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Az összeállító jegyzete 

A magyar hajóépítés történetének egy epizódját bemutató kis tanulmány összeállítatására 

egyrészt az a családi kötődés késztetett, hogy nagyszüleim Boross Dezső és Lukovics 

Erzsébet Komáromból származnak. Nagyapám egy városi hivatalnok Boross Gyula fia, 

nagyanyám pedig a csizmadia Lukovics család tagja volt. 

Másrészt nagyapám a komáromi hajóműhelyben kezdett dolgozni. A két háború között 

1923-ban jött Magyarországra és a M.F.T.R-nál lett szertáros. Édesapám is 40 évig dol-

gozott a MAHART hajójavító üzemben először, mint motorszerelő, majd a ranglétrát 

végigjárva nyugdíjba vonulásáig húsz éven keresztül üzemigazgatóként tevékenykedett. 

Pályafutásomat én is a hajójavítóban kezdtem, szintén motorszerelőként, majd nem csak a 

hajójavítóban, hanem MAHART központban, illetve a hajózásnál az oktatási szakterüle-

ten dolgoztam. 1999 után a nagy átszervezést követően a hajózási szakközépiskolában 

oktatóként fejeztem be aktív pályafutásom. 

A komáromi hajóépítés és -javítás című összeállítást teljes egészében nem mondhatom 

saját szellemi terméknek, mert túlnyomórész a megadott forrásokból történt kiemelésekre 

ugyanakkor ezek összeszerkesztésére, átfogalmazására, saját szöveggel történt kiegészíté-

sekre, és a korabeli sajtóból idézett általam kigyűjtött cikkekre épül. A szóhasználat, illet-

ve mondatszerkezet lehet, hogy nem egységes, de sokszor korhűen felidézi a különböző 

időszakokat és szerzőket. Ezért nem adtam meg közvetlen hivatkozásokat sem. Ugyanak-

kor az írás igen gazdag dokumentumanyagot tartalmaz köztük saját tulajdonomban álló-

kat is. 

Miután ez az összeállítás nem kereskedelmi célból, hanem a hajózás iránt érdeklődők 

részére készült, kérem minden szerző, jogutód, illetve jogtulajdonos megértését és utóla-

gos hozzájárulását írásának, illetve fotójának felhasználásához. Külön szeretnék köszöne-

tet mondani Kecskés László hagyatékát őrző családnak, akik engedélyezték a szerző Ko-

máromi mesterségek című munkájában a hajóácsokról írt fejezet felhasználását, továbbá a 

hajoregiszter.hu honlap munkatársainak és szerkesztőinek, akik felkutatták és közzétették 

a hajók történetétét, fotóit. 

Kérek valamennyi olvasót, ha arra érdemesnek találta ezt az anyagot küldje tovább má-

soknak, vagy ha rendelkezik a témába vágó dokumentummal, új információval, pontosí-

tással, adatközlővel, vagy a műben hibát, tévedést talál, akkor azt írja meg ezen e-mail 

címek egyikére borossis@freemail.hu, borossis00@gmail.com vagy más módon jelezze 

felém. Így remélem, hogy jelen összeállítás folyamatosan bővül, formálódik. 

 

 

Boross István 

  

mailto:borossis@freemail.hu
mailto:borossis00@gmail.com
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Fahajóépítés 

(E rész Kecskés László: Komáromi mesterségek; Hajóácsok című fejezetének kicsit módosított 

átvételével készült.) 

A hajóácsok 

Komárom a magyarországi hajózás egyik legkorábbi kikötője volt. Egy oklevél ugyanis 

már a 11. században berakodó hajóállomásként említi, és, a 13. században már tekintélyes 

forgalma volt. Erről tanúskodik IV. Béla 1265-ben kelt kiváltságlevele, amelyben Komá-

romnak egyéb kedvezmények között árumegállító jogot is adott. A további évszázadok-

ban egyre több hajózással kapcsolatos feljegyzésen és okiraton szerepel a város neve. Ez 

meggyőzően bizonyítja, hogy a dunai hajózásban Komárom minden időben jelentős sze-

repet játszott. 

Természetes, hogy ebben a fontos kikötővárosban a magyarországi hajózás megindulásá-

tól fogva működött hajóépítő műhely. Az első ismert hajóácsok között sok olaszt találunk, 

akik szülőföldjükről hozott gazdag tapasztalataikkal a komáromi hajóépítés megteremtői-

nek tekinthetők. Mátyás király Bucentaururus nevű díszgályája is a velencei dózsék gá-

lyájának mintájára készült. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy Komáromban már a kö-

zépkorban is készítettek hajókat. De a tömeges gyártás a török háborúk idején, a 16. szá-

zadban indult meg. A hajóépítést „… elősegítette az is, hogy a Felvidék erdős területéről 

érkező Vág folyó itt ömlik bele a Dunába, és így a hajóépítéshez szükséges szálfák leúsz-

tatása feleslegessé tette a költséges szállítást” 

A három részre szakadt Magyarországon Komárom a Habsburg uralom alatt álló Magyar 

Királysághoz tarozott. Így az évszázad első felétől kezdve itt állomásozott a Császári és 

Királyi naszádos hajóhad. A hadászati intézkedésekkel egy időben a hajóépítés területén 

is jelentős változások történtek. Ezeket a hadihajókat, ugyanis maguk a rettenthetetlen 

naszádos katonák építették.  

( Mj: A naszád (későbbi nevén sajka) a XVI – XVII századi leírások szerint egy kb. 23-24 m hosszú, 4,5 m 

széles feketére festett, a fedélzet alatti oldalakon fehér 

sávval ellátott, tölgyfából, vagy lucfenyőből épített 

hegyes orrú hajó. Fő hajtóereje az oldalanként elhe-

lyezett egy-egy evezősor, emellett segédhajtóerőként a 

hajótest középpontjában álló latin vitorlával felszerelt 

árboc. Az evezősök a hajó belsejében lévő padokon 

egymás mögött ültek. Ugyanitt tartózkodott – fegyver-

rel kezében – a hajólegénység másik fele, akik szabá-

lyos időközökben váltva az elfáradt evezősöket. A 

hajó orrában állt az ágyú. A lőport a nedvességtől 

sátorral védték. A faron egy kis építmény volt a hajó-

parancsnok és a kormányos számára. Az idők folya-

mán ebből a hajótípusból természetesen több féle is 

Tízpárevezős naszád a XVI. sázadból   .) készült. 

Érdekes következménnyel járt egy másik esemény is. 1578-ban a tekintélyes részben dél-

szlávokból álló zsoldos naszádosok elhagyták a várost. Helyükre komáromiak álltak és 

ettől az időtől kezdve már Ők a naszádok építői, akik egyben ősei is a később oly híressé 

vált komáromi hajóácsoknak. Ezek az egyszerű emberek kitűnő hajókat építettek, ame-

lyek összehasonlítatlanul jobbak voltak a bécsi arzenálban szakemberek által óriási költ-
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séggel épült gályáknál. Gabelman a török háborúk egyik szemtanúja erről így ír naplójá-

ban: „ A (magyar) naszádok többet érnek mint a (bécsi építésű) gályák. Aki őfelségét gá-

lyák építésére bírta, a dolgot vagy nem értette, vagy pedig saját nagyságát és páváskodást 

érvényesített őfelsége és az ország kárára”.  

A régi feljegyzések megőriztek egyet-mást a hajóépítés módjá-

ról is. Tudjuk, hogy a hajóácsok 1594-ben, de még 1691-ben is 

fejszével készítették a deszkát, ahogy a német tartományokban 

is. A hajóácsok művészi módon kezelték a faragóbárdot, de egy 

szálfából csak két deszkát tudtak kifaragni. Ez a művelet nagy 

anyagveszteséggel járt. Fűrészeléssel sokkal több anyagot meg-

takaríthattak, de ez esetbe a fűrészt is, mestert is Olaszország-

ból kellett hozni, mert a Habsburg-birodalomban egyik sem 

volt. A fűrészelés útján nyert deszkát ezért olasz módra vágott 

deszkának nevezték.   Hajóácsok a 17. században 

A török háborúk vége ismét fordulatot hozott Komárom számára, mert a hadiflotta szék-

helyét újból a déli végekre helyezték át. A város gyorsan alkalmazkodott az új helyzethez, 

és bekapcsolódott a nagymérvű országos újjáépítésbe. Rövid idő alatt tekintélyes keres-

kedelmi hajóparkot épített, minek következtében az ország egyik legfontosabb hajózási 

központja lett.  

„Érdekes képe volt ez időben (1800-as évek eleje) a Dunának. A két partot két árboczú 

repűlő-híd kötötte össze; a folyam hátát elborították a gabnás hajók, s a talpak (tutajok) és 

halászbárkák százai. Ötven malom kelepelt szüntelenül s készítette a híres komáromi 

lisztet. A 32 fakereskedő-társaság tutajai a Kárpátoktól a török partokig jártak. A vontatók 

lovai páraszakadva húzták a terhes hajókat, s a partok a hajósok tülkeitől visszhangzot-

tak.”
. 
A Komáromban működő 410 gabonakereskedő közül egyik-másiknak 20-25 tölgyfa 

hajója volt. 

 
Rakodó hajó Komáromnál 

A kor legismertebb és dúsgazdag hajótulajdonosa és kereskedője Domonkos János (1768-

1833) volt, akiről Jókai Mór az Aranyember figuráját mintázta. Összesen harminchat du-

nai nagy gabonaszállító tölgyfahajója, tíz kikötője és hetven kisebb hajója volt. Sok min-

dennel kereskedett, de főként gabonával. Búzával, árpával, zabbal megrakott hajókat 
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járatott a Dunán és a Tiszán. Rendkívül jó üzleti érzékkel 

rendelkezett. Csak nagyban üzletelt, s az olcsón felvásárolt 

árut jó haszonnal adta tovább. Fennmaradt arcképe energi-

kus, dinamikus, lendületes ember benyomását kelti. Rác 

származású, de magyar embernek mondta magát, és egész 

életében agglegényként maradt. Több nyelven beszélt, köz-

tiszteletnek örvendett, nagy háztartást működtetett, és nem-

csak hatalmas vagyont, de hivatalos elismerést is szerzett. 

Akkoriban Ő volt a legnagyobb úr Komáromban. 

A messze kiterjedő kereskedelem fényes bizonyítéka, hogy a hajók biztosítása céljából 

ugyancsak Komáromban alakult meg 1807-ben Magyarország legelső biztosító társasága: 

a Császári Királyi Szabadítékos Rév-Komáromi Biztosító Társaság. melynek mindjárt 

kezdetben 400 ezer forint alaptőkéje volt. A Duna, Tisza, Dráva, Száva és Kulpa folyó-

kon, továbbá a Ferencz és Béga csatornán járó hajók szállítmányait biztosította. A társa-

ság vízi szállítással is foglakozott. 162 tölgyfa hajója tekintélyes forgalmat bonyolított le 

az ország folyóvizein, amelyet a komáromi központi igazgatóság bajai, bezdáni, bogyisz-

lói, győri, kulai, monostorszegi, palánkai, pancsovai, pesti, szegedi, temesvári, titeli, tol-

nai, törökbecsei, újverbászi újvidéki, és zimonyi ügyvivői segítségével irányított. 

Tehát Komárom híres iparosai voltak a hajóácsok. A török hódoltság alatt ők készítették a 

dunai hadi naszádokat, később a hatalmas gabnás hajókat. Mesterségüket annyira értették, 

hogy még Bécsbe is szerződtettek közülük mestereknek valót. Superok  mint ahogy né-

met eredetű szóval a hajóácsokat nevezik , kevesen még ma is vannak, de már csak ki-

sebb hajókat és dereglyéket készítenek. 

A hajóépítés nagy gyakorlatot, kifogástalan szakmai tudást, pontos és szervezett munkát 

igénylő műveletsorozat volt, amelyet a hajóácsok kompániákba tömörülve a legtapasztal-

tabb mester irányítása mellett végeztek. A hajóácsok számáról csak megközelítő pontos-

ságú adataink vannak. Egyes összeírások ugyanis egybevetették őket az épületácsokkal, 

más összeírások pedig a kompániák számát jegyezték fel. Így tudjuk, hogy 1820-ban „4 

hajócsináló kompánia” működött. Egy kompániában 10-15, esetleg 20 ember dolgozott. 

     
Egy hajóács-család „menetlánca” gabnás hajó képével 

Példamutató közösségi szellem uralkodott az ácsok, hajóácsok, halászok, hajósok és mol-

nárok között. Szükség esetén kölcsönösen segítették egymást, hiszen életük, munkájuk 

szoros kapcsolatban állt a folyókkal.  Ha sok munkájuk volt a hajóácsoknak segítségül 
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hívták az épületácsokat. Télen a hajóácsok segítettek a hajósoknak a jégvágásban, tavasz-

szal és ősszel pedig a molnároknak a hajómalmok vontatásában. 

A hajók túlnyomó részét Komáromban építették, de ha a rendeltetési helyét innét nehéz 

volt megközelíteni, útra keltek, és a helyszínen végezték el a megrendelt munkát. 

Komáromban a Vág-Duna és a Kis-Vág közötti, több mint 1 km hosszú Vág-sziget volt a 

hajóácsok munkaterülete. A hagyomány szerint a török háborúk idején itt tanyáztak a 

naszádosok, itt építették, és javították naszádjaikat. Tőlük örökölték hajóács utódjaik a 

hajóépítés tudományát és egyben a területet is. A Kis-Vág medrét az óta feltöltötte a folyó 

hordaléka, de a közúti híd két oldalán elterülő ősi faragóteret egészen a második világhá-

borúig használták. Jobb helyet keresve sem találhattak volna, mert csendes folyású víz 

partján terült el. Itt volt a Vágon leúszó tutajok kikötője, a parton fakereskedők telepei, a 

közelben azok az utcák melyekben a hajóácsok laktak. A meder- és partviszonyok ezen a 

területen rendkívül kedvezőek voltak. Csak magas árhullám öntötte el a partot, mely eny-

hén hajlott a víz felé. A mederben is folytatódott ez a lejtésszög, tehát viszonylag kevés 

erőfeszítéssel partra tudták vontatni a javításra szoruló hajókat és vízre ereszteni a kész 

vízi járműveket. 

Az ácskompániáknak megvolt a saját ősi, a Vág-szigetnek mindig ugyanazon a helyén 

lévő faragótelepe, melyen a szerszámok, ruhák és egyéb holmik elhelyezésére fabódét 

építettek. A bódék olyan magas cölöpökre voltak építve, hogy a legnagyobb árvíz sem ért 

el a padlójáig. Itt tanyázott a kompánia éjjeliőre, aki éberen vigyázott a sokszor nagy ér-

tékű anyagokra. Az utolsó faragótelep a Fehér hajóács-családé volt, a Vág-Duna közúti 

hídja tövében, a keleti oldalon. A bódé 1945-ben, a híd felrobbantása alkalmával pusztult 

el. 

