 segédet és 3 
tanoncot foglalkoztatott. 114 Komáromban többek között a szőnyi vámház építése fűző
dik a nevéhez: 

„A két egymással teljesen megegyező két épület egyikének felépítésével ajánlatuknak, 
mint a legolcsóbbnak elfogadásával megbízzuk Veszély József és Tamásék Kálmán ajánlat
tevőket 5147 P. 50 f ajánlati végösszeggel".115 

113 A magyar ipar almanachja, 196-197. 
114 A magyar ipar almanachja, 197. 
115 5417/1930 sz. határozat. 1930. szeptember 5. Komáromi Fióklevéltár 
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Veszély József (1877, Komá
rom - ?) kőművesmester, építési 
vállalkozó Budapesten, Bécsben 
és Németországban fejlesztette 
szaktudását. 1906 óta önálló 
mester, aki számos tanoncot sza
badított fel. 2 segéddel és 2 
tanonccal dolgozott. Részt vett a 
monostori tanítólak és számos 
magánház építésében, többek 
között Szenczy Mihály házbőví
tését is ő tervezte és végezte. 
Városi képviselő, s az ipartestü
let ellenőre volt.116 

Valetovics István lakóházának tervrajza Kincstári 41. 
számú telken 1928-ból. A házat Veszély tervezte, de 
technikai okokból Gaborek Gyula építette fel. 

Lakatosok/géplakatosok 
Haris László ( - , Komárom) lakatosmester 1937-ben 

szabadult Komáromban. Segédi gyakorlatot édesapja 
mellett folytatott. Esti fémipari tanfolyamot végzett. 
1938-ban mestervizsgát tett és önállósította magát édes
apjától örökölt műhelyében, a Klapka György úton. 
Villanyfúróval, autogénhegesztővel és golyóspréssel fel
szerelt műhelyében épület-és géplakatosmunkákat vég
zett. A honvédség szerződtetett lakatosa volt. A hadifog
ságból hazatérve a méntelep lakatosmunkáit csinálta, majd 
1946-ban a komáromi csatornaművek lakatosmunkáin 
dolgozott. Az ipartestület elöljárósági tagja és a tanonc
vizsga bizottság elnöke volt. 

Haris László műhelye előtt, 1940 

Pethes Antal (1923, Komárom) lakatosmester Haris Lászlónál tanult. Segédlevelét 1941-ben 
kapta. Még ebben az évben jelentkezett katonának, mert fegyvermester szeretett volna lenni. 
Esztergomba, majd a Monostori erődbe a fegyvermesteri műhelybe vezényelték. 1942-ben 

116 A magyar ipar almanachja, 197; Kom-Eszt. Megye, 922. 
117 Ipari újjáépítésünk, 111/44. 
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kikerült a frontra, ahonnan 1946-ban tért haza 1949-ben mestervizsgát tett. 1956-ig a Timföld
gyárban, ezt követően 1983. évi nyugdíjazásáig a Komáromi Vasipari Szövetkezetben dolgo-
ZOtt. 

Pethes Antal Haris László műhelyé
nek udvarán, 1940 

Pusztai Sándor (1910, Komárom - 1979, Komárom) Gyurcsányi Károly komáromi 
iparos géplakatos műhelyében tanult. 1927-ben segédlevelet kapott. u 1950-ig az 
Erwerth-féle vasgyárban dolgozott, ahol múvezetőségig vitte. Ezután a 2. sz. Mélyépítő 
Vállalatnál, majd 1957 és 1970 között a Komáromi Vasipari Szövetkezetnél dolgozott. 
Ekkor nyugdíjba vonult, de még hat éven át aktívan dolgozott. 

118 Pethes Antal elmondása és dokumentumai, képei 
119 Bencsi Ferencné Pusztai Mária közlése. 
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Mészáros - és hentesmesterek 
Bazsánt Ferenc hentes- és mészáros 

mester. Komáromban tanulta az ipart, 
1935-ban szabadult. Gyakorlatot Komá
romban folytatott és 1947-ben önálló
sította magát a Térffy Gyula u. 13. alatt. 
Jól felszerelt műhelyében villanydarálóval 
dolgozott. Friss, jól kezelt nyers húsokat 
és kolbászárut szolgált ki.120 Ipara 1951-
ben megszűnt. 

Bazsánt Ferenc (középen) fejhús főzése köz
ben, családja körében 

Bazsánt Károly (1895, Új-Szőny - 1947, Komárom) hentes-és mészáros mester apja, 
Bazsánt Henrik ácsmester volt. 1920-ban megnősült. Először felesége, Szekeres Ágnes 
szüleinek Kisszőny 563. számú (mai Térffy Gyula utcai) házában laktak, majd ugyanitt 
családi házat építettek. Hátul volt a raktára, a segédek legénylakása, istálló 2-3 lóval, csézá-
val, stráfkocsival, szánnal, valamint itt volt az állatvágója és a feldolgozó műhelye is. 1922 
óta volt önálló. Áruját először a piacon értékesítette, majd az Igmándi út 19. szám alatt 
üzlethelyiséget bérelt Kosch Arnoldtól. 

Bazsánt Károly köszörüli a csontozókéseket, lánya, 
Margit a hentesbolt bejáratánál 

A házrészt, melyben az üzlet mellett egy három szobás lakás és műhely is volt (itt készí
tette a különböző felvágottakat), 1927-ben megvette a Tűzoltó köz 2. szám alatti bejárat
tal. Az udvarban füstölő és üstház is volt, ahol töpörtyűt, valamint lúgkővel szappant is 
készítettek. A Klapka György út és Szent László utca sarkán álló ház udvarán közel 70 m2 
nagyságú jégvermet építtetett, a hús tárolására. 

120 Szerk: Tonelli Sándor: Ipari újjáépítésünk. Budapest, 1946. III/9. 
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Fióküzletet létesített, amikor megvásárolta Pothorszky István Országút/Újtelepi üzletét. 
Ennél a boltnál a bécsi busz is megállt, így rendszeresen volt osztrák vásárlója is. A vágóállato
kat a környékbeli falvakból vásárolta fel, üzletkötői segítségével. A disznókat stráfkocsival szál
lította, a marhákat lábon hajtották. Két segéddel, egy inassal, egy kifutógyerekkel és alkalmi 
besegítőkkel dolgozott. A kifutófiú dolga közé tartozott a "könyves kunt softok" látogatása, 
vagyis a rendelések felvétele, majd az áru házhozszállítása. Az ipartestület és a szakvizsgáztató 
bizottság tagja volt.121 Halála után felesége vitte tovább az üzletet, annak államosításáig.122 

Ifj. Gábor József (1918, Szőny - 1998, Komárom) Sebes
tyén Kálmán hentesmesternél tanult. Segédlevelét 1936-ban 
szerezte. 1939-ig katona volt Bábolnán. Ezután Széles Lász
ló észak-komáromi hentes Jókai utcai üzletében volt üzlet
vezető. 1945 után először az építőiparban, majd a hídépítők
nél dolgozott, végül az Igmándi TSZ Vágóhídjától ment 
nyugdíjba. Nyugdíjasként élénk társadalmi életet folytatott, 
többek között alapító tagja volt a Komáromi Városszépítő 
egyesületnek. 

1934 

Kiss Pál123 (Kisigmánd, 1886 - Komárom, 1934) hentes -és mészáros mester üzlete és 
lakóháza az Országút út 11. szám alatt volt, a házhoz tartozó kert pedig a mai Arany János 
utcáig húzódott. 

A házat és az üzletet 1949-ben államosí
tották. Az Ipartestület alelnöke, városi 
képviselő, s a r. kat egyházközség kép
viselőtestületének a tagja volt. Mindkét fia 
hentes-és mészáros mester lett. Idősebbik 
fia, ifj. Kiss Pál apja üzletét vitte tovább. 

Molnárok 
Pék Sándor 1924-ben az Országút 14. szám alatt benzinmotoros darálómalom felállítá

sára kapott engedélyt. 1928-ban üzlete számára a ház főhomlokzatán ajtót vágatott.124 

121 A magyar ipar almanachja, 197., valamint Kecskés Lászlóné Bazsánt Margit szíves közlése. 
122 Kecskés Lászlóné Bazsánt Margit szíves közlése és képei 
123 Fehérvári Lajosné szül. Kiss Olga szíves közlése 
124 1082/ált.l924 és 2744/1928 in: Komáromi Fióklevéltár 
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Szenczy Mihály125 (1878, Eté - 1959, Komárom). Rév-Komáromban Varga István 
(1830, Ács - 1903, Rév-Komárom) vízimolnárnál tanulta a molnármesterséget, majd örök
ségéből malomrészt vásárolt mestere hajómalmából. 1898-ban feleségül vette Varga István 
lányát, Karolint (1879, Rév-Komárom - 1959, Dél-Komárom). 1899-ben iparigazolványt 
kapott Komárom szabad királyi város rendőrkapitányától. A háború után Dél-Komárom
ban folytatta az ipart saját hajómalmában 1929-ig, amikor a zajló Dunán való vontatás 
közben a vontatókötél elszakadt. Ekkor leszerelte és eladta a malmot. Ez volt az utolsó 
komáromi hajómalom. 

1929-ben a komáromi Igmándi út 14. 
számú telkén Komárom Város Tanácsától 
malomüzem felállításához kért és kapott 
iparhatósági telepengedélyt. 1931-ben 
szoba, konyha, kamra és raktárhelyiségből 
álló gazdasági épületet, 1937-ben ugyan
ott a faszerkezetű raktárépületet építtetett 
Veszély József helybéli kőműves
mesterrel. 

A malomban az 1940-es évek végén 
Rádi Gyula molnár és Bódis Sándor, 
Szenczi Mihály unokája dolgozott. Ezek
ben az években a malom nappali üzemben 
dolgozott és teljesítőképessége napi 25 q 
gabona volt. 1951-ben iparigazolványát 
bevonták és a malmot államosították. A 
gépeket és egyéb berendezéseket lesze
relték és a Komárommegyei Malomipari 
Egyesülés komáromi tagmalma számára 
elszállították. 

A hajómalom A malom építése 

125 Barassóné Bódis Julianna és Lippayné Barassó Julianna, valamint Kacz Endre szíves közlése és családi 
dokumentumai-fényképei alapján. 
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Szenczy Mihály portréja (olajfestmény 
Barassóné Bódis Julianna, Szenczy Mihály 

unokája tulajdonában); a Szenczy-ház és az 
Ipartestület elismerő oklevele 

A Signum Laudis kitüntetés birtokosa volt. Alapító tagja és elnöke a Komáromi Ipartes
tületnek, templomépítő főgondnoka a Komáromi Református Egyházközségnek. Ez 
utóbbi tevékenységét a komáromi református templomban emléktábla jelzi. 

Nyomdászok, könyvkötők 
Czike Pál 1927-ben alapította papír-és írószer-kereskedését a Bajcsy-Zsilinszky út 23. 

alatt. 1933-ban társalapon létesítette korszerű berendezésekkel ellátott nyomdáját, ahol a 
szakmai ismereteket elsajátította és 1944-ben mestervizsgát tett. Ekkor egyénileg önállósí
totta magát. 15 évig újságot is állított elő, de a háború után elsősorban névjegyek, plaká
tok, meghívók és egyéb nyomtatványok készítésével foglalkozott. Üzletét és nyomdáját 
1951-ben államosították. 

Hacker Dezső nyomdász az Igmándi út 12. szám alatt 1927-ben nyitotta meg könyv
nyomdából és papírkereskedésből álló üzletét. 1935-ben átköltözött az Igmándi út 23. 
szám alá. 1929-től kiadója volt a Pathó Gyula tanító által szerkesztett Komárommegyei 
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A bal oldali első ház utolsó üzlete a Hacker-féle kereskedés 

Hiszek Nándor könyv
kötő műhelye, könyv-és 
papírkereskedő üzlete a 
Horthy Miklós u. 15. szám 
és a Vág utca sarkán állt. 
1925-ben szabadult fel 
Komáromban. Tudását 
helyben és Budapesten fej
lesztette és 1931-ben önál
lósította magát. A háború 
után kölcsön-berendezé-
sekkel indította újra vállal
kozását. Papír-vágóval, le
mezollóval és kisebb 
gépekkel felszerelt műhe
lyében főleg hivatali mun
kákat végzett. 
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Hírlapnak. Iparengedélye a zsidótörvények miatt 1944-ben megszűnt, üzlete azonban 
tovább működött Czike Pál vezetésével. 



Órások 
Windisch Károly órás-és ékszerészmester (1885, Győr - ?) 

Észak-Komáromban tanult, 1894-ben lett segéd. Zalában és 
Komáromban fejlesztette tudását, majd 1897-ben Észak-
Komáromban önállósította magát, iparigazolványt 1908-ban 
kapott. Áttelepítés során került Dél-Komáromba, ahol a 
Klapka György út 22. szám alatt nyitott üzletet. Órák javítá
sával és látszerészipari munkákkal foglalkozik.126 

Varga Ferenc órás, ék
szerész 1932-ben kapott ipar
engedélyt a Klapka György út 
3. szám alatti üzletére. 1935-től 
szemüveg-és műszaki cikkek 
árusításával is foglalkozott. 
Műhelyét 1959-ben áthelyezte 
a Jókai térre. 