A hajóácsmesterségről elmondhatjuk, hogy apáról fiúra szállt. Szinte törvényszerű volt, 

hogy legalább a családból legalább egy fiú továbbvitte ezt az ősi mesterséget. 

 
A Fehér hajóács-család faragótelepe a Vág-Duna közúti hídja mellett 

Építőanyagok, eszközök 

A vízi járművek építéséhez szükséges anyagot a hajóácsok vagy a helybéli fakereskedők-

től vásárolták, vagy pedig a közeli erdők tulajdonosaitól szerezték be. A fakereskedők 

telepei szomszédosak voltak az ácsok faragótelepeivel. A Vág-Duna partján pedig több 

kilométer hosszúságban tutajok ezrei sorakoztak. Ha felfűrészelt fára volt szükség a fate-
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lepen, vagy ha szálfa kellett, a tutajok tömegéből szabadon válogathattak a mesterek. Bő-

séges választék volt mindennemű fában, hiszen 1791-ből például 60 komáromi fakeres-

kedő neve ismert. A tutajok mennyiségére abból is következtethetünk, hogy még a 19. 

században is évente több mint 20 000 tutaj érkezett Komáromba. Majd később az 1860-as 

években az újonnan épített erődsor és a várfal elválasztotta a fatelepeket a Vág-Dunától. 

A kereskedők jelentős része pedig elköltözött a városból. Ez érzékenyen érintette a komá-

romi fakereskedelmet és egyben a hajóácsokat is. 

Fénykorukban a fakereskedők raktáraiban az ácsok megkaphatták a fa minden fajtáját, 

nyersen és feldolgozott állapotban egyaránt. Itt vásárolták az összes szükséges fenyőfát és 

a keményfa legnagyobb részét. A mocsári tölgyet, amely a hajóépítés legjobb minőségű 

fája, leggyakrabban a termelőktől, főleg a Csallóközből vagy a Vértes erdeiből szerezték 

be.  

A hajóácsmesterség művelésének elengedhetetlen feltétele volt a faanyagok tökéletes 

hogy az egyes vízi járművekhez milyen fajta fa a legalkalmasabb. 

A fenyőfák közül a legolcsóbb, de egyben a leggyengébb minőségű az erdeifenyő, mely-

nek fajtái közül, a fehér erdeifenyő a legjobban használható. Ladiképítéshez legjobb 

anyag az egyenletes rostú, sűrű évgyűrűs lucfenyő. A nagy gyantatartalmú fenyők közül 

hajóépítéshez jó a borovi fenyő, jobb a vörösfenyő, és ennél is jobb a dél-amerikai 

„pispin” fenyő. Ezt a citromsárga színű, sűrű szálú, nagy fajsúlyú, fénylő felületű fát ha-

zájában „pitch pine” néven ismerik, melynek elmagyarított változata a pispin. A gabona-

szállító hajók építőanyaga a tölgy, ennek is az alföldi változata, a mocsári tölgy. Tölgyfá-

ból készítették a ladikok bordáit, a fenyőfahajók bókonyait, kikötőbakjait, valamint orr- 

és fartőkéit is, mert magas csersavtartalmánál fogva jobban ellenállt a korhadásnak. A 

bordák és a bókonyok készítéséhez a tölgynél is jobb a nagy keménységű kőrisfa. Az öv-

edzőket (evező) egy szál kőrispallóból faragták. Bükkfát sohasem használtak a hajóácsok 

A hajóépítéshez szükséges szegeket és egyszerűbb vasszerszámokat a Péróban vagy a 

Pihegőben lakó cigány szegkovácsok készítették. A szegkovácsok időnként felkeresték a 

hajóácsokat, felvették a rendelést. A megrendelt szegek hosszúságát a hajóácsok egy cin-

vesszőre rajzolták fel. Amikor elkészült a megbeszélt mennyiségű árú, leszállították, és 

felvették a kialkudott összeget. Írni, olvasni, számolni ugyan nem tudtak, de kifogástalan 

szegeket gyártottak. A cigánykovácsok készítették továbbá a hajókészítéshez nélkülözhe-

tetlenül szükséges eszkábát, a horgas fejű és a tömítős tárcsafejű cigányszeget, a cigány-

fúrókat és a szeghúzó körmöket. 

Az eszkába kéthegyű lapos vaskapocs volt, amelynek segít-

ségével a ladik- vagy hajódeszkák illesztéseit „varrással” 

tömítették. Az eszkába lapja a két hegyre merőleges közép-

ső részen volt a legvastagabb, azért, hogy ütésálló legyen. Innét a hegyekig enyhén véko-

nyodott. Az eszkábakészítésnek a használatba vétel előtti utolsó művelete az előgörbítés 

volt, amely abból állt, hogy az eszkábát ütéssel parabola alakúra hajlították. 

A fenék- és oldaldeszkák tömítésének munkaművelete a varrás, amikor is a deszkák il-

leszkedő részeit baltával V alakúra faragták. Ebbe e csatornába varrófa segítségével töm-

ték, kalapálták be a cigányok által szállított, és az árterek kubikgödreiben gyűjtött tőzeg-

mohát. Erre 2 cm széles, 2-3 mm vastag 60-70 cm hosszú széldeszkából hasított és fara-
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gással alakított „cinvesszőt” tettek, melyet sűrűn egymás mellé helyezett és a deszkába 

bevert eszkábával szorítottak hozzá a hajótesthez.  

     

     Csatorna          Mohavarrat              Cinvessző              Görbített eszkába       Eszkába beverve 

 

A horgas fejű cigányszeg oldalnézetben olyan háromágú szigony vég-

hez hasonlított, amelynek középső ága (a szeg) 

aránytalanul hosszabb volt a két szélső ágnál (a 

szegfejek horgainál). A szegfej felülnézetben tég-

lalap, a szeg szára négyzet alakú volt. Ennek a 

szegnek az volt az előnye, hogy ha a fejet a deszka 

rostjainak irányára merőlegesen verték be, akkor a 

szegfej két horga a fába mélyedve össze fogta a 

rostokat, s így megóvta a repedéstől. Horgas fejű szegeket használtak a nagyon igénybe 

vett részeknél, például a hajóperemnél. A tömítős tárcsafejű cigányszeg feje felülnézetben 

kerek volt, oldalnézetben enyhén kúpos esernyőhöz hasonlított. A szeg szára négyzetszel-

vényű volt, a nyakától a hegyéig egyenletesen vékonyodott. Mindkét szegnek az volt az 

előnye, hogy kalapálással készült, a felülete tehát egyenetlen, durva volt, amiért is a fában 

„jól húzott”, jól tapadt. A tömítős tárcsafejű szeg fejének helyét először kerek vésővel 

kivésték, a szeget majd ez után verték be úgy, hogy a feje alá helyezett olajos tömítőkóc 

megakadályozta a legkisebb szivárgást. 

A cigányfúrók fontos eszközei voltak a hajóépítésnek. Keményfába ugyanis nem lehetett 

beverni a viszonylag puha, kovácsolt szegeket, ezért helyüket előzőleg kifúrták. Erre a 

célra készítették a különféle nagyságú, olykor 80-100 cm hosszú cigányfúrókat. 

Cigánykovácsok készítették a hajóácsok másik nélkü-

lözhetetlen szerszámát, a szeghúzó körmöket is, 30 cm-

től 120 cm nagyságig. Kétféle szeghúzó körmöt isme-

rünk. A kisebb szegek kihúzására szolgáló köröm a fej-

résznél enyhén meghajlott vasrúd volt, amelynek fejét a 

hajlásra merőlegesen élben végződően ellapították, a 

lapos részt középen elvágták, és a nyílást hegyesszögű-

vé alakították. Ezt a hegyesszög alakú körömfejet nyomták a szeg feje alá, majd a szárat 

előre-hátra húzogatva kihúzták a szeget. Nagyobb szegek húzására szolgált a másikfajta 

köröm. Vastagabb és hosszabb vasból készült, mint az előző változat. A vasrúd az előző-

höz hasonló volt, csak a fejrészt nem vágták el. A hajlás kezdeténél csap segítségével 

bedolgoztak egy mozgatható, nyújtott V alakú erős vascsappantyút. Szeghúzáshoz a kö-

röm éles fejét a szegfej egyik oldala alá nyomták, ezzel egyidőben a csappantyú is behaj-

lott a szegfej másik oldala alá. A köröm szárának előre-hátra húzogatásával sikerült ki-

húzni a szeget.  

A hajóácsok többi munkaeszközét már nem cigánykovácsok készítették. Közülük legfon-

tosabbak voltak a spalcag (hasító fűrész), a kapacs, a faragóbárd, a fedélzettömítő penge, 
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a csapózsinór, a bogara, a szálmoszni és a sólya, mint tipikus hajóácsesz-

közök, de munkájukhoz használtak fűrészeket, vésőket, fejszéket és egyéb 

munkaeszközöket is. 

A hasító fűrész vagy spalcag vastag és széles pengéjű, 200-250 cm hosszú 

fűrész volt, amelynek segítségével a rönkfát deszkalapokra fűrészelték. A 

fűrészlap felső része a lap síkjára merőleges, körszelvényű, T alakú fogan-

tyúban, alsó része pedig leszerelhető vagy ékeléssel felerősíthető 2-2 fo-

gantyúval ellátott fatárcsában végződött. A fűrészelésre kiszemelt, meg-

hántolt rönköt először csapózsinórral megcsapták (kijelölték a fűrészelést 

irányító vonalakat), utána bakokra helyezték. A fűrészt a legidősebb hajó-

ács a rönkön állva irányította és emelte, az alul álló két fiatal pedig húzta, 

mert a fűrész csak lefelé fogott.  

A kapacs kb. 1 méter hosszú nyelű faragószerszám volt, amelyet 

homorú felületek kifaragására használtak. A kapacs feje felülnézet-

ben téglalap, oldalnézetben körív alakú volt, amelynek egyik, a 

keskenyebb oldalán volt a nyél felerősítésére szolgáló nyílás, a má-

sikon belül a faragó él. 

A legklasszikusabb hajóácsszerszám a faragóbárd volt, a amelyet 

olyan tökéletes pontossággal kezeltek, 

hogy utána gyalulni sem kellett a fa felü-

letét. A fűrész általános elterjedése előtt a 

deszkákat is bárddal faragták ki a rönkök- 

                Kapacs                          Faragóbárd  ből. Először csapózsinórral megcsapták a 

rönköt, utána a rönk oldalán 30-40 cm-enként – hajszálpontosan a megcsapott vonalig– 

ék alakú bevágásokat faragtak. Ezután következett a bevágások közötti részek eltávolítá-

sa, a csomók elővágása, végül pedig a felületnek a kijelölt vonal mellett tökéletesen simá-

ra bárdolása. 

A fedélzettömítő penge a hajók fedélzetének vízhatlanná tömítésére szolgáló szerszám 

volt. 0-1-2-3-as vastagságban készítették, egy, két vagy három 

élhoronnyal. A fedélzet a hajónak lényeges alkatrésze volt, 

erősnek, teherbírónak kellett lennie. A téglalap keresztmetszetű 

staflikat úgy illesztették egymás mellé, hogy a szélesebb olda-

lak estek össze. A staflik közötti résekbe a tömítő penge segít-

ségével olajos kócot kalapáltak be, u-tána a rést faggyú és szu-

rok keverékével töltötték ki. Faggyú azért kellett a szurokba, 

hogy ki ne pattogjon. 

A csapózsinór a hajóácsok munkájának fontos segéd-

eszköze volt. Ennek segítségével jelölték ki a fűrészelés 

vagy faragás irányának egyenes vonalát. A készlet nye-

les csévélő motollából, nyeles festékbemártó szemből, 

karikában végződő csapózsinórból és fogantyúval ellá-

tott festékes ládikából állt, melybe vízzel hígított cinó-

berfestéket öntöttek. Legelső műveletként a mester ács-

plajbász segítségével megjelölte a csapatás végpontjait. Az inas ezután megfogta a kari-
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kát, és elsétált vele a jelölésig, mialatt a legény a szem segítségével festékbe áztatta a zsi-

nórt. Ha már elegendő volt a zsinórhossz, a legény összefogta a motollát és a szemet, a 

mester pedig lepöccintette a zsinórról a felesleges festéket. Végső műveletként a zsinór 

két végét a két jelre illesztették, a zsinórt megfeszítették, a mester pedig megcsaptatta a 

vonalat. 

Ha valamit ragasztani kellett, akkor ősi módon készített ragasztóanyagot használtak. Úgy 

készítették, hogy 
3
/5 rész friss túrót alaposan összedolgoztak 

2
/5 rész friss, szalonnás oltott 

mésszel. Nagyszerű ragasztóanyag volt, a víz nem oldotta, tökéletesen tartott. 

A bogarának, a csörlő ősének segítségével vontatták part-

ra és eresztették vízre a javításra szoruló hajót. Ez a ke-

ményfából készített szerkezet két részből állt; egy vasvé-

gű cövekekkel szilárdan rögzített részből és egy forgó-

részből. A rögzített rész alapdeszkájába és az ehhez hoz-

záerősített felső deszkába kerek nyílásokat vágtak. Ezek-

be a nyílásokba két egymásra merőleges tekerőrúd segít-

ségével egy forgatható függőleges hengert dolgoztak be. 

A hengerre csavart kötél segítségével vontatták a hajót. 

A szálmoszni olyan dereglye volt, amelynek az orr részéből kinyúló erős tartókra csigát 

szereltek fel. A szálmoszni segítségével eresztették le és húzták fel a vasmacskát, s egy-

ben nehezebb munkaeszközök (vasmacska, bogara, kötélzet) szállítására is szolgált. 

A sólya gerendadarabokból összekapcsolt csúszkapár volt. Négyzetes szelvényű, erős 

gerendadarabokból állt, amelyet csavarokkal vagy ácskapcsokkal hajlékonnyá dolgoztak 

össze. Zsírral síkosított felületén jól csúszott a két szánkó, melyek a hajófenék szélessé-

gének megfelelő hosszméretűek voltak. A hajótestet a szánkók tartották 

 
Szálmoszni                                                                           Sólya 

Komáromban rengeteg ladik, bárka, komp, dereglye, hajómalom, hajóhíd, valamint hajó 

készült és működött. A kikötésükhöz használt lánc időnként elszakadt. A két láncrész 

sebtében való összekapcsolására szolgált a félszem vagy láncfélszem, amely komáromi 

találmány volt. Később ennek a szétnyitható és összekapcsolható karikának a használata 

széltében- hosszában elterjedt. Egykori létezését a 19. század közepén Szegeden feljegy-

zett szólás őrizte meg számunkra: „Módi ez is, mint Komáromban a félszöm.”  

A hajóácsok a megrendelő kívánsága szerint különféle nagyságú vízi járműveket: ladiko-

kat, dereglyéket, bárkákat, kompokat és hajókat építettek. 

Sokféle és különböző méretű ladik került vízre a hajóácstelepekről. A halászok által 

használt lapos fenekű piszkés ladik hossza 8 m, szélessége 1,80 m volt 

A kofadereglye a ladik és a hajó között állt, 5-10 q teherbírású vízi szállítóeszköz volt. 

Fenyőfából készült. Hozzávetőleges nagysága: hossza 10 m, szélessége 2-3 m. Túlnyomó 
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részben fekvő orr- és fartőkével készült, de készülhetett álló orrtőkével is. A Komárom 

fölött fekvő Duna és Vág- parti falvak egyes zöldségtermelő gazdái használták. 

Lényegesen nehezebb és bonyolultabb feladat volt a tölgyfa hajók építése. Leggyakoribb 

fajtájuk, a gabonaszállító hajó 2000-8000 mérõ (1500-7000 q) gabona befogadású, 42-47 

m hosszú, 6-8 m széles, 1,5-2 m merülésű, lapos fenekű, teljesen fedett vízi szállítóeszköz 

volt. 

   
Varrást készítő hajóácsok                                             Hajó alátámasztása kalitkákkal 

Az óbudai hajógyárban 1837-ben készült el az első gőzhajó. Ettől kezdve egyre több gőz-

hajó és vasból készült uszály kapcsolódott be a dunai szállításba, aminek egyenes követ-

kezménye volt a fahajók iránti kereslet megcsappanása. Évről évre kevesebb hajóácsra 

volt szükség. A 19. század végén már elvétve épült hajó, a mesterek a meglévő hajóállo-

mány javításából éltek, vagy beálltak a hajógyárak dolgozói közé. A sorvadási folyamat 

az első világháborúig tartott. A két világháború között már csak dereglyék, kompok és 

ladikok készültek a faragótelepeken. Komárom utolsó működő hajóácsai a Fehér család 

tagjai voltak, akik egészen 1944-ig folytatták a mesterséget.  

Az 1850-es évektől megfogyott és elszegényedett lakosságú város azonban nem szűnt 

meg haladni, fejlődni, sőt növekedni sem, mert 1896-ban egyesült a Duna jobb partján 

fekvő Új-Szőny községgel, mellyel ma pompás vashíd köti össze. A város mellett elhúzó-

dó Kis-Dunaágat az állam nagy költséggel elsőrangú forgalmi és téli kikötővé alakítja át, 

és az Erzsébet-szigeten egy nagyobb szabású hajóépítő-műhely építésének előmunkálatai 

most kezdődnek. 
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Vashajóépítés 

 
Komárom látképe a „Stefánia” vontatógőzössel 

 
A leendő hajóműhely területe 

A M.F.T.R hajóműhelye 1895 és 1919 között 

A Magyar Folyam és Tengerhajózási Részvénytársaság (M.F.T.R) 1895-ben történt meg-

alakulását követően elsősorban hajóparkjának kiépítésével foglalkozott. Először is bérbe 

vette, és részben megvásárolta a Magyar Államvasutak Hajózási Vállalat megszűnt hajó-

zási üzemének hajóit. Továbbá megvette báziási hajóműhelyüket, valamint annak szertár-

készletét a zimonyi anyagraktárral együtt. Mivel az al-dunai hajózás központja Orsován 

alakult ki, a forgalomból kieső báziási műhelyt később ide helyezték. 

A MFRT hajóbeszerzési tervének keretén belül egyebek mellett megvásárolta az Első 

magyar Gőzhajózási Rt. (volt győri társaság) hajóraját és, győri ingatlanját a rajta lévő 

hajóműhellyel együtt. Ezzel a M.F.T.R már 1895-ben Győrben egy jól hasznosítható mű-

helyhez jutott, amely azonban a szintén kiesett a forgalomból. Így Komáromba való áthe-

lyezése vált szükségessé. Komárom városa az Erzsébet szigeten egy 8 hold nagyságú te-

rületet 60 évre ingyen bocsátott a M.F.T.R rendelkezésére, sőt megtoldotta ezt 15 évi 

adómentességgel is. E szerződésrészlet ábrája és szöveg részlete a következő: 
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„ Szerződés 

  amely egyrészről Komárom szabad királyi város 

közönsége, másrészről a Magyar Folyam és Tengerha-

józási Részvénytársaság között, a nevezett város tulaj-

donát képező „Erzsébet” dunai sziget déli részének 

ingyenes használatba való átadása, illetve átvétele 

tárgyában, a következőkben jött létre. 

A szerződés tárgya és tartama 

I.  Komárom szab. kir. város közönsége a tulajdonát 

képező „Erzsébet” Duna szigetnek azon részét, mely 

egyfelől, a kis Dunaágon vezetett új híd, másfelől a 

nagy Dunán vezetett. híd alatt és azon két hidat össze-

kötő töltés, illetve kocsiút által a szigetrésztől elhatá-

rolt szigetcsúcsot képez. 60, azaz hatvan egymásután 

következő évre oly czélból, illetve azon kikötéssel 

engedi át ingyenes használatba a Magyar Folyam és 

Tengerhajózási Részvénytársaságnak, hogy a társaság 

ezen területen a hajózás érdekébe vágó telepet, főkép-

pen pedig hajójavító műhelyt létesítsen. 

Használatba vevő jogai 

II. A Magyar Folyam és Tengerhajózási Részvény-

társaság az I. pontban körülírt területen, az ugyanott 

megállapított időtartamra és czélra feltétlen használa-

ti jogot megad, minek következtében jogában álland 

azon területet czéljainak megfelelően a partszükséghez 

képest saját költségén feltölteni, tetszése szerint bekerí-

teni, rajta mindennemű épületeket emelni .„ 

A társaság kötelezte magát, hogy a rendelkezésére bocsátott területen,  az az a sziget 

keleti csücskén egy éven belül létrehozza és üzembe helyezi javító műhelyét. Ezen a 

kötelezettségét teljesítette is és az áthelyezett győri műhely 1898-ban itt folytatta hajója-

vító és -építő munkáját. Ezzel úgy az Al-Dunán, mint a Felső-Dunán közlekedő gőzősök, 

uszályok karbantartása és javítása megoldódott, továbbá mindkét műhely téli kikötőül is 

szolgált. 

Műszaki adottságai és korábbi tevékenysége a győri műhelyt is alkalmassá tette új hajók 

építésére. Következésképpen utódja, a Hugo Wellisch által felépített, első modern komá-

romi hajógyár  ahol 140 munkás kezdett dolgozni a javítás mellett gyártással is tudott 

foglalkozni. 

 
A telep tervrajza 
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Először természetesen az épületeket kellet felhúzni, amelyek kezdetben fából, vagy tégla-

betétes fagerendákból készültek. 

Így az első évek jelentősebb épületei voltak a  

gépműhely, kovácsműhely, 

kárpitos- és asztalos műhely, öntöde, 

ácsműhely, raktárak, 

kazánház. 

(Érdekességként elmondhatjuk, hogy a sziget ezen területén állt egy hatalmas 40 m magas 

fehér nyárfa az ún. „Komáromi nagy fa. Amely alatt 1842 augusztusában Jókai Mór, Pe-

tőfi Sándor és Orlai Petrich Soma beszélgetéssel és a dunai hajók figyelésével töltötték 

együtt szabadidejüket. Petőfi ekkor írta meg „A Dunán” című költeményét. 

Amikor a fát 1936-ban kivágták állítólag 350 éves volt.) 

 
Műhelyek tervrajzai (gép-, kovács-, és asztalos műhely portásház munkás étteremmel) 

A műszaki felszerelés részben a győri műhelyből átvitt és újonnan vásárolt munkagépek-

ből, valamint kéziszerszámokból állt. A műhelyek eredeti állapotán a társaság, működé-

sének első évtizedében, nem változtatott. Kisebb fejlesztési programról ugyan szó volt, ez 

azonban csak a műszaki berendezéseket érintette. 

 
A hajógyárat ábrázoló korabeli képeslap 
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Az iroda épület (1898) A hajóműhely fotója a Nagy-Duna felöl (1898)  

Az üzem működéséhez szükséges következő gépi berendezésekkel, és nélkülözhetetlen 

eszközökkel rendelkezett: 

7 db esztergapad, 3 db vasgyalugép, 

1 db függélyes vasgyalu (vésőgép), 2 db fémmarógép, 

6 db fémfúrógép, 1 db fagyalugép, 

1 db csiszoló- és rovátkológép, 1 db tűzcső kaparógép, 

1 db csavarvágógép, 1 db körfűrész, 

3 db kombinált lemez-, szögvasvágó- és lyukasztógép, 1 db ventilátor, 

1 db festékőrlőgép, 8 db kovácstűzhely 

1 db haránt fúrógép (400-1600 mm-es gőzhengerek fúrásához), 

1 db hengerlő gép (kézi hajtású, kazánlemezek hajlításához), 

1 db emeltyűs kézi lemezvágógép, 

1 db 17 m
2
-es lyukakkal ellátott egyengető lap (lemez és hajóbordák hajlításához), 

2 db 4x1,2 m-es tömör, továbbá 5 db. sima egyengető lap (pl. tolattyúk szabályozásá-

hoz). 

1 db lángkemence (hajóbordák hajlításához és lemezek melegítéséhez), 

2 db fémolvasztó kemence, 1db szárító kemence 

1 db téglából épült edző kemence, 

A gépműhely 1898-ból 

A szerszámgépek gőzgépes transzmissziós meghajtással működtek. Természetesen a só-

lyatéri munkákhoz szükséges eszközök /szánok, tekerők (bogara vagy más néven gugora), 
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csigasorok/ is a műhely rendelkezésére álltak. (A sólyatér a víz melletti lejtős part ahol a 

hajót építik, illetve a víz alatti részeit javítják.) 

A vízszolgáltatás a kazánház kéményére szerelt víztartályból történt, amelynek feltöltését 

a kutakból, vagy ezek kimerülése esetén a Dunából Worthigton- szivattyúk biztosították. 

A szivattyútelep 

1902-ben vélhetően egy hajólift építését fejezték be, viszont bizonyosan mondhatjuk, 

hogy 1911 után egy 3 tonnás saját készítésű forgódarut állítottak munkába. 

Az első világháború előtt már 260 főre bővült az alkalmazottak száma, és a következő 

foglalkozású szakemberek dolgoztak a műhelyben. 

Hajókovács,  hajóács, 

géplakatos, esztergályos, 

kovács, bádogos, 

szerszámkészítő, asztalos, 

nyerges, szabó. 

Mint az, a gépek, eszközök és szakmák felsorolásából is kitűnik a vashajók, géphajók 

építése nagyon komoly gépi berendezéseket és eszközöket igényel, továbbá több szakma 

összehangolt együttműködését követeli meg. Már nem csak a hajótest megépítéséről volt 

szó, hanem a gőzgépeket, kazánokat, később a hajómotorokat és egyéb gépi berendezése-

ket kellett beszerelni. A hajók hajtását biztosító gőzgépeket, motorokat ugyan, az ezek 

gyártására szakosodott gépgyárak szállították, de további karbantartásuk, javításuk a ha-

jóműhely dolgozóira hárult. Jól mutatja ezt a megmunkáló-gépeknél említett haránt fúró-

gép, illetve pl. a tolattyúk szabályozására szolgáló sima egyengető lap is. A test- és gép-

munkákon túl, további feladatot adott a felépítmény, kikötő és navigációs berendezések, 

belső burkolatok és berendezések, leltári tárgyak stb. elkészítése, illetve javítása is. 

M.F.T.R és ezzel a műhely életének új szakaszaként tekinthetjük az 1914. évi XXII. tör-

vénycikkel kihirdetett államszerződést. Ennek alapján a cég 1,8 millió korona államse-

gélyt kapott és alaptőkéjének emelésére kibocsátott kötvényeket is az állam és a két alapí-

tó bank vásárolta meg. Ugyanakkor a szerződés azt is előírta, hogy új rendszeres sze-

mélyhajó járatokat kell indítani, fel kell emelni a járatkilométer számot, bővíteni és kor-

szerűsíteni kell a hajóparkot valamint a műhelyeket. Az államszerződés 25 évre tervezett, 

de a rövidesen kitörő első világháború a fejlesztési programot lelassította. Így elindulha-

http://hu.wikipedia.org/wiki/1902
http://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
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tott a volna komáromi hajóműhely bővítése is, de csak műhelyrészek nagyobbítására, 

felszerelésének korszerűsítésére került sor. 

     
Lapátkerék és hajtóműve 

  
Korabeli „Skoda” hajómotor Lapátkerekes gőzös építése a Skoda időkben 

A háború alatt katonai irányítás alá kerülő üzem munkáinak nagy része a katonai megren-

delések végzésére, és hadiszolgálatos hajók javítására irányult.  

1918/19 telén az üzemet a Csehszlovák hadsereg szállta meg. Az ott talált járműveket és 

eszközöket lefoglalta. A háború után a felvidék és ezzel Komárom is Csehszlovákia része 

lett. A károkat enyhítette, hogy hosszas tárgyalások után 1923. nov. 23-án kelt szerződés 

szerint a hajóműhelyt a csehek 5750000 cseh koronáért megvásárolták. 

 /Ez idő tájt a M.F.T.R vezetése már úgy vélte, hogy a hajózás központja egyre inkább 

Budapesten összpontosul, ezért az újpesti téli kikötőhöz tartozó u.n. Népszigeten egy új 

hajóműhely építését kezdték el, melyet 1919-ben be is indítottak. A háború következtében 

megszűnt al- és felső-dunai műhelykapacitásaikat is ide tudták telepíteni./ 

 
A komáromi hajóműhely egy 1916-os képeslapon 
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Városi képeslapok hajókkal: 
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1919 – 1938 

A Csehszlovák állam tulajdonában kerülő műhelyt a Skoda gyár bérelte, és ugyan nem 

kiemelt gondossággal, de a továbbiakban is rendeltetésének megfelelően használta. 

Ez az 1919-38-ig terjedő periódus nem a M.F.T.R időszaka, talán mégis fontosnak tűnik, 

hogy bizonyos eseményekről a magyar újságok hogyan számoltak be, amelyeket téma-

körönként csoportosítva lentebb idézünk meg. 