Hirdetések 1933-ból és 1935-ból 

Pékek/sütőmesterek 
Legát János sütőmester 1895-ben a Gyár utca 32/a szám alatt nyitotta meg műhelyét, 

mely 1952-ig működött. 

Natkay László sütőmester Komáromban tanulta az 
ipart. 1928-ben szabadult fel. Szakmai gyakorlatot hely
ben és Esztergom megyében folytatott. 1931-ben Komá
romban önállósította magát az Úri utca 21. szám alatt, 
egy év múlva azonban a Horthy Miklós utca 39. szám alá 
helyezte, ahol részben gépi erőre berendezett két 
magyarkemencés műhelyében közellátási és steersütést 
végzett. 1938-ban Budapesten sikerrel vett részt a pék
ipari kiállításon. Ipara 1952-ben megszűnt.127 

126 Ipari újjáépítésünk, III/140. 
127 Ipari újjáépítésünk, 111/85. 
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Papp Ernő (1905, Komárom -?) 1926-ban szabadult fel 
és egy év gyakorlat után 1927-ben lett önálló sütőmester, 
ekkor alapította üzemét az Igmándi üt 12. szám alatt, 
mely „ teljesen modernül van felszerelve és jóminőségű ké
szítményei közkedveltek az egész városban. "128 

Háromkemencés műhelyében közellátási és steer sütést 
végzett. 

1935 

Rüdiger Vilmos sütőmester eredetileg felső építőipari iskolát végzett 1913-ban. Az első 
világháború után kitanulta a sütőipari szakmát, 1920-ban szabadult fel. „Müller és 
Rüdiger" néven társas viszonyban önállósította magát Müller Mór sütőmesterrel, majd 
1922-ban mestervizsgát tett és ettől kezdve egyedül folytatta iparát az Igmándi út 17. szám 
alatt. Háromkemencés műhelyében hatósági és steersütést végzett feleségével, Kiss Máriá
val együtt. Az ipartestületi számvizsgáló bizottság és a szakosztály elnöke volt. 
A sütödét 1951-ben államosították. 

Szerencse József sütőmester (Térffy Gyula u. 12.) Tóvároson tanulta az ipart. 1917-ben 
szabadult fel. Budapesten, Tatán, Komáromban volt segéd, majd 1926-ban Kisszőnyben 
önállósította magát. Kétkemencés műhelyében hatósági és bérsütést végzett.130 Ipara 1952-
ben szűnt meg. 

Szabómesterek 
Berka István férfi szabómester (1889, Körmöcbánya - 1948, 

Győr) 1922-ben költözött Komáromba. Először az Úri utca 21. 
számú házban, 1931 és 1934 között a Vasúti barakk 23. szám alatt, 
majd 1936-ig a Beöthy utca-Táncsics Mihály utca sarkán lévő műhe
lyében folytatta tevékenységét. 1938-ban Kassára, majd Győrbe köl
tözött. 

Ifj. Berka István női-és férfi szabó (1922 Salgótarján) 1941-ben 
szabadult Németh István győri szabómester műhelyében. Mesterle
velét 1944-ben szerezte. Iparát 1947-ben váltotta ki a Kültelek 
(Arany János utca) 3. szám alatt. 1950-től a Papp-udvarban (Igmándi 
út 12.), majd a Táncsics Mihály utcában bérelt műhelyt. 1953-ban 
belépett a KTSZ-be és annak elnöke volt 1956-ig, akkor újra kivál
totta a kisipart. Először a József Attila utca 21-ben volt a műhelye. 
1973-ban átköltöztek a József Attila utca 16. szám alá, ahol 1983-ban 
nyugdíjba vonult, de még közel 10 évet dolgozott. Munkájáért szá
mos elismerést és kitüntetést kapott. 

128 A magyar ipar almanachja, 198; Kom-Eszt. Megye, 839. 
129 Ipari újjáépítésünk, III/106. 
130 Ipari újjáépítésünk, III/122. 
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Csanády László férfi szabó 1929-ben nyitotta meg műhe
lyét. Ipara 1950-ben szűnt meg. 

1933 

Csimma Dénes (1871, Deáki - 1946, Komárom) férfi-és egyenru
haszabó Léván inaskodott. A mesterlevél megszerzése után, 1908-
ban került a huszárlaktanyába egyenruhaszabónak. Kezdetben a 
laktanyával szemben, az Országúton lakott szolgálati lakásban, 
majd 1928-ban a Vécsey utca 5. szám alatti saját házába költözött, 
ahol élete végéig dolgozott. A házat Gaborek Gyula kőművesmes
ter tervezte és építette, a vízvezeték-szerelési munkákat Sircz János 
végezte. Az építkezéshez Észak-Komáromból szállították az anya
got. Utcára néző műhelyében civilek számára is készített ruhákat.131 

Klug István (1887, Komárom -?) Komáromban tanulta a szabóságot, majd segédként az 
ország nagyobb városaiban fejlesztette szaktudását. 1909-ben Komáromban önállósította 
magát, Úri -és egyenruha szabóságát az Úri utca 9. szám alatt rendezte be132, háromlakásos 
bérházában. 1916-ban új házat építtetett a Kun Miklós utcában (mozival szemben), a csalá
dot és a műhelyét is ideköltöztette. A helyben vásárolt szövetből varrták a ruhákat. Egy
szerre 6-7 segéddel dolgozott és bedolgozói is voltak. Az Úri utcai házat a háborúban bom
batalálat érte, ekkor eladták, új tulajdonosai lebontották. 1947-ben a Jedlik Ányos utcában 
(mai Mentha Patika helyén) épített házában rendezte be új műhelyét, ahol haláláig dolgo
zott. Az ipartestületben a szabó szakosztály elnöke volt 1938-ban.133 

Klug István 
Segédek a műhelyben 

131 Pénzes Lászlóné Csimma Julianna szíves közlése 
132 A magyar ipar almanachja, 198; Kom-Eszt. Megye, 785. 
133 Kőhalmi István szíves közlése 
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Nagy István férfiszabó (1906, Dunamocs - 1974, Komá
rom) Észak-Komáromban inaskodott, majd a Nádor utcá
ban nyitott műhelyt. 1941-ben kötött házasságot Csimma 
Juliannával, de üzletét és műhelyét csak a világháború után 
helyezte át apósa házába. Szlovák segédje segítségével az 
üzlet és a műhely teljes berendezését sikerül áthoznia. 1953-
ban bement a szövetkezetbe, innen ment nyugdíjba 1966-
ban. Ezután még tovább dolgozott otthon, a hátsó udvaron 
lévő kis házban.134 

Nagy István 1942-ben 

Sagát Gyula férfi-és egyenruhaszabó 1925-ben szabadult fel Komáromban. Szom
bathelyen, Esztergomban, Budapesten folytatott gyakorlatot. 1941-ben önállósította 
magát és jól felszerelt műhelyt nyitott a Bajcsy-Zsilinszky utcai8. szám alatt. A helyi 
KIOSZ alapító tagja.135 

Takács Jánosné szül. Borsos Mária szabómester női divatterme a Bajcsy-Zsilinszky út 
31 szám alatt volt. Az ipart Észak-Komáromban tanulta, 1938-ban szabadult fel és Komá
romban folytatott gyakorlatot. 1939-ben mestervizsgát tett, 1946-ban önállósította magát. 
A legújabb angol és francia divat szerint készített szalonmunkát és konfekciót. Három 
tanulóval és egy segéddel dolgozott. 

Szikvízgyártók 
Ács Lajos 1937-ben váltotta ki a szikvízkészítő ipart, mellyel elsősorban saját szállodája 

és étterme vendégeit szolgálta ki. Először a Szent Imre u. 8,1942-ben a 12. szám alá, 1946-
ban pedig megint a Szent Imre u. 8. szám alá helyezte. Ipara 1953-ban megszűnt. 

Reiner Imre (1915, Budapest - 1982, Komárom) középiskoláit 
Győrben végezte. 1936-ban átvette édesapja, Reiner János (1870, 
Boldogasszony -?) 1920-ban a Gyár utca 11. szám alatt alapított 
szikvízüzemét, melyet özvegyi jogon akkor már édesanyja vezetett. 
Üzemét 1938-ban a Gyár utca 29-be, 1944-ben a Klapka György 
útra helyezte át. 1942-ben társult Müller Ferenc szikvízgyártóval. 

1944-ben id. Ács Lajossal a „szikvízgyártó iparengedélyeik gazda
ságosabb és eredményesebb hasznosítása érdekében közös töltőállo-
mást" létesítettek. 

Az ipart az Ács-féle Szent Imre u. 12. szám alatti üzemben folytatták. Reiner Imre ezzel 
egyidejűleg megszüntette Klapka György úti üzemét. Az államosítás után a Lipóth-féle 
garázsban autószerelőként dolgozott, majd először a „MÁV háztól házig" fuvarozó cég
nél, utána az Építőipari KTSZ-nél volt hivatásos sofőr, innen ment nyugdíjba is. Fiatal 
korában aktív sportember, a KFC pártoló tagja volt. 

134 Pénzes Lászlóné Csimma Julianna szíves közlése 
135 Ipari újjáépítésünk, III/106. 
136 Ipari újjáépítésünk, III/127. 
137 Reiner Ilona közlése és dokumentumai alapján 
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Tachauer Sámuel 1890-ben alapította szikvíz
gyárát Szőnyben, majd 1920-ban Komáromban, az 
Országút 61. szám alatti saját házában állította fel 4 
töltőgéppel felszerelt modern üzemét, ahol üdítőt is 
előállított „Komáromi üdítő víz" néven. Halála után 
fiai, a Tarján Testvérek (József és Mihály) a szikvíz
gyár mellett ugyanott 1930-tól sör-, 1931-től cukor-és 
sónagykereskedést is nyitottak. 1935-től új telephely
ükön a Kossuth Lajos utca 20. szám alatt jég árusítá
sát kezdték, 1936-tól pedig a Dreher-, a 
Haggenmacher és a Részvénysörök főraktárát is 
működtették. Innen látták el a helyi és a környékbeli 
kereskedők szükségleteit.138 Iparukat az 1944-ben 
beszüntették. 

Tarján Sándor (1888, Szőny - ? Komárom) 1945-ben kapott szikvízkészítő ipar
engedélyt a Szent Imre utca 12. szám alá. Az engedélyt azzal a megokolással adták ki, hogy 
Hauk János csak saját vendéglői (Corso, resti) fogyasztásra gyártott szikvizet, Reiner Imre 
szikvízgyártónak pedig 5 évre elvonták az engedélyét.139 

Szobafestők 140 

Csik György (1892, Észak-Komárom - 1958, Dél-Komárom) Észak-Komáromban 
tanult Braunsteinnél. Önálló iparosként 1916-ban ott is váltott ipart. Az első világháború 
után átköltözött Dél-Komáromba, az Országút 81. szám alá. Részt vett többek között a 
római katolikus templom, a zárda, a posta szakmunkáiban. Állandó kapcsolatban volt 
Fejei Géza és Huszár Károly temetkezési vállalkozókkal, akik részére márványozott 
koporsókat festett. Petőcz János és Juszt Ágoston asztalosok számára pedig a 
flóderozásokat (faerezés) végezte. Címfestéssel is foglalkozott. Az ipartestület elöljárósági 
tagja volt. 

Ifj. Csik György (1925, Komárom - 2006, Komárom) édesapjá
nál tanulta a szakmát. Vizsgamunkája egy Gyár utcai szoba kisfes-
tése volt. A vizsgabizottságban Sztratyl Ferenc festő és Pap Győző 
rendőrkapitány voltak. Ó végezte többek között a Zorg-villa 
(Koppánymonostor) kifestesét. 1949-ben a Budapesti Gyárépítő 
Vállalatnál, majd a Timföldgyárnál és a KOMÉP-nál helyezkedett 
el. Végül a Komáromi Építőipari Szövetkezetből ment nyugdíjba 
mint részlegvezető és szakoktató. 

Günsberger József fényképész 1926-ban váltotta ki a szobafestő, cég-és címfestő ipart 
az Erzsébet tér 9. szám alá. Bazsánt Károly hentes-és mészáros mester cégtábláját is ő fes
tette. Iparának gyakorlását 1937-ben megszüntette. 

138 A magyar ipar almanachja, 199; Kom-Eszt. Megye, 907. 
139 Polg.Hiv.3326/1945 Komáromi Fióklevéltár 
140 A szobafestőkről szóló rész elsősorban Horsa Istvánné: Emlékek és műhelytitkok (a komáromi 

iparoséletről 1925-1975 között) kéziratának felhasználásával készült. 
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Günsberger Sándor 1935-ben váltotta ki szobafestő ipart az Erzsébet tér 3. számú 
telephellyel. Iparát 1953-ban államosították. 

Jády János (1913, Komárom - 2002, Komárom) szobafestő Günsberger József, majd 
Sztratyl Ferenc festőnél tanulta a szakmát, utóbbinak veje lett. Vizsgamunkája a Városhá
za dísztermének kifestésé volt: vaj-és fehér színben, stukkódíszekkel együtt. A vizsgabiz
tosok Hajagos és Tangl Endre voltak. 1935-ben önálló iparos lett, majd bevitték katoná
nak és Kolozsvárra került. 1948-ban tért haza. 1954-től a Sircz-telepen létrehozott KTSZ-
ben dolgozott, melynek 1957-től elnöke is volt. 