Magyarság 1922-07-19 / 161. szám 

„– (A komáromi hajógyár kisajátítása.) A Magyar Folyam és Tengerhajózási Rt. tulaj-

donában lévő komáromi hajógyárat, melyet a döntőbíró Magyar- országnak ítélt meg, a 

csehszlovák kormány ki akarja sajátítani. Mivel azonban, a városi hatóságban nem bízik, 

a megyei közigazgatási bizottságot delegálta ebben az ügyben. Az első tárgyaláson a 

kormány képviselője az indusztrializált telek négyszögöléért húsz korona kártalanítást 

kínált fel,- holott a szomszédos telkek négyszögöle kétszáz koronára van értékelve, mint 

ipartelep, Az ügy most a bíróság elé kerül. Meg kell jegyeznünk. hogy az állami, kikötő 

céljaira megvett kilencven hold terület után, amelyen építkeznek, a vételárat eddig nem 

fizette meg a csehszlovák, kormány a váró részeié mely hasztalan” 

Pesti Napló 1923-05-03 / 99. szám 

„A Skoda-művek Komáromban. Prágából jelentik: A komáromi hajógyár telkét, amely a 

város tulajdonában van, az állam meg akarja vásárolni a Skoda-művek részére. A vételt 

valószínűleg rövidesen megkötik, ha a városi közgyűlés is hozzájárul. Az állam egymillió 

koronát ajánlott fel a telekért.” 

8 órai Újság 1923-08-15 / 183. szám Új Barázda1923-08-15 / 183. szám  

Dunántúl 1923-08-15 / 184. szám  Magyarság 1923-08-17 / 184. szám 

Ellenzék 1923-08-22 / 188. szám 

„Újra gazdát- cserél a komáromi hajógyár. Prágából jelentik: A Komáromi Lapok érte-

sülése szerint a komáromi-kikötő és hajógyár, amely ez idő szerint, már a harmadik tulaj-

donos kezén van legközelebb ismét gazdát cserél, amennyiben mostani tulajdonosa a Sko-

da-gyár ismét tovább akarja adni.” 

Új Nemzedék 1922-03-19 / 65. szám 

„A csehek kikötőépítései a Dunán. Pozsonyból jelentik nekünk, hogy a cseh Kormány a 

komáromi kikötő megnagyobbításáhaz szükséges összes telkeket megvásárolta Komárom 

városától. Meg fogják nagyobbítani a komáromi hajógyárat is. Ezen kívül arra. gondol-

nak, hogy a párkányi kikötőt nagy kereskedelmi kikötővé alakítsák át”. 

Világ 1924-04-16 / 82. szám 

Dunántúl 1924-04-13 / 87. szám 

„Hírek: Komáromban vízrebocsátották a Bratislava nevű hajót, amely a Skoda-

művektől átvett komáromi hajógyárnak első gyártmánya.” 

Magyarság 1930-09-23 / 215. szám, Budapesti Hírlap 1930-09-23 / 216. szám 

„Rövid hírek: – (A csehek első dunai monitora.) Prágából jelentik, hogy, mint a 

„Narodni Usty“ írja: A Skoda-művek komáromi hajógyárában a befejező munkálatok 

folynak az első csehszlovák dunai monitoron, amelyet a lap védelmi hajónak nevez. A 

monitort a cseh-szlovák nemzeti ünnepen, október 28-án bocsátják a Dunára.” 
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Munkás 1927-12-28 / 292. szám 

„– Leégett a komáromi hajógyár egy része. A Skoda-művek tulajdonát képező hajó-

gyárban eddig ismeretlen okból tűz ütött ki, melynek következtében az egyik műhely 

faalkatrészei és számos berendezési tárgy elpusztult.” 

Pesti Napló 1930 11. 25 / 268. szám 

Kiss Újság 1930. nov. 26. / 269. szám 

„Leégett a komáromi Skoda-hajógyár. 

Komáromi tudósítónk jelenti: A komáromi hajógyárból, amely jelenleg a Skoda-művek 

tulajdona, hétfőn délután három órakor távoztak a munkások. A gyár az Erzsébet-szigeten 

áll, amely most a csehek birtokában van. Alighogy kiürült a gyár, Magyar-Komáromból 

észrevették, hogy a gyár gépházából hatalmas lángnyelvek törnek elő. 

Magyar-Komáromból figyelmeztették a cseh-komáromi hatóságokat, egyben nyomban 

Magyar-Komáromból is tűzoltók siettek a nagy lángban álló gyár oltására.  

14 hatalmas gépkolosszus, amely a gépházban állott, teljesen a tűz martalékává lett.  

A magyar és csehszlovák tűzoltók, valamint a katonaság óriási fáradozásának kikerült 

este 10 órára lokalizálni a tüzet, amely így is 4 millió csehkorona (750.000 pengő) kárt 

okozott. Az eddigi nyomozás adatai szerint rövidzárlat okozta a tüzet. A gyár békeidőben 

a M.F.T.R.-nek volt a tulajdona és a háború után került a Skoda-gyárhoz. A tűzben ben-

négett az új csehszlovák monitornak a President Masaryknak egész belső berendezése. 

Oltás közben egy tűzoltó és egy munkás könnyebben megsérültek.” 

 Népszava 1930-11-30. /273. szám 

„– Leégett a komáromi hajógyár - 200 munkás elvesztette kenyerét, A komáromi hajó-

gyárban a minap tűz támadt amely az egész gyárépületet elhamvasztotta. A tűz a modern 

gépeket is tönkretette és a gyárban alkalmazott 200 munkás munkanélkülivé lett A hajó-

gyár a csehszlovák állam tulajdona volt amelyet a Skoda-gyár bérelt A gyár az esti órák-

ban - rövidzárlat következtében - gyulladt ki, amikor már senki sem dolgozott. A tavasszal 

a kormány újra fölépítteti a leégett gyárat, amelyben dunai és tengeri hajókat építettek." 

Komáromi Lapok 1920-09-15 / 68. szám 

„– Sztrájk a hajógyárban. A levegő tele van villamos feszültséggel. M a délben a komá-

romi hajógyárban szüntették be a munkát. A sztrájk oka állítólag az, hogy két munkást a 

vezetőség elbocsátott. A szolidaritást vállalt munkások és tisztviselők erre kivonultak a 

gyárból.” 

Kis Újság 1920-09-25 / 227. szám Napi hírek 

„– Sztrájk tört ki a komáromi hajógyárban, mert egy Spuska nevű mérnök egy öreg mun-

kást elbocsátott a gyárból. A munkások Spuska elbocsátását követelik.” 

Népszava 1925-07-21 / 161. szám 

„A komáromi hajógyári munkások bérmozgalma. – A Skoda-művek tulajdonába tartozó 

komáromi hajógyár munkásai bérmozgalom előtt állanak. A csehszlovákiai szakszervezeti 

szövetség figyelmezteti a munkásokat, hogy kerüljék Komáromot.” 

Munkás a kommunisták csehszlovákiai pártjának napilapja 1928-01-27 / 22. szám 

„Racionalizálás a munkásság bőrére 

A reformista szakszervezeti politika eredménye – Előkészítik a leépítést a komáromi ha-

jógyárban – Terrorral és a reformista vezérek segítségével nyomják el a munkások elé-

gedetlenségét – A munkások a harc útján 
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Komárom, jan. 26. (Munkáslevél) Amikor a komáromi hajógyárat 1923-ban a Skoda-

művek az államtól bérbevették, a munkások nagy reményeket fűztek az egyetlen csehszlo-

vákjai hajógyár jövőbeli fejlődéséhez. Azt remélték, hogy az eddigi stagnáció meg fog 

szűnni és a lerongyolódott gyárat a trösztösített, tőkeerős vállalat modern üzemmé fogja 

átalakítani és kibővíteni. 

A munkásság reményeiben keservesen csalódott. 

A Skoda-művek az átvétel óta nem invesztált a gyárban. Célja: a csekély bérösszegért 

alaposan kihasználni az államtól átvett üzemet, hogy a bérlet lejárta után potom árért 

megvehesse és Szlovenskóból elvihesse ezt a gyárat is. 

A racionalizálást teljes mértékben a munkásság bőrére hajtották végre. 

A munkások tekintélyes részét elbocsátották, a munkabéreket 40%-al redukálták és be-

vezették az akkord-rendszert. 

1923-ban az átvételkor 450 munkás dolgozott az üzemben, jelenleg 157 munkás és ifjú-

munkás van alkalmazva, da még ezekből is minden héten elbocsátanak néhányat. 1923-

ban szakmunkásoknak 6.50 korona, segédmunkásoknak 4 korona és 18 éven aluli ifjú-

munkásoknak 8 korona munkabérük volt óránként. 

A hajógyári munkásság előzetes tudta és beleegyezése nélkül a reformista vasasszak-

szervezet által megkötött keretszerződés életbelépte óta szakmunkásoknak van 2.44–3.54 

korona, segédmunkásoknak 2–2.50 korona órabérük. A tanoncok 16 koronát kapnak egy 

hétre és felszabadulásuk után az uccára kerülnek. 

Az éhbérek mellett robotoló munkások között egyre jobban terjed, fokozódik az elégület-

lenség, nemcsak a gyár igazgatósága, hanem a reformista szakszervezeti központ megal-

kuvó, áruló politikája ellen is. Ez az elégületlenség eddig csak azért nem öltött nyílt for-

mákat, mert Spinka igazgató spiclikkel körülvéve magát, a legnagyobb terrort alkalmazza 

a munkásokkal szemben és ebben segítségére van Kinzl reformista titkár is, aki nagyon 

gyakran ellátogat, hogy a munkásságot különböző ígéretekkel megfékezze. 

A hajógyári munkásság válaszút előtt áll. Az osztályharc előli kitérés, a megalkuvó, re-

formista szakszervezeti politika eredményezte a 40% bérredukciót, a munkanélküliséget, 

az állandó bizonytalanságot. Ha nem akarja életszínvonalának még nagyobb mérvű le-

süllyesztését, úgy az eddigi gyáva, meghunyászkodás útjáról le kell térnie és csatlakoznia 

kell ahhoz a harchoz, amely a szociális biztosítás megrosszabbítása ellen, az egységes 

osztályharcos frontot, az üzemi bizottságok kongresszusának egybehívását, az általános 

sztrájk fegyverét kívánja szembehelyezni. 

Ezen az úton nemcsak gazdasági helyzetének ideiglenes megjavítását, hanem legna-

gyobb ellenségének, a kizsákmányolásnak a megsemmisítését is elérheti.” 

Magyarság 1936 október 21 / 241. szám 

„A komáromi hajógyárban nem vesznek fel magyar munkásokat 

Komáromból jelentik: A komáromi magyar munkásság megütközéssel értesült arról, 

hogy a komáromi hajógyár vezetősége távoli vidékekről hozott húsz tanoncot vett fel al-

kalmazottai sorába. E tanoncok között egyetlenegy magyar nemzetiségű sincsen. A komá-

romi magyarság körében nagy felháborodást keltett, hogy a magyar többség Komárom 

hajógyárában teljesen mellőzik a magyar munkaigénylőket.” 
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A műhely története 1938 és 1945 között 

 
A hajógyár az Erzsébet hídról 

Az 1938. év háborús, illetve politikai év már előrevetítette, hogy a központi hatalmak 

Magyarország javára határ-kiegészítéseket hajtanak végre. Ennek hatásairól Komárom, 

illetve a hajógyár vonatkozásában a korabeli lapok így számolnak be:  

Újság 1938-10-05 / 224. szám 

„A cseh köztisztviselők elhagyják a Felvidéket 

[. . . ] A cseh katonaság-és tisztviselőtábor tagjai mindenekelőtt az ingóságaikat szállí-

tották el, azután áruba bocsátották házaikat, földjeiket, amelyek túlnyomórészt régi tulaj-

donosaikhoz kerülnek vissza. A végkiárusítás szinte pánikszerűen folyik. 

Újra megindult a forgalom a komáromi hídon, a cseh és magyar Komárom között most 

már szabadon közlekednek azok, akiknek mindkét ország területén van földjük.  

A komáromi hajógyár leszerelése megkezdődött,  

a köztisztviselők elhagyják lakásaikat, 

úgyhogy Komáromban most igen sok az üres lakás.” 

Újság 1938-10-06 / 225. szám főcíme 

„Komárom magyar zászlódíszben 

Szerdán folytatták a csehek a határmenti községek kiürítését 

A legtöbb helyen csak cseh fináncok maradtak hátra, mindenünnen elvitték Masaryk arc-

képét. Elszállítják a komáromi hajógyár gép-berendezést. Szabaddá tették az átkelést a 

párkányi hídon” 

Magyarság 1938-10-06 / 225. szám 

„Elviszik a csehek a komáromi hajógyár felszerelését és a telekkönyveket  

Komáromból jelentik: A cseh katonaság a várat, valamint a helyőrségi kórházat kiürí-

tette és minden ingóságot magával vitt. A telekkönyveket is elvitték. A hajógyár berende-

zését most szállítják.” 

Az 1938. november 2-án kelt bécsi döntés következtében tehát Magyarország ismét ma-

gáénak tudhatta a Felvidék döntőtöbbségében magyarlakta sávját, így Komáromot is. 
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A M.F.T.R igazgatósága is nagy megelégedéssel nyugtázta a döntés után kialakult helyze-

tet, és még az év novemberében a magyar kormány megbízása alapján újra birtokba ve-

hette az 1918 óta nélkülözött komáromi hajóműhelyt. Az ott talált állapotok azonban kis-

sé lehűtötték a reményeket, mert az üzemet eddig bérlő Skoda gyár az épületeket teljesen 

elhanyagolta, új épületeket nem emelt. Az építmények falai megrepedtek, a tartó favázak 

elkorhadtak, a fabarakkok használhatatlanná váltak. Még az 1930-ban leégett gépműhelyt 

sem építették fel. A műhelyberendezések is kárt szenvedtek hiányosak voltak. A szer-

számgépek közül jó néhányat leszereltek és elvittek. Egyedüli pozitívum a gépi sólya 

megépítése volt, de ennek berendezéseit is elszállították. 

Ezen nehézségek ellenére az újjáépítésre szoruló és elavult állapotban lévő műhelyt már 

november 2-át követő hetekben üzembe állították. Indokolta ezt a háború okozta károk 

hajójavítási feladatai és a tervezett hajópark rekonstrukció. 

A M.F.T.R igazgatósága 1939. november 22-én Pozsonyban több előzetes tárgyalás után 

a szlovák állammal olyan megállapodást kötött, amely lehetővé tette azt, hogy az elvitt 

berendezéseket visszakapják. Cserébe vállalta, hogy a Skoda gyár által építeni kezdett 

hajótestet az úszóképesség állapotáig elkészíti és vízrebocsátja. Az így kötött egyezség 

alapján a gépek még 1939-ben Pozsonyból visszakerültek a műhelybe. 

Az 1938 év végi és az 1939-ik év hajózással, a komáromi hajógyárral kapcsolatos esemé-

nyekről a korabeli sajtó az alábbiakat közölte. Lehet, hogy azonos fejleményeket más-

más felfogásban, összefüggésekben írnak meg. 

Magyar Közgazdaság 1938-11-10 / 45. szám 

„Megindult a magyar munka a komáromi hajógyárban 

A M.F.T.R. három uszályát javítják  

(Az MK tudósítójától.) A felszabadulás nagy nemzeti ünnepe javában tart, seregeink di-

adalmas bevonulását betetőzi Kassa visszacsatolása Ugyanakkor azonban az ünneplő 

Felvidéken elhangzott az első magyar kalapácsütés, az első magyar munkazaj. Ez az ér-

dekes és szinte történelmi aktus a komáromi hajógyárban történt, ahová megérkezett a 

M.F.T.R. három uszály hajója abból a célból, hogy visszaszerzett komáromi hajógyárban 

végezzék el rajtuk a javítási munkálatokat.  

A komáromi hajógyár, amely mintegy 400 munkást foglalkoztat, a Felvidék egyik legér-

tékesebb és legszámottevőbb ipartelepe. A hajógyár teljes munkaütemének biztosítása és 

megindítása céljából már a hét elején a felvidéki ipari szemleút alkalmával részletesen 

megtekintették a gyártelepet. Megállapították a szükséges tennivalókat, majd pedig intéz-

kedtek a munkáslétszám minél- előbbi szaporítása érdekében.  

Komáromban a cseh megszállás alatt mintegy 5000 munkanélküli volt és most a magyar 

hatóságok elsőrendű feladatuknak tartják, hogy a munkaütem fejlesztésével ezeket a mun-

kanélkülieket a lehetőség szerint egytől-egyig elhelyezzék. A M.F.T.R. beruházási prog-

ramjában a komáromi hajógyár fontos szerepet fog játszani és így ezen az úton is nagy-

ban hozzájárulnak majd a munkanélküliség enyhítéséhez  

Rendkívül fontosságú egyébként a M.F.T.R. szempontjából az a körülmény is, hogy visz-

szakerült hozzánk a régi téli M.F.T.R.-kikötő, amelyet eddig erősen nélkülöztek. Friss, 

lüktető élet indul tehát a visszatért Komáromban, ahol már az ünneplés óráiban is meg-

indult a munka, hogy ennek áldásait az anyaország és a Felvidék egyaránt élvezhesse.” 
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Közgazdasági Újság 1938-11-15 / 259. szám 

„A RÉVKOMAROMI IPARTELEPEK néhány napon belül újból megkezdik munkájukat. 

A hajógyár nagyobb megrendelést kapott. Rövidesen megkezdik a munkások felvételét.  

Magyar Közgazdaság 1938-11-17 / 46. szám 

„Teherhajót építtet a M.F.T.R. Komáromban 

Megkapta az első jelentős rendelést a Komáromi hajógyár 

Jelentettük, hogy a M.F.T.R. három uszályhajót küldött a visszatért révkomáromi hajó-

gyárba a szükséges javítási munkálatok elvégzése Céljából. 

Értesülésünk szerint a hét elején tovább folytatódott a komáromi hajógyár munkaellátá-

sa, illetve megtörtént az első jelentős megbízatás, amely a M.F.T.R. számára készülő új 

teherhajó készítésére vonatkozik.  

A komáromi hajógyár, annak ellenére, hogy a csehek a szerszámgépek jelentős részéi 

magukkal vitték, a kézi szerszámgépeket pedig a Dunába hajították, már abban a helyzet-

ben van, hogy zavartalanul folytathatja működését. A magyar ipar kétségtelenül jelentős 

gyárüzemmel gazdagodott a komáromi hajógyárral, amely azelőtt, is értékes vállalata 

volt a magyar iparnak és most is jelentős szerepet fog betölteni a magyar ipari életben. A 

eseti elnyomatás alatt is fontos feladatokat végzett, többek között Kína számára gyártott 

négy nagy fehérhajót. Ezeket a hajókat a Távol-Keleten szerelték össze, a hajó minden 

része azonban a komáromi gyárban készült. 

Megkönnyíti n komáromi hajógyár működését, hogy Komáromban két vasöntöde műkö-

dik, amelyek természetesen fokozott ütemmel folytatják most már ütemüket. Értesülésünk 

szerint a komáromi hajógyár rövidesen újabb jelentős munkálatokba kezd.” 

Friss Újság 1938-11-18 / 263. szám A kormány reformtervei című cikken belül 

„Magyarországgal. A felvidéki nagy kérdések között első helyen rendeződik a M.F.T.R. 

komáromi hajógyárának üzembehelyezése. A M.F.T.R. a napokban már átvette a komá-

romi gyártelepet és leltárba vette a csehek által elvitt tárgyakat és az okozott károkat. A 

na- gyobbarányú dunai forgalom lebonyolítására.” 

Honi Ipar 1938-11-19 / 21. szám 

„A visszacsatolt terület legjelentősebb gépgyára a komáromi hajógyár, amely a meg-

szállás idején a cseh állam kezébe került, amely Skodáéknak adta bérbe. A kivonuló cse-

hek a gépberendezés nagyobbik felét magukkal vitték, de még így is mód van arra, hogy a 

telepet az állam, illetve a M.F.T.R.. a legrövidebb időn belül üzembe állítsa. Három nagy 

műhely áll itt rendelkezésre és mintegy három-négyszáz munkás talál bennük majd elhe-

lyezést. 

Kis Újság, Nemzeti Újság, Új Magyarság 1938-12-23 / 291. szám 

„Keresethez jut a komáromi munkásság  

A komáromi munkásság nagy része még karácsony előtt keresethez jut. Elsősorban a 

hajógyárban kezdik meg a munkát, ahol egyelőre 60 munkás elhelyezéséről van szó. A 

komáromi hajógyárból a csehek minden megmozgatható gépet és eszközt elvittek és ezért 

a munka nehezen indulhatott meg.  

Most elsősorban javítási munkákat végeznek.’ 
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Az Est 1938-12-28 / 282. szám 

„A komáromi hajógyárat, mint ismeretes, kifosztották a terület átadása előtt, így a ma-

gyar kereskedelmi kormánynak a hajógyár tatarozása, az épületek karbahelyezése és az 

új szükséges gépek beállítása közel egy millió pengőjébe került. Ugyanakkor azonban a 

többszázfőnyi munkáslétszám foglalkoztatására is előirányoztak néhányszázezer pengőt.” 

Magyar Közgazdaság 1938-12-01 / 48. szám 

„Lényegesen kibővítik a komáromi hajógyár üzemét  

jelentős beruházási lehetőség 

Jelentettük, hogy felvidéki iparvállalatok közül elsőnek a komáromi hajógyár kezdte 

meg a munkát és ennek során a M.F.T.R. uszályhajóinak javítása már befejezés előtt áll. 

További hajóépítési tervek is foglalkoztatják a komáromi hajógyár vezetőségét, továbbá 

szó van arról, hogy a felvidéki beruházások, illetve a dunai hajóforgalom növelése kap-

csán a komáromi hajógyár további nagyszabású megrendelésekhez jut.  

Értesülésünk szerint a hajógyár vezetősége arra az elhatározásra jutott, hogy a nagy-

szabású megrendelések lebonyolítása érdekében szükséges az üzem lényeges kibővítése. 

Á tárgyalások már meg is indultak, több irányban folynak a megbeszélések, hogy a 

komáromi hajógyár üzemfejlesztése milyen keretek között bonyolódjék le.  

Elsősorban természetesen a hazai ipar számára jelent majd komoly beruházási lehető-

séget a komáromi hajógyár bővítése, de szó van külföldi megrendelésekről is. 

Mihelyt az illetékes hivatalos fórumok és a hajógyár vezetősége között folyó tárgyalá-

sok befejeződnek, hír szerint, a leggyorsabb ütemben megkezdik a komáromi hajógyár 

üzembővítési munkálatait.” 

Vasúti és közlekedési közlöny 1939-03-05 / 18. szám 

„Hajózási közlemények. 

A visszacsatolt magyar területen visszakerült ún. „Komáromi hajógyárat", mely a meg-

szállás előtt M.F.T.R. tulajdon volt, a kormány megbízásából a M.F.T.R. üzembe vette és 

ott egyelőre 140 munkással nagyobb javítási munkákat végeztet. A csehek által elvitt gé-

pek és felszerelés visszaadása érdekében a tárgyalások folyamatban vannak; de még ha 

ezek a felszerelések vissza is kerülnek, az épületek oly elhanyagolt állapotban vannak s a 

műhelyek felszerelése olyan fogyatékos, hogy nagyobb szabású munka csak jelentékeny 

befektetések után indulhat meg.” 

Magyar Közgazdaság 1939-03-30 / 13. szám 

„Modernizálják a Komaromi hajógyárat 

(Az MK tudósítójától.) A komáromi hajógyárnak a jövőben előreláthatóan nagy szerepe 

lesz a dunai hajók javítási munkálataiban. A gyár szakkörök megállapítása szerint lerom-

lott állapotban lévő berendezések egy része elavult, úgyhogy feltétlenül újabb beruházá-

sokra van szükség. Sor kerül a modernizálásra is.  

Az anyagi fedezet előteremtése ügyében tárgyalnak az illetékes tényezők. Lehetséges, 

hogy ennek előteremtése az új költségvetésben történik meg.” 

Magyar Közgazdaság 1939-06-29 / 26. szám, Nemzetgazdaság 1939-06-27 / 144. szám 

„A M.F.T.R. egyévi munkája. 

Megnövekedtek a vállalat feladata 
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A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási R.T. folyó hó 26-án tartotta az 1938. üzle-

ti évre vonatkozó rendes közgyűlését dr. Winchkler István ny. miniszter, elnök-

vezérigazgató elnöklete alatt. A közgyűlés az igazgatóság évi jelentését, mely kedvező 

üzletmenetről számol be és a zárszámadásokat jóváhagyólag tudomásul vette [. . . ] 

A M.F.T.R. működési területe lényegesen bővült, mert a Felvidék egy részének vissza-

csatolása következtében 280 kilométerről 423 kilométerre növekedett a magyar Dana-

szakasz és értékes gazdasági erőforrások kerültek a hajózás vonzóterébe. De még nem 

mutatkozhatott meg a tavalyi forgalomban. 

[. . . ]Gondot fordított 1938-ban a M.F.T.R. a hajó park felújítására és szaporítására. 

Három darab, egyenkint 600 tonna hordképességű, 800 lóerős áruszállító motorhajót, 

1200 lóerős „Széchenyi“ Diesel elektromos vontató motorhajót, két uszályt és két tankha-

jót állított üzembe. Megrendelt ezenkívül 380 lóerős gőzhajót a tiszai járatok céljaira, 320 

lóerős motoros vontatóhajót, hét darab, egyenkint 1000 tonnás áruszállító uszályhajót. A 

meglévő hajóállomány technikai felújítása is folyamatban van. 

A komáromi hajógyárat a M.F.T.R. üzemkezelésre átvette és 10 nappal a város vissza-

csatolása után 140 munkást foglalkoztatott. Az alkalmazottak szociális megsegítésére 

különböző intézmények szolgáltak 1938-ban, ezen kívül különféle segélyek és pótlékok is 

segítségére voltak a M.F.T.R. alkalmazotti gárdájának. [. . . ]” 

Kisebb huza-vona után a kor-

mány egyetértésével és támoga-

tásával 1940 tavaszán megin-

dult az építkezés. Első lépésként 

a régi rozoga épületek kerültek 

lebontásra. ezután kezdődött 

meg egy új korszerű műhely-

csarnok építése. A műhelycsar-

nok építészeti terveit Jászonyi 

Ferenc építész technikus dol-

gozta ki, Jordán Richárd az 

igazgatóság műszaki osztályve-

zetőjének irányítása alapján. A tervezők a tervek elkészítése előtt tanulmányozták a kül-

földi hajógyárak és üzemek építészeti elrendezését, munkaszervezését. Ezen példák alap-

ján arra az elhatározásra jutottak, hogy a zömmel javítást végző, de ugyanakkor új építés-

sel is foglalkozó üzemek számára legideálisabb egy 12x25 méteres épületekből álló egy-

máshoz kapcsolódó csarnokcsoport megépítése mely öt munkacsarnokot foglal magában. 

Az újjáépítésének gerincét tehát ez a csarnokcsoport képezte. A csarnokok beton alapra 

épültek és téglafalaikat ugyancsak betonoszlopok és tartók fogták össze. A falakra cse-

réppel fedett vasszerkezetű tetőzet került, felülvilágítással. Homlokzata a sólyatérrel pár-

huzamosan futott. A csarnokcsoportban nyert elhelyezést a bádogosműhely mellett folyta-

tólagosan a hajókovács-, hajólakatos- tüzikovács- és gépműhely. Az így kivitelezett és 

kialakított belső elrendezés harmonikus egységet teremtett, ami a munkavégzést nagy-

mértékben meggyorsította. 
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Az építkezés kisebb részét képezték az új famegmunkáló műhelyek. Ezek a félsziget (az 

Erzsébet sziget keleti végét időközben elzárták és feltöltötték, illetve feltöltődött) csúcsa felé eső terü-

leten eléggé távol a fémmegmunkáló műhelyektől lettek felépítve. Az itteni 12x20 m-es 

alapterületű építményben nyertek elhelyezést az ács és asztalos műhelyek. Az elkülönítést 

tűzbiztonsági okok indokolták. Ezek mellet az építkezés egy öt helyiségből álló emeletes 

irodaépületet is magába foglalt, és tatarozási munkálatokra is kiterjedt. Az újjáépítési 

program keretében felújították a hajóműhely víz-, elektromos- és csatornahálózatát, illet-

ve gépészeti berendezéseit. A hajóműhelyt érintő munkálatok 1940 végén befejeződtek. 

Az új műhely 1941-ben teljes kapacitással dolgozott. Létszáma elérte a budapesti hajó-

műhelyét, és állandóan 350-400 fő között mozgott. Értéke berendezéseivel együtt 1941-

ben 1 millió pengő volt.  

Ezen elmúlt két esztendő történéseiről következőképpen számolt be a sajtó: 

Magyar Közgazdaság 1940-01-25 / 4. szám 

„Félmillió pengős költséggel modernizálják a komáromi hajógyárat 

(Az MK tudósítójától.) Komáromban átalakítják a régi hajójavító műhelyt és abból mo-

dern felszerelésű üzemet létesítenek. A M.F.T.R. – értesülésünk szerint – 500.000 pengő 

költséggel modernizálja ezt az üzemet, amely alkalmas lesz nagyobbszabású hajójavítások 

keresztülvitelére is. 

A komáromi hajógyár modernizálási munkálatai rövidesen megindulnak, hogy az új 

kampányban már rendelkezésre álljon az üzem. Egyes hírek szerint úgy tervezik az új ha-

jójavító üzemet, hogy az szükség esetén kibővithető legyen uszályok megépítésére is.” 

Pécsi Napló 1940-01-31 / 24. szám 

„Komáromban átalakítják a régi hajójavító- műhelyt és abból modern felszerelésű üze-

met létesítenek. A M.F.T.R. 500.000 pengő költséggel modernizálja ezt az üzemet, amely 

alkalmas lesz nagyobbszabású hajójavítások keresztülvitelére is. A komáromi hajógyár 

modernizálási munkálatai rövidesen megindulnak, hogy az új kampányban már rendelke-

zésre álljon az üzem. Egyes hírek szerint úgy tervezik az új hajójavító üzemet, hogy az 

szükség esetén kibővíthető legyen uszályok megépítésére is. 