Keszi Jenő (1921, Somogyarács) 1923-ban került Komáromba, 
amikor édesapját idehelyezték. 1935-ben végzett a polgári iskolá
ban, ezután Angyal Kálmán rajztanár tanácsára festőnek tanult. 
Kecskés István szobafestőnél inaskodott, 1937-ben szabadult fel. 
Vizsgamunkája az ipartestületi székház kistanácstermének a kifesté
sé volt. Ezután Günsberger Józsefnél dolgozott. Itt részt vett az 
elemgyár szakmunkáiban is. 1940-től testvéreivel, Józseffel és Sán
dorral közös vállalkozásba kezdtek. 1947-ben kapta meg mesterle
velét. 

A Budapesti Szakipari Vállalatnál helyezkedett el és részt vett a Frigyes laktanya felújítási 
munkáiban, majd a Timföldgyári lakótelep szakmunkáiban. 1952-ben a Komáromi Építő 
Szövetkezethez került és innen ment nyugdíjba. 

Keszi Jenő sablonterve 

Keszi József sablonterve, 1942 
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Molnár János (1927, Észak-Komárom) Észak-Komáromban 
tanulta a szakmát. Vizsgamunkája a Rozália téren lévő kocsma kifes
tésé volt. A világháború után Békéscsabára telepítették családjával, 
ahonnan 1949-ben jöttek fel Dél- Komáromba A Timföldgyárban, 
majd a Szakipari Vállalatnál dolgozott festőként, majd 1960-tól önál
ló iparos volt 1985-ben történt nyugdíjba vonulásáig. Többek között 
részt vett a református templom renoválásában. 

Szabó Dezső (1914, Komárom) szobafestő ipari iskolát végzett, 
közben Günsberger festőmesternél tanulta a szakmát. 1934-1946-ig 
hivatásos katona volt, majd 1954-ben kiváltotta a kisipart. 

Sztratyl Ferenc (1886, Komárom - ... Komárom) atyja által 1883-ban alapított szoba
festő üzemet folytatta önállóan 1911 óta az Újtelepen. Részt vett a bíróság, a zárda és a pol
gári iskola (tornaterem) szakmunkáiban. Az ipartestület elöljárósági tagja, a szakvizsgabi
zottság elnöke volt. 
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3. KERESKEDŐK 
Id. Borbély Gusztáv (1890, Csenger- 1963, Komárom) eredeti szakmáját tekintve asz

talos volt, Budapesten dolgozott. 1911-ben katonaként került Komáromba. 1914-1918-ig 
a fronton volt, 1919-ben a Komárom Városi Direktórium elnöke lett, amiért két és félévi 
börtönbüntetést kapott. Időközben megszerezte az üvegező és keretező szakvizsgát. 1921-
ben lett önálló, majd családja segítségével 1925-ben megvásárolta Gerla Félixné 
Komáromújszőnyi 1922-1924. hrsz.-ú ingatlanát, a későbbi Klapka György út 4. szám 
alatt, melyre Tangl Endre építész által tervezett emeletes házat építtetett. 

Tangl Endre terve és az elkészült ház 
Az épület földszintjén üveg-és 

porcelánboltot rendezett be, az eme
leten kialakított lakásban családjával 
lakott, a ház hátsó frontján pedig 
pinceraktár és porcelánfestő műhelye 
volt. A budapesti kiállításokon több 
kitüntetést nyert. A kereskedők 
egyesületének háznagya, az ipar
testület vigalmi bizottságának elnöke 
volt. Alkalmazottja nem volt. 
Borbély Gusztáv üzletében 

Fia, ifj. Borbély Gusztáv (1919, Komárom-1956?) dolgozott az üzletben, illetve a műhely
ben is, szakmáját tekintve üveges volt. Az üzletet 1951-ben államosították. Először a Tata
bánya és Környéke Kiskereskedelmi Vállalat háztartási bolt, majd 1966-tól a Tata és Kör
nyéke Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat élelmiszerbolt üzemeltetése céljából bérelte a 
földszinti részt. 1968-ban bontották le.141 

141 In: Kom-Eszt megye, 700.; valamint Gogh Imréné Borbély Edit tulajdonában lévő családi iratok. 
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Gyalókay Kálmán (1896, Csermő - .... Komárom) vaskeres
kedő a Hangya központ vasosztályán tanulta a szakmát, majd a 
Komáromi Hangya vezetője volt, annak megszűnéséig. Ország
út (Klapka György út) 13. szám alatti vas kereskedését 1924-ben 
nyitotta 1942-től ásványolajok és melléktermékeinek, kerék
párok, autók, motorkerékpárok, mosógépek, háztartási cikkek, 
gazdasági és konyhakerti vetőmagnak az árusítására is ipar
engedélyt kapott. A Komáromi Kereskedők Társulatának alapí
tója és elnöke, a városi képviselőtestület tagja volt.142 

Hirdetések 1933-1935 

142 Kom-Eszt megye, 853., valamint Dr. Hámoríné Gyalókay Edit fényképei 
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Országút és Győri út sarkán lévő vaskereskedés 

Gyalókay Sándor az Igmándi úti vaskereskedés ajta 
jában, 1951-ben 

Kiss Pálné szül. Csukás Franciska (1888, Gönyű -1955, Komárom) 1939-1952-ig fog
lalkozott bútorkereskedéssel. Üzlete férje hentesboltja nyugati oldalán állt, az Országút 9. 
szám alatt. 

Kiss Pálné saját kezű bútorrajza 
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Kellner József (1866, Ács - 1944, ?) 1895-ben lett önálló fűszer -és vegyeskereskedő 
Komáromban az Igmándi úton. 1920-ban sörnagykereskedést nyitott, melyet 1923-tól 
1926-ig fia vezetett. 
A Kellner-ház a Piactér-Igmándi 
út sarkán állt és a rendőrségig tar
tott . A hatalmas L-alakú épület 
üzlethelyiségeinek és a család laká
sának adott ot thont . Fia, Kellner 
László (1898, Komárom - ?) 1927-
ben vette át apja fűszerüzletét . 
Kellner Magdolna és Olga kézi
munkabol tot , -és virágboltot vittek 
1944-ig. 

Kosch Arnold fűszerkereskedése a Nagyigmándi út 31. alatt volt. 