Újság 1942-11-04 / 250. szám 

„Bővült a magyar hajópark 

Hangsúlyozza a miniszter, hogy a múlt évben is változatlanul igen nagy volt a hajózás 

foglalkoztatottsága. A M.F.T.R. egész hajóparkja teljes kihasználásával vett részt a dunai 

hajózási forgalomban. Megállapítja az indokolás, hogy a vállalat pénzügyi helyzete to-

vábbra is kedvező, elmúlt üzleti évét is felesleggel zárta s ezt a hajópark növelésére fordí-

totta. A hajópark az elmúlt évben 17 áruszállító uszólyhajóval és 3 uj vontató motorossal 

bővült. A kormány továbbfejleszti a M.F.T.R. komáromi hajógyárát. 

A hajópark felújításában és a hajóállomány szaporításában ismét komoly szerep jutott a 

Komáromnak. A továbbterjeszkedés lehetőségének biztosítására a társaság 1943. novem-

ber 18-án 30 000 pengőért megvásárolta a telephez csatlakozó egy hold 818 négyszögöles 

területét. Így a gyár egyre inkább új egységek gyártására (pl. 1000 tonnás uszály) ren-

dezkedett be, és a járművek – elsősorban a géphajók – futójavítását az újpesti műhely 

vette át. Az új uszályok építéséhez a sziget nagy-dunai oldalán kézi kihúzó pályát létesítet-

tek.”  
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A háború ismét közbeszólt. A front előretörésével 1944 év vége lényegében a Budapest-

ről kitelepített műhely dolgozóinak, gépeinek és berendezéseinek befogadásával, majd az 

egyesített két műhely Németországba történő menekítésével telt. A háború után Komá-

rom státusa visszaállt az 1938 előtti időkre, és ezzel voltaképp itt lezárult a magyar irányí-

tás alatt működő hajógyártás és -javítás. 

 

 
A kis-dunai sólyatér  

 
Aknára futott uszály javítása 

Komárom hajóépítési hagyományainak méltó követője lett az 1947-1950 között a Kis-

Duna nyugati végén, a városi oldalon fel-

épült „szocialista nagyüzem” a Szlovák Ha-

jógyár, az SLK - Slovenske Lodenice Ko-

marno. De ez már egy másik történet ugya-

núgy, mint a két háború közötti Csehszlovák 

időszak. 

Meg kell jegyezni, hogy tévedés vagy félre-

értés ezt az új gyárat területi vonatkozásban 

a M.F.T.R műhely utódjának tekinteni, A M.F.T.R műhely helyszíne egy mai légi fotón 

mert a szigetet 1897-1904 között egy új téli kikötő kialakításakor összekötötték az északi 

parttal és félsziget alakult belőle. Az új gyár területét a ezen a parton jelölték ki. 
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Emberi sorsok és szakmák 

 
Dolgozók csoportképe 1923 (Komarnó Dunamenti Múzeum) 

A múlt századelőn igen nehéz volt bejutni egy állami vállalat „nyugdíjas” állásába, így a 

komáromi hajóműhelybe is.  

A társaságnál gondosan szabályozták: 

-  a szolgálati viszony keletkezését; 

-  az alkalmazottaknak a szolgálati viszonyból folyó kötelezettségeit és jogait; 

-  a szolgálati viszony megszűnését; 

-  a szolgálati kötelességek megsértésének következményeit, és illetményét”. 

           

Ezek az itt bemutatott szabályzatok, ugyanakkor nem vonatkoztak hajóműhelyek szak-

munkásaira, gyári munkásaira és napszámosaira. Így Ők kiszolgáltatottabbak voltak veze-

tőiknek, akik a munkások munkaviszonyát bármikor minden indoklás nélkül megszüntet-

hették, illetve a társaság érdekeinek megfelelően szabályozhatták. Ezt tükrözi a hajómű-

helyekre vonatkozó munkarend is. 

 „A munkaidőre a törvényes rendelkezések a mérvadók. A törvényes munkaidő beosztá-

sát, a munka befejezését, az ebédidőt a műhelyvezetőség állapítja meg. A munkaadó a 
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munkaidő-rendet megváltoztathatja, meghosszabbíthatja, vagy megrövidítheti. A munká-

sok kötelesek ezen rendelkezésnek eleget tenni és felszólításra éjjel is dolgozni. Ha 

üzemzavar, vagy munkahiány miatt a munkások nem volnának foglalkoztathatók, akkor 

azok meghatározott, vagy bizonytalan időre is szabadságolhatók anélkül, hogy az ilyen-

képpen munka nélkül töltött időre vonatkozó bármiféle díjazásra, vagy kártalanításra 

igényt tarthatnának. Ilyen igény még akkor sem támasztható, ha a munkást időközben 

elbocsátanák. A munkásoknak szabadságolásuk és betegségük idejére munkabér nem 

jár.” 

A munkarend értelmében, ha szükséges volt a műhelyek éjjel nappal üzemelhettek, a lét-

szám állandóan változott, az időjárás viszontagságainak kitett munkások munkakörülmé-

nyei rosszak voltak. A téli javítások időszakában a létszám 130-150 fő volt, míg nyáron a 

felére csökkent. A feladatokat ilyenkor a törzsgárda, az un. „véglegesített” munkások 

végezték, akik biztonságosabb helyzetben voltak. A véglegesítéshez legalább három éves 

állandó munkaviszony és a M.F.T.R szelleméhez való tökéletes azonosulás volt a köve-

telmény. 

A munkások elégedetlenségéről ad hírt a Népszava következő két cikke:  

Népszava 1905-11-21 / 238. szám – „Tőke és Munka hírei” 

„Munkások sorsa. 

A komáromi hajógyár javító műhelyében uralkodó gyalázatos munkaviszonyokról tudó-

sítanak bennünket elvtársaink. A gyárban egyre-másra történnék a kisebb nagyobb sze-

rencsétlenségek, vizsgálatnak azonban se híre, se hamva. Az iparfelügyelőt nem hogy 

látták volna a munkások, de még hírét sem hallották s így érthető, ha vígan folyik a mun-

kások tönkretevése. 

November 4-én történt, hogy a hajóműhely lakatos-osztályából egy 28 métermázsás ke-

rékrózsát vittek, a hajóra helyezés végett. Ehhez az óriási súlyhoz mindössze négy embert 

adtak s így történt, hogy a csónak szélén a kerék elfordult s az egyik munkásnak mindkét 

lábát összezúzta. Vizsgálatot azonban ez esetben sem tartottak. 

Ehhez sokban hasonlatos állapotok uralkodnak a komáromi faiparosok szövetkezetének 

telepén is. [ . . .] Mindkét gyár munkásai el vannak szánva, hogy a küzdelmet fölveszik 

helyzetük megjavításáért.” 

Népszava 1907-08-09 / 189. szám – „Tőke és munka című rövid hírei, Vidék című rész” 

„A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság komáromi hajógyárában, 

mint azt lapunk csütörtöki számában már jeleztük, a vasesztergályosok a munkát beszün-

tették. 

A sztrájkra az adott okot, hogy az igazgatóság négy, neki kellemetlen esztergályost, min-

den megokolás nélkül elbocsájtott. Vas- és réz-esztergályosok Komáromot kerüljék.” 

A társaság első szociális intézkedéseként 1907-ben létrehozta a Magyar Hajózási Egyesü-

let Betegsegélyező pénztárát, majd 1912-ben a M.F.T.R alkalmazottainak „nyugbérpénz-

tárát”, melynek célja: „tagjainak nyugbér, a férfi tagok özvegyeinek özvegyi segély, a 

tagok árváinak nevelési pótlék nyújtása”. „A nyugbérpénztár kötelékébe csak azok a tár-

saságnál bármi néven alkalmazottak vehetők fel: Akik a M.F.T.R bármely szolgálati ágá-

nál vagy ipari vállalatánál napi, heti, havi díj vagy bér vagy évi fizetés mellett legalább 3 

éven át folytonos alkalmazásban állottak …” és további feltételekkel rendelkeznek. A 3.§. 
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lényegében, már belépési kötelezettséget ír elő. Erre szolgál bizonyítékul a nyugdíjpénz-

tári felvételről értesítő levél és a két évvel későbbi „Felvételi jegy” 

      

Komáromban dolgozó munkások túlnyomó többségének neve, sorsa, története  különös 

tekintettel egy-egy legendás szakemberre  még nem ismertek, de ez lehetne is további 

kutatások tárgya. Az első húsz év időszakából két vezető Nika Ferenc és Szőcs Miklós 

neve ismert.  

Az alábbi, és birtokomban lévő képeslap hátoldalán – egyelőre a még meg nem erősített 

információk szerint– a húszas években dolgozók egy részének aláírása látható. 
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A személyes történeteket szeretném nagyapámmal, Boross Dezsővel kezdeni, aki 15 éve-

sen édesapja kérésére került a komáromi hajóműhelybe. A lent látható levelek közül a 

bal oldalit 1915-ben a M.F.T.R. válaszként írta dédapámhoz, és 

tudatják vele, hogy „fiát az ipariskolába való felvételhez szükséges 

egy évi gyakorlat megszerzése végett komáromi műhelyünkbe fel-

vesszük. Minthogy műhelygyakornoki állás nálunk rendszeresítve 

nincsen, fiát, mint gyári munkást fogjuk alkalmazni s neki ezen 

évre az első éves tanonczoknál szokásos 4 fillér órabért engedé-

lyezzük. — Fegyelem tekintetében pedig fiának is a „Műhely sza-

bályrendelet”-hez kell alkalmazkodnia. — Műhelyünket a felvétel-

re, illetőleg a kivételes oktatásra egyidejűleg utasítottuk”. Az ipariskolából azonban 

nem lett semmi, mert egy évvel később 1916. november 1-től a következő levélben 

közlik B. D. tanonccal, miszerint „átminősítjük díjnokká és napidíját 2.60 K.-ban álla-

pítjuk meg. Szolgálattételre komáromi szertárunkba osztjuk be. Ezt követően lényegé-

ben egészen 1955-ben történ nyugdíjba-vonulásáig szertárosként dolgozott a 

M.F.T.R.-nél, illetve jogutódjainál.  

A komáromi hajóműhelyből maradt még egy 1918-ban kelt béremelésről szóló értesí-

tés is. (Így címeztek akkor: „Tekintetes Boross Dezső úrnak díjnok Komárom”) 

     
A trianoni békeszerződés után érlelődhetett meg nagyapámban az a gondolat, hogy előbb 

utóbb követni fogja munkahelyét Magya-

rországra. Papírjai alapján annyi bizo-

nyos, hogy a Československá Státni 

Lodénice Komárné igazgatója kiadott 

részére egy, a bal 

oldalon látható olyan 

igazolást, mely sze-

rint „. . . 1923. III. 1-ig mint segéd szertáros volt alkalmazva, s mű-

ködésével legteljesebb  megelégedettségemet érdemelte ki. Saját ké-

relmére távozott el.”, illetve egy 1923. febr. 12-én kelt levélben a 

M.F.T.R. már azt tudatja vele, hogy „Áthelyezési kérelmére értesít-

jük, hogy további szolgálattételre újpesti hajóműhelyünk szertárához 

osztjuk be, s felhívjuk, hogy ott mielőbb jelentkezzék. Illetményét 

jelentkezése napjától kezdve fogjuk folyósítani”.        
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Az átmeneti korszakviszonyaira jellemző módon a két időpont (1919-1923) között négy 

év telt el, és cége folyamatosnak tekintette munkaviszonyát, sőt a hatóságok magyar ál-

lampolgárságát is elismerték, amelyről szintén rendelkezem bizonyítékokkal. 

Hajógyári munkások neveire bukkanhatunk az újságokban lehozott alábbi hírekben is. 

Ezek közül sajnálatos módon egy a bűnügyi rovatban kapott helyet ahol a sajtóhibára 

[név és életkor elírás] is találunk példát.  

Molnárok Lapja 1904-11-19 / 47. szám 

„Rőthler Károly gépész, a szekszárdi villám-telepről a komáromi hajógyárba ment dol-

gozni.” 

Komáromi Lapok 1912-01-03. / 1. szám 

„A M.F.T.R igazgatósága a komáromi hajógyár tisztviselői közül január elsejével elő-

léptette Káplán Ádám Gänger Dezső hivatalnokokat.” 

Komáromi Újság 1917-11-22-i szám 

A hajógyár sikereiről beszámoló cikk „a szorgalmas személyzet élén álló Steiner Dénes 

hajógyári főnököt nevezi meg.” 

Magyarság 1927-01-28 / 22. szám 

„Félix Ferenc, nyug. államvasúti tisztviselő, a M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási Rt. 

komáromi hajógyárának évtizedeken át volt raktárfőnöke, 67-ik életévében Komáromban 

meghalt. Valamikor még a régi jó magyar világban a komáromi függetlenségi pártnak 

egyik alelnöke volt.” 

Népszava 1939-09-13 / 185. szám 

„Bestiális gyilkosság Komáromban. 

A késő éjszakai órákban részegen tért haza és halálra verte feleségét Lovász Imre komá-

romi hajógyári munkás. A gyilkos férjet letartóztatták.” 

Friss Újság 1939-09-14 / 209. szám 

„Halálra rúgta feleségét az ittas férj 

Egy hajózási munkás rémtette 

Lovász Imre 40 éves négygyermekes komáromi hajógyári munkás ittas állapotban tért 

haza az éjszaka. Ittasságában fellármázta a családját, majd törni-zúzni kezdett. Később 

megverte gyermekeit, feleségét pedig, aki áldott állapotban volt, a földre lökte és addig 

rugdosta, amíg a szerencsétlen asszony meghalt. Lovászt borzalmas tette után letartóztat-

ták.” 

Friss Újság 1939-10-06 / 228. szám A magyar föld című rovata 

„Halálos ütést mért áldott állapotban lévő feleségére. Lovász István 31 éves [??] komá-

romi hajógyári munkás augusztus hónapban súlyosan bántalmazta áldott állapotban lévő 

feleségét, Az asszonyt a kórházba vitték, ahol műtétet hajtottak végre rajta és elvették tőle 

halott gyermekét, majd elvérzés következtében az asszony is meghalt. A komáromi tör-

vényszék most egyévi börtönre ítélte Lovász Istvánt, az ítélet azonban nem jogerős.” 

Az 1938-44 közötti időszakból az Új Komárommegyei Hírlap 1942. jan. 3-i száma alapján 

biztos információ, hogy a műhelyfőnök Szöts Miklós főmérnök, a helyettes műhelyfő-

nök Tóth Mihály gépüzemvezető, az intéző Szokolúczy Sándor hajóépítő, és az üzem-

titkár Szép József urak. 
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2018-ban sikerült rábukkanni Hegedűs Fe-

renc komáromi lakosra, akinek hagyatéká-

ból előkerült két bérlap (fizetési boríték), 

amelyből látszik, hogy 1939-ben bizonyo-

san a M.F.T.R Hajóműhelyben dolgozott. 