A Klapka György út Igmándi út sarka: bal oldalt a Gerla-ház, mellette a Klapka György 
úton az emeletes Borbély-ház, szemben a sarkon a Kosch-féle ház, mellette az emeletes Kirá
lyi Gyógyszertár 
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Kramer Ernő (1897, Komárom -?) kereskedői szakképzettségét Mezőlakon szerezte. 
Csillárt, villamos vasalót, kávé-és teafőzőt, rádiókat, gramofont és gramofonlemezeket 
árusító villamossági-, műszaki - és fémáru kereskedését 1933-ban nyitotta a Nagyigmándi 
út 34. szám alatt, cipőüzletét pedig 1936-ban alapította. 143 

Hirdetések: 1933-1935 

Özv. Lukesch Dezsőné 1925-ben nyitotta meg 
illatszer-és piperecikk üzletét az Üri utca 2. szám 
alatt. Ugyanitt manikűrözéssel is foglalkozott. 1932 
és 1934 között fényképezőgépeket és fényképészeti 
cikkeket is árult. 1948-ban még dolgozott. 

1933 

143 K.H. 1935. február 16, 5.; Kom-Eszt megye, 794. 
144 Erről szóló reklámot ld. a K.H. 1935. július 13-i számában 
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Hirdetések: 1933-1935 

Kramer Sándor fűszer-és csemegekereskedése az Igmándi út 24-ben volt. 1935-től a 
budapesti Reisz áruház cikkeit is sikerült eladásra megszereznie. 



Lupták Béla (1898, Bábolna - 1981, Komárom) cipőfelsőrész-készítő Steiner Jakab 
tatai bőrkereskedő-és felsőrészkészítőnél tanulta a szakmát. Katonai szolgálata után 
1921-ben a Ray-féle házban bérelt üzletet, miközben Füzitőn lakott. 1925-ben felépítet
te a házát a Péczely tér sarkán, ahol megnyitotta üzletét. Megnősült, három fia és egy 
lánya született. 

A Péczely téri ház: bal fele a Sircz-féle bolt, jobb fele a 
Lupták-üzlet 

Alkalmazottai voltak: Száraz 
Zoltán, Fekete László, Boros Sán
dor és Kis Irma Emellett Geres 
Sándor az ácsi fióküzletét vezette. 
A Péczely téri házukat 1950-51-
ben államosították, a lakórész 
nagyobb részét bútorozottan Dr. 
Szőke Bálint ügyvédnek utalták 
ki, a kisebbik részben pedig a csa
lád élt tovább. Az üzletben 
RÖVIKÖT Bolt nyílt, majd az 
Állami Biztosító Városi Fiókja. 
Az államosítás után belépett a 
tatai felsőrész-készítő szövetke
zetbe, innen ment nyugdíjba.145 

A házat a Jókai tér kialakításakor bontották le, a család ekkor az Arany János utcában 
vásárolt házat, ahol nyugdíjasként is tovább dolgozott mint. 1937-ben befektetésként az 
Országúton a régi ún. Betérő kocsma romos pincéje fölé emeletes házat épített, melyet 
bérlőknek adott ki. A ház előtt éjjel-nappal üzemelő benzinkutat nyitott, ahova a buda
pesti Vacuum gyártól kapta az üzemanyagot. Emellett taxit is üzemeltetett az állomástól. 

Az Igmándi út 24-ben Nagy Istvánné rádió-, csillár-és villamossági szaküzlete műkö
dött még 1933-ban146. „Jó kávét, teát, rumot olcsó áron" hirdetett. 

Lupták Béla (középen) alkalmazottaival az üzlet előtt 

145 Lupták Károly szíves közlése 
146 K.H. 1933. december 29, 4. 

70 



Nedeczky Elemér 1934-ben nyitotta meg Nagyigmándi út 22. szám alatti drogériá
ját. Ugyanitt látszerészként is működött. Az üzletet 1940-ben bekövetkezett haláláig 
vezetett. 

1935 

Puschmann Vilmosné 1932-ben nyitotta meg a Barakkokban (mai Táncsics Mihály 
utca - Sport utca közötti terület) vegyeskereskedését és egyszerű tej kimérését. A vegyes-
kereskedés gyakorlására 1938-ban második üzletet nyitott, melyet 1941-ben megszűnte
tett. Ipara 1952-ben szűnt meg. 

' • 

Radó Lajos bőrkereskedése a Beöthy 
Zsolt utca 14. szám alatt volt 1928 és 1931 
között. 

Schutzengel Ferenc 1924 és 1944 között 
foglalkozott fakereskedéssel. Lakóházát 
maga építette. A ház ma a Lakásszövetkezet 
székhelye az Igmándi út 47. szám alatt. 

Fia, Schutzengel Gábor 1945 és 1949 
között folytatta apja üzletét. 
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Sárkány Ignácz vegyeskereskedése már 1900-ban működött az Igmándi úton 

1935 

Spielmann Imre fűszerüzlete az Igmándi út 19. szám 
alatt volt. Helyén 1937-ben a győri Felsődunántúli 
H a n g y a Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet nyi
totta meg 11-es számú fióküzletét,147 Szolinger Antal 
(1904, Budapest - ?) üzletvezetésével. Az üzlet 1946-
ban megszűnt. 

A sarki ház a Spielmann-féle 
fűszerbolt 

147 Szövetkezeti boltot nyit ... in: K.H. 1937. április 10, 2. 
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Szabad Pál 1934-ben nyitotta 
meg vegyes-kereskedését és egy
szerű tejkimérését a Klapka 
György út 14. szám alatt. A 
helyiségeket Komáromi Kálmán 
házának utcafrontján bérelte. 
Üzletét 1950-ben államosították. 

Verbó Károly né 1923-ban nyitotta 
meg vegyeskereskedését a Győri utca 
10. szám alatt, majd 1928-ban az adóhi
vatal épületével szemben, a Zichy utca 
17-be költöztette üzletét és ugyanott 
kocsmát is nyitott. 

Verbó-kocsma a Zichy utcában 
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4. VENDÉGLŐSÖK 

Ács Lajos (1883, Süttör - .... Komárom) 
vendéglős és szállodás eredeti szakmáját 
tekintve kőművesmester volt. Tényleges 
katonai szolgálat után a méneskarnál 
maradt továbbszolgáló altisztként. 1910-től 
a komáromi Méntelepen szolgált. Nyug
díjba vonulása után, 1922-ben „Fehér 
Bárány" néven nyitott vendéglőt és 17 szo
bából álló szállodát az Iskola ü. 8. szám 
alatt. Városi képviselő, valamint az ipartes
tület elnöke is volt. 

Both Károly kocsmáros Varga Ferencnél, majd Kellner Magdánál Kisszőnyben műkö
dött. 1940-ben önállósította magát az Igmándi út 8. szám alatt. A barátságos söntésből és 
vendégszobából álló helyiségében 25 vendég befogadására volt hely. A háború alatt beren
dezésének 90 százaléka elpusztult. Kocsmáját 1946-ban nyitotta újra, józamatú balatoni 
borokat szolgált ki. Feleségével, Mészáros Rozáliával együtt dolgozott. A vendégeknek 
tekepálya is a rendelkezésére állt.148 

Derzs Béla kocsmáros (Bajcsy-Zsilinszky út 24.) a második világháború után települt át 
Komáromba, ahol 1946-ban nyitotta meg kocsmáját apósa hentesüzlete helyén. A söntés
ből, vendégszobából és kerthelyiségből álló kocsma befogadóképessége 60 fő volt. Egy 
csapossal dolgozott, vendégeinek balatonfelvidéki termelői borokat szolgált ki. 