Orvosi irataiból annyi plusz információ de-

rült ki róla, hogy egy 1941-es bélyegzésű 

vérvételi lapon 57 évesnek jegyezték be. 

A térség változó történelme a háborúk, a kitelepítések, az egyéni boldogulás keresése 

következtében ismerhetők viszont olyan személyek, akik a M.F.T.R szolgálatában marad-

tak, és még az 50-es, 60-as MAHART-os években is aktívak voltak. Tudjuk, hogy Buda-

pesten, az újpesti Népszigeten az 1919-ben indított új hajóműhely dolgozóinak nagy ré-

szét Orsováról és Komáromból jött gyakorlott és kitűnően képzett szakmunkások alkot-

ták. Komáromból érkezett 8 fő hajókovács, 4 fő tűzikovács, 9 fő lakatos, 7 fő asztalos. 

Később, a húszas évek elején is többen emigráltak, vagy szöktek el a Csehszlovák irányí-

tás alatt álló városból és Újpesten helyezkedtek el.  

Az újpesti műhelyben alkalmazott komáromiak voltak még: Szombati László és Füri 

Kálmán raktárosok, Szokolóczy úr hajókovács mester, Varanka József térmester és bizo-

nyára mások is, akiket nem őrzött meg édesapám emlékezete. 

1945 után érkezett újpestre Opris János géplakatos - aki csak rövid ideig volt Komárom-

ban -, és később a Hajójavító Üzemigazgatóság dunaharaszti üzemének vezetője lett. 

A háborús időszakból közbevetőlegesen megemlítem, hogy „A komáromi hajógyári mű-

hely keresztényszocialista munkásai 383 pengőt gyűjtöttek a téli ruha akcióra.” amiről az 

Új Nemzedék című lap 1942-10-15 / 234. száma számolt be. 

A hajóműhely munkásainak történetéhez hozzátartozik a „Komáromi áttörésben” ját-

szott hősies szerepük: 

„Komárom történelmének talán legmeghatározóbb időszaka volt az 1919-es év, amikor a 

Duna két partján fekvő város - egyelőre ugyan még nem hivatalosan, de - kettévált. Ma-

gyarországnak az I. világháború veszteseként ugyanis nem sok beleszólása maradt a de-

markációs vonalak kialakításába. Ferdinand Vix alezredes, a budapesti antantmisszió 

vezetője 1918. december 23-án jegyzéket nyújtott át a magyar kormánynak, amelyben a 

győztesek a Duna-Ipoly vonalában jelölték meg a csehszlovák állam előzetes határát. A 

csehszlovák hadsereg azonnal elkezdte a jegyzékben odaítélt területek elfoglalását, és 

tovább nyomult a demarkációs vonal felé. Január 10-én elérték és megszállták Komárom 

északi részét. A csehszlovák adminisztráció egyre jobban korlátozta a két városrész érint-

kezését, nemsokára a hidat is lezárta. A magyarok részére egyértelművé vált, hogy az 

ideiglenesnek gondolt csehszlovák megszállás állandósult, ezért Komáromban lépésekre 

szánták el magukat. Intenzív előkészületek után 1919. április 28-án éjjel, az északi város-

részben lévő hajógyár munkásai megtámadták a csehszlovák hídőrséget, hogy utat nyis-

sanak a déli városrészből érkező csapatoknak. Az őrség azonban a hajógyáriakat vissza-

verte, így a magyar oldalon előkészített támadást elhalasztották. A munkásokat letartóz-

tatták és Terezínbe internálták.” 
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Ártatlanságuk okán az internáltak 1919. júniusi hazatéréséről a Komáromi Újságban meg-

jelent hírekben találkozhatunk Tóth József hajógyári főnök nevével. Rajta kívül hazatért 

még további a 35 hajógyári alkalmazott is. 

De most térjünk át a hajótestet építő két jellemző szakma tevékenységének bemutatására. 

A hajóépítést ősi mesterségként folytató hajóácsok is megtalálták helyüket, új feladataikat 

a vashajók építésében.  

Ők készítették 

az ábrán látható 

fedélzeti fabur-

kolatot, mely 

vízhatlan burkolat, és a hajó hossztengelyével pár-

huzamosan futó vörös-, vagy amerikai fenyőlécek-

ből, és tölgyfa-keretből áll. 

Elvégezték az uszályok raktereinek padlózását, illetve oldalburkolását az „izzasztódeszká-

zást”, továbbá a sólyatéri munkákat.  

Ez utóbbiak közé tartozott a hajók kihúzása, melykezdetben kézi erővel, később a gépi 

csörlővel működtetett sólyakocsikkal történt. Szintén sólyatéri feladat a hajók alátámasz-

tása – sólyaszékkel és, vagy gerendákból (cönkök) épített szerkezetekkel (lásd kalitka) – 

és a nagy tisztességet jelentő vízrebocsátás. 

/Vízrebocsátás, akár javítás utáni ceremóniája, az újpesti hajácsmester – az Orsováról érkezett – 

Hidasi Ferenc irányításával így zajlott le. A vízrebocsátás előtt jelentette az üzem főmérnökénél, 

hogy az xy nevű úszóegység vízrebocsátásra kész. Majd a megbeszélt időpontba a vezetők és a 

dolgozók jó része kivonult a sólyatérre. Ekkor Hidasi úr körbejárta a hajót, hogy minden rendben 

van-e. Majd megemelte sapkáját és engedélyt kért a vízre eresztésre. Mikor megkapta az enge-

délyt elhangzott az „üsd el” utasítás, és a sólyaszánkókat tartó „egér” mellett álló munkatársak 

azt hosszúnyelű kalapáccsal egyszerre megütötték és a hajó méltóságteljesen a vízre siklott. Sőt 

Hidasi úr készítette az Aranyember című filmben szereplő bőgőshajót egy uszály átfazonírozásá-

val./ 

Az új hajók építésében az ácsok kiemelkedő szaktudását igényelte a tőgerendázat, illetve 

az állványzat elkészítése. Az állványzat feladata, hogy biztosítsa az épülő hajótest fő mé-

reteit, ugyanakkor tartania kell a hajótestet, és segítenie kell a hajótesten folyó munkák 

zavarmentes menetét.  

 

Állványzatban épülő hajó 
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Az állványzat részei a tőgerendázat az alátámasztó tőkeoszlopokkal, a mesterkeret és az 

állványzat. A tőgerendázat a fenéklemezek, illetve a hajógerinc alátámasztását, és a bor-

dák beosztásának kijelölését szolgálta. A hajótest vízvonalát a mesterkeret mutatta. 

Tőgerendázat Vízvonalállítás 

A hajógyárak felől állandó „kopácsolás” hallatszik. Igen. Dolgoznak a hajókovácsok, akik 

vaslemezeket formáznak, szegecselnek, vagy tömörítenek. 

A hajókovács műhelyben a hajótest elemeit készítik elő. A szögletvasból készülő hajó-

bordákat és merevítőket, illetve az acéllemezeket előrajzolják, majd a megfelelő gépekkel 

méretre vágják. A felhevített szögletvasat lyukakkal ellátott egyengető lapon hajlítják a 

megfelelő alakra, a lemezeket szükség esetén a kézi hajtású hengerlő géppel, vagy kalapá-

lással alakítják. A hajlításhoz fából készült mintákat, sablonokat használnak, amelyek a 

zsinórpadláson készültek és a hajóvonal terveit természetes nagyságban mutatják. Továb-

bi feladat a szegecslyukak kilyukasztása, vagy kifúrása. A hajótest vázának összeállítása 

és a lemezburkolat elkészítése a sólyatéren, a már említett állványzatban történik. 

A hegesztés széleskörű elterjedéséig az acélszerkezetek (hidak, emelőgépek, épületvázak 

stb.) összeállításának, és így a hajóépítésnek is jellegzetes munkafolyamata a szegecselés. 

A szegecs hengeres szárból és az egyik végén különböző alakú – a hajógyártásnál 

félgömbölyű, vagy csonkakúpos – fejből (gyámfejből) álló legtöbbször acél alkatrész. A 

szegecselés a hajó külső oldalán a sima felület elérése végett süllyesztett fejű. 

 
Átlapolt és hevederes szegecskötés süllyesztett fejű szegecsekkel (felül a gyámfej) 

A hajótest lemezburkolatát a bordákhoz, illetve egymáshoz szegecselik. Az egymás felett 

lévő lemezsort átlapoltan az egymás mellett elhelyezkedő lemezeket tompán illesztik 

egymáshoz. 

          
Oldallemez felhelyezése  Lemezelés ábrázolása 

A szegecselést ötfős brigádok végzik. A sólyatéren felállítanak egy kis kovácstűzhelyt, 

amelyen az acélszegecseket vörös izzásig hevítik. A tűzhelynél álló felszólításra fogóval 

kiemel egy izzó szegecset a tűzből és a tőle néhány méterre az állványzaton álló munka-

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emel%C5%91g%C3%A9p
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társának dobja, aki egy hosszabb nyéllel ellátott elkapó tölcsérrel fogja el. Ezután beil-

leszti a furatba és a megfelelő szerszámmal ellentart a gyámfejen. A hajótest belsejében 

dolgozó három hajókovács kalapáccsal kialakítja a zárófejet. A néző számára mindez 

boszorkányos ügyességgel zajlik, hiszen gyorsan kell dolgozni, mert a szegecs csak meg-

felelő hőmérsékleten alakítható. Az izzó állapotban behelyezett majd lekovácsolt szegecs 

lehűléskor a közrefogott elemeket nagy erővel összeszorítja.  

/A szaktársak szívesen ugratták egymást, különösen az kezdőket. A szegecselők között ennek egyik 

módja, hogy míniumba, vagy vörös festékbe mártott hideg szegecset dobtak az elkapónak. A lyuk-

ba helyezés után persze ezzel alaposan meggyűlt a baja úgy a szegecselőknek, mint az ellentartó-

nak. Hiszen hiába ütötték a szegecset az, csak nem akart formálódni./ 

A lemezelés szegecselésének befejezése után a hajó vázburkolata még nem vízhatlan. 

Ennek elérésére a lemezelést a külső oldalon az illesztési helyek mentén tömörítik. A tö-

mörítési munka abban áll, hogy tompa vésővel és kalapáccsal az átfedési helyeken a le-

mez szélét az átfedett lemezhez vízhatlanul rákalapálják, a tompa illesztési helyeken pe-

dig mindkét lemez szélét egymáshoz szorítják. 

Megjegyzés: Természetesen egy hajó teljes elkészítéséhez – mint az a műhely felszerelé-

sénél is szóba került – sok foglalkozás szaktudására, együttműködésére, önálló munkájára van 

szükség, de az előzőekben csak a hajótest építésével foglalkoztunk. 
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A műhely feladatai, gyártmányai 

A M.F.T.R által alapított hajóműhelyek fő tevékenysége mindenkor a társaság hajóállo-

mányának, és azok leltári tárgyainak javítása volt. Feladataikhoz tartozott még kisebb 

mennyiségű anyaggyártás, és idegen hajóstársaságok, valamint egyéb környező cégek, 

magánosok rendeléseinek teljesítése. Az ilyen megbízatások vállalására saját hatáskörben 

volt lehetőség, de ezek teljesítése soha nem akadályozhatta a cég megbízásait. Ugyanak-

kor, mint láttuk elsősorban a komáromi üzem felkészültsége, kapacitása és műszaki álla-

pota következtében alkalmas volt új hajók építésére is, amelynek lehetőségével a társaság 

élt is. 

 
Javításra váró fa-, és vashajók 

A M.F.T.R hajóműhelyeiben kialakult javítási formák a hagyományokon alapultak. Az 

igazgatóság műszaki osztályához tartozó műhelyek központi irányításúak voltak és köz-

pontilag megszabott feladatokat láttak el. A munkák nagy része előre tervezett volt és a 

hajók állapotától függően történt. A javítási tervet a forgalom igényeinek figyelembe vé-

telével a műszaki osztály állította össze, a hajóparancsnokok és a gépüzemvezetők jelen-

tései, illetve az úszóművek és egyéb forgalmi berendezések műszaki felülvizsgálatának 

eredményei alapján. A javítások lebonyolítása egyszerű volt. A műhelyek a megkapott 

javítási utasítást a hajóparancsnokok, vagy gépüzemvezetők bevonásával a helyszínen 

részletezték, majd ezt szakmánként bontották. A véglegesített munkákat a műhelyfőnök 

adta ki az érdekelt szakma művezetőjének, csoportvezetőjének és a munkások egy jól 

képzett szakmunkás vezetésével azt elvégezték. A javítás nemét és lényegét mindig a 

hajók javításra kerülő része határozta meg. Eszerint megkülönböztettek testjavítást, gép- 

és kazánjavítást, gép- és kerékjavítást, stb. Az általános javítás az itt felsoroltaktól annyi-

ban tért el, hogy az a hajó egészére kisebb vagy nagyobb mértékben vonatkozott. A javí-

tási formák között nem voltak műszakilag kötött határok, tehát meghatározásuk, elneve-

zésük a műszaki osztály, vagy a műhelyek vezetőinek szubjektivitását tükrözte. A javítá-

sok vízen vagy parton történtek. Különösebb műszaki irányítást nem igényeltek, mert az 
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állandó ismétlődő munkák során a széleskörű szakismerettel és nagyfokú ügyességgel 

rendelkező munkásgárda a hajók szakértőivé váltak. A kialakult javítási formák évtizede-

kig uralkodtak a hajójavításban. 

A műhelynek kötelező volt a javításokat a lehető legrövidebb időn belül elvégezni. A 

tempót mindig a forgalom érdeke diktálta. A téli javításoknak és karbantartásoknak a ha-

józási idény kezdetére kellett elkészülniük. A műhelyek ilyenkor növelték a munkáslét-

számot és fokozták a túlórázást, majd a munka csökkenésével a felszabadult embereket 

elbocsátottak. 

„Híradások kiemelt és sikeres feladatként számolnak be arról, hogy József főherceg a 

komáromi hajógyárban javítatta ki aranymosó hajóját, amellyel Csicsó, Néma, Aranyos 

táján a Duna fövenyéből aranyat mosatott. Munka közben valami hibája történt az érde-

kesen megkonstruált hajónak, melynek javítása fényesen sikerült.” 

„ Az első világháborúnak al-dunai küzdelmeiben megsérült hajók közül is sokat javítottak 

Komáromba.. Ide került kitatarozásra a Mackensen csodaszép tündérpalotája a Zsófia 

hercegnő nevű pazar berendezésű luxus hajó, ahonnét az egész szerbiai háborút vezette, 

ahol Vilmos császár a bolgár cár és sok koronás fő adott egymásnak találkozót.” 