Hauk János (1877, Bátaszék - ?) vendéglős és kávés Szolnokon tanulta ki a vendéglős és 
kávés szakmát. 1908 óta tulajdonosa és üzemeltetője a komáromi vasúti vendéglőnek. 14 

A Szent Imre és Nagyigmándi út sarkán, a volt gyógyszertár átalakításával 1933-ban 
nyitotta meg a „Corso" vendéglőt és kávéházat, ahol egy elsőrendű „Jazz" zenekar hang
versenyezett esténként. 

148 Ipari újjáépítésünk, 111/16. 
149 Kom-Eszt. Megye, 752. 
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„ Csonka kis városunk fejlődésének történetében jelentős dátum lesz [1933] február hó 1-je, 
amikor egy a kor követelményeinek megfelelő nagyobb szabású éttermet és modernül 
berendezett új kávéházat adhatunk át a forgalomnak. Helyi viszonylatban is, de különösen 
idegenforgalom szempontjából egy rég óta nélkülözött hiányt pótol a vállalkozás. " 5 

Kellner József 1899-ben nyitotta meg kocsmáját Komáromban az Igmándi úton és 
1944-ig vezette azt. A Kellner-ház rendőrség felőli részén volt a beszálló kocsma, melyhez 
az udvarban kocsiszín és istálló tartozott. A családot 1944-ben koncentrációs táborba hur
colták. Egyedül Kellner László tért haza, aki 1945-ben Péczeli tér 1. szám alatt kapott 
kocsma nyitására engedélyt és 1949-ig működtette azt. 

2: Kellner László fűszerüzlete 
3: Kellner-család lakása 
15/a: Kellner Magda virágboltja 
16: Kellner Olga kézimunkaüzlete 
17: Kellner József kocsmája 
18: fedett kocsiszín a kocsmához 
19: kút és itató 
20-22: istállókl51 

Kellner Magdolna Kisszőnyben üzemeltetett kocsmát 1933-1944-ig. 

150 K.H. 1933. január 28, 4. 
151 Horváth István helyszínrajza, akinek ezúton is köszönetet mondunk segítségéért. 
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Kertész János (1890, Galgóc - 1945, Komárom) pénzügyőrként 
teljesített szolgálatot. Az első világháborúban megsebesült és 
lerokkantosították. Nősülésekor, 1920-ban átvette apósáék Gyár 
utcai kocsmáját, a Reiner-féle szikvízgyár szomszédságában. A ven
déglőben előfizetéses jelleggel elsősorban vasutasok és nőtlen tisztek 
étkeztek, de itt tartotta összejöveteleit a vasutasok Vaddisznó Asz
taltársasága is. A vendégek szórakozását biliárdasztal is szolgálta. A 
vendéglő udvarában hatalmas jégpincéjük volt. A jeget telente a 
monostori Kis-Duna ágról hordták a jégvágók. A jég a szikvízhez, 
valamint az ugyancsak itt lévő, Reiner Jánossal közösen üzemelte
tett bor-és sörlerakathoz kellett. Betegsége miatt 1943-tól felesége, 
Kocsis Johanna (1890, Budapest -?) vitte a kocsmát, melyet 1949-
ben államosítottak.152 

A Kiss László, Kiss Pál hentes-és mészárosmester kisebbik fia (1907, Komárom - 1942, 
Don-kanyar) eredetileg hentes-és mészáros mester volt. Nősülése után, 1939-ben átvették 
a Gyár utca 51. számú házban lévő kocsma üzemeltetését és oda is költöztek. 

A kocsma vendégszobából, söntésből, tekepályából állt. Jóminőségű szeszes italok 
kiszolgálása mellett hetente egyszer zenével is szórakoztatták a vendégeket. A háború alatt 
az épület súlyosan megrongálódott, a berendezés nagy része megsemmisült, a tekepálya 
tönkrement. Halála után felesége vitte a kocsmát, melyet 1950-ben államosítottak.153 

152 Sisak Józsefné szül. Kertész Erzsébet közlése és dokumentumai alapján 
153 Ipari újjáépítésünk, 111/61, valamint Fehérvári Lajosné közlése 
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A Kiss-kocsmával szemben volt a „hatkéményes" nevű nyilvánosház, merőlegesen a 
Gyár utcára (valószínűleg ez volt a mai Eszperantó utca első épülete). Nevét onnan kapta, 
hogy hat kisasszony „dolgozott" benne és mindegyiknek külön szobája volt, külön kály
hával és ily módon összesen 6 kéménnyel. 

Komárom és Vidéki Ipartestület Klapka György út 31. szám alatti Székházában lévő 
vendéglőt 1928-1930-ig Auth Lipót, 1932-ig ifj. Ray Imre, majd 1933-1944-ig Csonka 
Antal vezette. 

Komáromi Katholikus Kör Szent Imre utca 9. szám alatti épületében kocsmát üzemel
tetett. Az intézményt 1937-től Tóth Ferenc üzletvezető, majd 1945-től az 1921-ben szüle
tett Andrási Ferencné szül. Mrázik Margit vezette. 

Komáromi Strandfürdőnél 1935 és 1937 között Horváth Ferenc vendéglős üzemelte
tett büfét. 

Vitéz Mészáros Pál korcsmáros 1925 és 1929 között a Monostori várerőd kantinját 
vezette. 1931-ben a Kun Miklós utcában nyitotta meg „AranyKupa" nevű vendéglőjét. Fia, 
Mészáros Pál Pesten, a Keleti pályaudvar éttermében sajátította el a vendéglátó szakmát. 
1931-ben szabadult fel Komáromban és ezután mindkét helyen folytatott gyakorlatot. 
Komáromban a Corsoban volt főpincér, majd katonai szolgálata után a restiben működött. 
1940-ben mestervizsgát tett és 1945-ben önállósította magát, átvéve édesapja vendéglátó 
üzemét, mely söntésből, vendégszobából, valamint 50 fős kerthelyiségből állt. 
Balatonfelvidéki és szekszárdi borokat, hideg ételeket szolgált fel, a vendégek szórakozta
tásáról cigányzenekar gondoskodott. 

Milch Bertalanná 1893-tól vezette, 1907 óta önállóan, Igmándi út 2. alatti ún. lépcsős 
kocsmáját. 1 segédet foglalkoztatott. 

A lépcsős kocsma 1956-ban 

154 Ipari újjáépítésünk, 111/80. 
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Pápay Pálné kocsmáros 1922-ben kapott iparengedélyt Gyár utca 68. szám alatti 
kocsmája üzemeltetésére. Halála után 1933-tól férje özvegyi jogon vitte tovább a kocs
mát. Fia, Pápay József az Ács-étteremben tanult, majd Sopronban, a Pannónia Szállo
dában volt pincér. 1948-ban vette át édesapjától a Gyár utca 86. (!) szám alatti kocs
mát, mely már vagy 100 éve a család tulajdonában volt. A mai is álló Diófa kocsma, 
közkedvelt neve a Kecske-kantin volt. Ezt a nevet a kocsma cégéreként kiállított Bak
sör reklámjáról, egy sört ivó szakállas kecskéről kapta. A vendéglátóüzem söntésből, 
vendégszobából, táncteremből és kerthelyiségből, valamint kuglizóból állt. Jóízű 
hideg ételeket, balatonvidéki termelői borokat és egyéb szeszes italokat szolgált ki 
vendégeinek.155 

Polo Gyula a Pannonhalmi bencés apátság borpincéjében dolgozott, majd 1944-ben 
Mártírok útja 25. szám alatti kocsmájára kapott iparengedélyt. A söntésből és vendég
szobából álló helyiség 30 fő befogadására alkalmas. Vendégei számára badacsonyi boro
kat szolgált ki. A munkát feleségével és fiával látta el.156 

Ifj. Ray Imre (1898, Komárom - ?) 1929-ben lett önálló vendéglős Komáromban. 
Az Országút Igmándi út felőli részén lévő kis tér délnyugati sarkában, a 18. szám 

alatt, három helyiségből álló, 80 személy befogadására alkalmas, fővárosi nívójú ven
déglőjét kitűnő magyar konyha és hazai borok jellemezték, naponta cigányzene szó
rakoztatta a vendégeket.157 A ház többi részét üzletek és műhelyek számára bérbe adta. 

A Ray-kocsma és az Igmándi út nyugati oldalán a magtár 

155 Ipari újjáépítésünk, 111/93. 
156 Ipari újjáépítésünk, 111/99. 
157 Kom-Eszt. Megye, 857. 
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Réhling Sándor vendéglősmester a vendéglátó-és szakácsmesterséget Szombathelyen 
tanulta, 1909-ben szabadult. Budapesten, a Nemzeti Kaszinóban, A fővárosi Pavillonban, 
a Nyugati pályaudvaron, az étkezőkocsikban és több fürdőhelyen praktizált. 1938-ban 
mestervizsgát tett, 1940-ben Komáromban önállósította magát a Bajcsy-Zsilinszky út 16. 
szám alatt. Söntésből és vendégszobából álló. 30 fő befogadására alkalmas kocsmáját fele
ségével, Vassai Máriával együtt vezette.15 

Verbó Károlyné korcsmáros 1928-ban kapott iparengedélyt a Zichy utca 17. szám alat
ti kocsmájának üzemeltetésére, melyet 1929-től fiával, Verbó Istvánnal közösen vittek. 

158 Ipari Újjáépítésünk, III/103. 
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5. Az államosítások 
Magyarországon az államosítások hét év alatt, 1945-52 között szinte teljesen átala

kították a nemzetgazdaság szerkezetét. A tervgazdaság intézményrendszerének kiépítése 
során 1945 végén állami kezelésbe vették a szénbányákat, a következő évben a bankokat 
és a fontosabb nehézipari üzemeket. 1948 márciusában a 100 főnél többet foglalkoztató 
üzemek következtek. Az 1948 márciusában elfogadott törvény lehetővé tette a 100 főnél 
kevesebb alkalmazottat foglalkoztató üzemek államosítását, ha azt az államgazdaság 
érdeke "megkívánta". Az államosítások ekkor már a legkisebb termelőegységek létét 
veszélyeztették. 

Más terv fogalmazódott meg a magánkisipar és megint más a magán-kiskereskedelem 
felszámolására. A kisipart lépésről lépésre, a vállalkozások nagysága szerint számolták fel. 
(A 100 főnél többet foglalkoztató üzemek után 1949 decemberében a 10 főnél többet 
alkalmazó cégek következtek.) Az állami nagykereskedelem letéteményeseit, a nemzeti 
vállalatokat, szakmai központokban fogták össze. A kiskereskedelmi hálózat alaptípusa
iként pedig bizományosi hálózatot, népboltokat, valamint falusi szövetkezeti boltokat ala
pítottak. Az állami kereskedelem szervezetének megteremtésével párhuzamosan alakítot
ták meg a kisipari termelőszövetkezeteket. A Helyi Ipar Minisztériumának utasítására 
pedig megkezdték a falusi vegyesipari szövetkezetek hálózatának kiépítését. A tanácsok 
később erre hivatkozva sorra számolták föl a falusi iparosok vállalkozásait. 

Végül 1949 decemberében született meg a rendelet a tíznél több munkást foglalkozta
tó iparosok, valamint a nagykereskedők cégeinek államosításáról. Csak néhány ha
gyományos kisipari szakmában dolgozó iparosnak engedélyezték a további működést: 
cipészeknek, ruhajavítással foglalkozó szabóknak, kárpitosoknak, asztalosoknak. 

Az államosítási hullám 1952-re érte el csúcspontját. Ekkor már nyilvánvalóvá lett, hogy 
a lakosság ellátását az újonnan alapított nemzeti vállalatok nem tudják biztosítani. A 
magánszektor elleni harcban kifulladt az állam lendülete. 

Az 1950-es években drasztikusan csökkent az önálló kisegzisztenciák - kisiparosok és 
kiskereskedők - létszáma. Lehetőségeikből és képzettségükből következően voltak, akik 
segédmunkásként, szakmunkásként, de voltak olyanok is, akik alkalmazottként vagy 
értelmiségiként folytatták pályájukat. Otthon továbbra is sokat beszéltek a korábbi világ
ról, az apa, a nagyapa, a dédapa életéről. Az egykori kispolgári mentalitás tovább hagyo
mányozódott a családokon belül, s az új generációkban új ambíciókat szült. Amikor lehe
tőség nyílott az újrakezdésre - mint ahogy például 1953-ban is, amikor újraszabályozta 
az iparengedélyek kiadását, bár a kisiparosok tevékenységét továbbra is a "lakosság szük
ségleteinek kielégítésére" kívánták korlátozni - sokan szinte azonnal kiváltották iparjo
gosítványukat. Többen viszont csak a rendszerváltozás után térhettek vissza a már elfele
dettnek vélt családi hagyományokhoz. 

159 Majtényi György-Szatucsek Zoltán: A kiskereskedelem és a kisipar államosítása 
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