Új építésű egységek és átépítések 1898-1915 között 

6 db 475 tonnás vasuszály,  6 db uszály (443, 444, 445, 446, 515, 516 sz.), 

17 db 714 tonnás vasuszály, 3 db állóhajó, 

5 db csőponton,  14 db vashíd és 2 db fahíd, 

1 db 3 tonnás forgódaru, 3 db gőz-kormánygép. 

 

 

 

Korabeli M.F.T.R uszályok ábrái 480, 650, és 1000 tonnás  

Uszálynak átépítve a „Győr” és a „Pontius” gőzös. 

Átépítve a „Marianna” és „Villám” csavargőzösök, az „Imre” és a „Panonhalma” 

gőzösök, továbbá 3 db uszály. (Az átépítések mikéntjéről még nem jutottam in-

formációhoz.) 

Az 1915-ben épült I. sz. úszóműhely egy 300-as vasuszály átalakításából született. Elké-

szülte után Bulgáriában kijelölt állomáshelyére vontatatták. Itt állt 1918-ig és a hadiszol-

gálatos hajók javítását szolgálta. A háború után Budapestre vontatták, ahol rövid önálló 

működése után a budapesti hajóműhely kötelékébe lett sorolva. 
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„1917-ben pedig újabb szép megbízatás vár a komáromi hajógyárra. Itt készül a M. Fo-

lyamhajózási Társaság új hajója a »Jenő főherceg« nevű személyszállító hajó, amely 

díszére fog válni a magyar hajóépítő iparnak 

Ezt az első modern, fényes berendezésű hajót, amelyet a mi hajógyárunkban készítettek, 

november 17-én, szombaton bocsátották vízre. E nagyszabású aktus a legnagyobb csend-

ben történt, minden hivatalos eljárás mellőzésével. Tekintettel a háborús viszonyokra a 

felsőbbség mellőzni óhajtott minden nagyobb ünnepséget. A vízrebocsátást Baner főmér-

nök vezette. akit az igazgatóság küldött ki ez alkalomra. 

A hajótest építése a tervek szerint elkészült, s a vízrebocsátás után azonnal kitűnt, hogy a 

számításoknak megfelelően úszik a hajó.  

Az építést a vasúti és hajózási főfelügyelőség ellenőrizte és őrzi a teljes befejezésig.  

A vízrebocsátott hajón most folyik a gőz és vízvezeték elhelyezése, az egyes termekben. A 

gőzhajó hossza (60 méter, szélessége 8 méter. Sebessége holt vízben 21 km. óránkint. 

Szóval jóval sebesebb járatú, mint a csallóközi vicinális. 9 darab vízmentes választó fallal 

van ellátva úgy, hogyha valahol léket ütnének a hajó testén, még mindég úszóképes és 

nem süllyed el. Mindezek a rekeszek külön vízszívócsővel vannak ellátva úgy, hogy maga 

a gőzös vízteleníti az egyes rekeszeket. Mindenütt villamos világítás. A mosdók, fürdőszo-

bák hideg és meleg vízzel vannak ellátva. Külön női társalgó és hálófülkék, ép úgy a férfi-

ak részére is. csakhogy ők még dohányozhatnak is külön dohányzó teremben a közös étte-

rem mellett.  

Természetesen a hajó teljes elkészítését a háború okozta sokféle mizéria hátráltatja, de 

mindezek dacára a kitűzött időre teljesen készen lesz a komáromi hajógyár büszkesége, a 

Jenő főherceg.” 

1918-ban megkezdték az A III., A IV. és A V. személyhajók testének építését Az A III. 

jelű hajótest úszóképes volt és ezt még időben Budapestre hozta a M.F.T.R. Befejezésére 

az újpesti műhelyben került sor és 1920-ban „Szent László” /később Petőfi/ is üzembe lett 

helyezve. 540 lóerős gőzgépét a Ganz és Társa Danubius Hajó és Gépgyár Rt. szállította 

és helyezte el a testben. 

   
Az eredeti „Szent László” A kihúzott „Petőfi” az újpesti hajójavító sólyaterén 

Az A IV. jelű hajótestet Csehszlovákia a komáromi műhely megvétele mellett visszaadta 

és ebből lett a „Szent Gellért” /később Táncsics/ mely szintén újpesten készült el 1928-

ban. Erről a korabeli lapok az alábbiak szerin számolnak be. 

Nemzeti Újság 1928-08-29 / 195. szám 
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Népszava 1928-08-29 / 195. szám 

Budapesti Hírlap 1928-08-29 / 195. szám 

„(A M.F.T.R. új gőzöse.) A legutóbbi napokban helyezték üzembe a M.F.T.R. új sze-

mélyszállító gőzösét, a Szent Gellert nevű hajót. A fehér színűre festett modern gőzös hat-

van méter hosszú, nyolc méter széles és egyezer személy befogadására alkalmas. A hajót 

700 lőerőre fokozható gőzgép hajtja, a hajónak gőzkormánya és gőzhorgony-vetője van. 

Minden helyisége egyszerű, de ízléses kivitelben készült. A Szent Gellért gőzöst a 

M.F.T.R. saját újpesti gyárában építette, csupán a hajótest készült el a háború alatt a 

komáromi hajógyárban, melyet a csehek elvettek. A Szent Gellért-gőzös bizonyítja, hogy a 

magyar hajóépítés nagyot fejlődött. A hajót a Társaság a szükséghez képest Budapest-

Bécs, vagy Budapest-Mohács útvonalon járatja.” 

    
„Szent Gellért” 

Az A V. hajótest további sorsa nem követett. 

       
„Táncsics”, majd „Szőke Tisza” állóhajóként Szegeden 

Az 1938. évi Statisztikai évkönyvben megjelent a Minisztériumok működéséről kiadott ren-

deletben a „8. M. kir. kereskedelm- és közlekedéügyi minisztérium feladatainak Hajózás 

Belvízi” című fejezetében szerepel: 

„A M.F.T.R. budapesti hajóműhelyében személy- és vontatóhajók, valamint uszályhajók 

és pontonok karbantartási és egyes gőzösök nagyobb javítási munkálatait végezte. A Fel-

vidék visszacsatolása alkalmából a M.F.T.R. a komáromi hajógyárat a magyar kormány 

megbízásából üzemkezelésre átvette és ott - felszerelés hiányában - egyelőre uszályhajók 

partrahúzását és nagy javítását kezdte meg.” 

1938-1944 között a M.F.T.R számára elkészült: 

13 db uszály (1201-1213) összesen 12480 t. hordképességgel. 
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1940-ben az eredetileg Németországban épített majd „PÁRKÁNY” később „Baja” névre 

keresztelt továbbá a „BÖŐS”, később „Gönyű” néven üzemelő áruszállító mo-

torhajók készültek el. 

     

 „Párkány” eredeti rajza                                            Átépítve „Baja” néven1970-ben 

   

„Böős” eredeti rajza                                               Átépítve „Gönyü” néven1970-ben 

Eredetileg is a M.F.T.R részére épült M.12.-t 1943-ban az építették újjá és „LEHEL” né-

ven helyezték üzembe.  

   
Az 1934-ben épült „M 12” a Ganz Hajógyárban 

   

A „Lehel” átépítési tervrajza és menetben 1973-ban 

A 8 Órai Újság 1940-08-13 / 181. száma azt írja, hogy „Vízrebocsátották Komáromban a 

Hlinka András nevét viselő új szlovák dunai gőzöst. A Hlinka-gőzös a Duna felsőrészén 
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fogja lebonyolítani a teheráruforgalmat. A hajót a komáromi hajógyár állította élő 6.5 -

millió szlovákkorona költséggel.” Erről a hajóról egyelőre más információ nincs, így pl. 

az sem, hogy ez a csehszlovák időkből visszamaradt befejezés, vagy esetleg már export? 

Mint már említettük 1940 után a gyár egyre inkább új egységek gyártására rendezkedett 

be. Az első új hajóként elkészült egységről az Új Komárommegyei Hírlap 1942. jan. 3. száma 

így tudósított: 
„A komáromi hajóműhelyben épült első 1000 tonnás uszályhajó vízrebocsátása. 

Az Erzsébet-szigeten elhelyezett hajómühely a felszabadulás után ismét a MFTR tulajdo-

nába ment át, s azóta fokozatos fejlesztéssel, építkezésekkel a műhely oly nagyszabásúvá 

nőtte ki magát, hogy teljesen új, a modernkor igényeit kielégítő nagyobb típusú hajóegy-

ségek is készülhetnek a telepén. 

A komáromi hajóműhely [. . .]a munkások lelkiismeretes hozzáértő munkájával most ké-

szítette el az első 1000 tonnás, szab. Duna-Rajna typusu áruszállító hajót, az 1201 sz. 

uszályt, melyet az üzemfőnökség meleg házi ünnep keretében bocsátott vízre. 

December 29-én, hétfőn reggel lobogó díszbe öltözött a műhelytelep nagy-dunai része. A 

hatalmas új uszály főárbocán büszkén lengett a magyar trikolor, a hajót magát pedig szö-

vetségeseink különböző zászlói ékesítették. E díszes környezetbe fél 11 óra körül egymás 

után érkeztek a meghívott előkelőségek: Reviczky István alispán, Alapy Gáspár m. kir. 

kormányfőtanácsos, polgármester, Tóth László m. kir. államrendőrségi révkapitány, ne-

mes Ligúrt Béla, a nemzeti szabadkikötő komáromi vezetője, Horváth Károly a folyam-

mérnöki hivatal főmérnöke, Nagy Vencel, szent-benedekrendi jószágkormányzó, a MFTR 

részéről Scholtz Andor vezérigazgató helyettes, dr. Tann István műszaki - és Szelke Árpád 

hajózási - Kempfe József pénzügyi főosztály igazgatói vezetésével a budapesti műszaki, 

hajózási, pénzügyi - és anyagbeszerzési osztályok vezetői, főtisztviselői, valamint a komá-

romi hajómühely vezetősége, tisztikara és munkásai. 

Scholtz Andor vezérigazgató helyettes üdvözölte a megjelenteket. Megemlítette, hogy a 

régi, rozzant állapotban levő gyártelepen új hajókovács, hajóács és hajógépműhely léte-

sült gazdag lemezraktárral és gépalkatrészekkel, a modernizálással kapcsolatban pedig 

még messzemenő tervei vannak a MFTR igazgatóságának a gyártelep folytatólagos kiépí-

tését illetőleg. 

A tervek nagyok, hangsúlyozta, a terület azonban oly szűk, hogy azokat valószínűleg kor-

látozni kell. A gyártelep munkateljesítménye ez az óriás áruszállító hajó, az 1000 tonnás 

uszály, melyet hazai anyagból magyar munkáskezek állították elő. A hajóóriással a ma-

gyar dunai-park bővül. Majd engedélyt adott a hajó vízrebocsájtására. Este fél 7 órakor a 

megjelentek a munkássággal együtt ünnepi vacsorára jöttek össze, ahol dr. Berényi Lász-

ló főfelügyelő a budapesti hajózási sportkör üdvözletét tolmácsolta. A szeretet és össze-

tartásra buzdítva karácsonyi csomaggal lepte meg a sok gyermekes családokat. 

A magyar munka, a magyar összetartás példás ünnepe volt a komáromi hajómühely első 

1000 tonnás uszályhajónak vízrebocsátási szép napja. 

1944-ben kezdték az NU-1 és az NU-2 igen korszerűre tervezett egységek testének építé-

sét, de a háború ismét közbeszólt. Az első egységet „KOMÁROM” néven félkész álla-

potban bocsátották vízre. Az eredetileg gázüzeműre tervezett és gázfejlesztővel ellátott 
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motoros vontató Németországi tartózkodása után 1947-ben került haza, és csak 1957-ben 

dízelmotorral fejezték be újpesten. 

Hasonló sorsa volt az éppen üres hajótestként vízrebocsátott NU-2-nek is, amely ms. 

„EGER” néven készült el. 

  

Az NU-1 és NU-2 eredeti ábrázolásai 

     
A „Komárom” és „Eger” motorosok 

 

 
A „Komárom” vízrebocsátás előtt 
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A „Komárom” keresztelőjének vendégei 
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Epilógus 

A hajóács mesterség szerszámai mai is megtekinthetők az észak komáromi (Komárno) 

Dunamenti Múzeumban, ahol a következő fotók is készültek. 

           

            

       

/Meg kell jegyezni, hogy a Komáromba az Igmándi Erőd Dunai Bástyájában a „Duna, 
hajók, mesterségek” c. kiállítás egyik helyiségében is megismerhető a hajóácsok 
munkája./ 
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Az egykori M.F.T.R Hajóműhely  a Komáromiak szóhasználata szerint öreg hajógyár 

területén ma különböző vállalkozások működnek, de sikerült a helyre bejutni, és 2015-

ben még voltak nyomok, ilyen pl. az eredeti helyén lévő sólyatér, amit még használnak, 

sőt felújítanak. Az egyes épületekben még az ősi műhelyek is felismerhetők? 
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Petőfi Sándor 

A Dunán 

Folyam, kebled hányszor repeszti meg 

Hajó futása s dúló fergeteg 

S a seb mi hossz és a seb mi mély, 

Minőt a szíven nem vág szenvedély. 

Mégis, ha elmegy fergeteg s hajó: 

A seb begyógyul, s minden újra jó. 

S az emberszív, ha egyszer megreped: 

Nincs balzsam, mely hegessze a sebet. 

 

 

( A vers 1842 augusztusának végén, a komáromi sziget hatalmas tölgyfája 

alatt született, amikor Jókaival ott üldögéltek, és ez a fa a későbbi hajómű-

hely területén állt.) 

  



Hajóépítés és javítás Komáromban 

 

©borossip  - 48 - 
 

Komáromról elnevezett hajók 

A hazai hajózási társaságok körében szinte hagyománynak tekinthető, hogy hajóikat 

előszerettel nevezték el magyarországi, elsősorban Duna menti helyiségekről. Így történt 

ez Komárom városának esetében is. Ebben a fejezetben a hajoregiszter.hu honlap alapján 

ezen a hajók bemutatására kerül sor. 

Fő méretek: vízkiszorítás vagy hordképesség / Legnagyobb hossz / Ln. szélesség / oldal-

magasság / merülés 

 

DGT-POZSONY típusú Gőzüze-

mű oldalkerekes vontatóhajó 

Műszaki adatok: 

Épült: ismeretlen 

Főgép: ismeretlen 

Fő méretek: ismeretlen 

Történet: [elnevezés és üzemeltető] 

1852-KOMÁROM, DDSG  

1904 selejtezve? 

DGT-KOMÁROM oldalkerekes 

vontató 

Műszaki adatok: 

Épült: ismeretlen 

Főgép: ismeretlen 

Fő méretek: ismeretlen 

Történet: [elnevezés és üzemeltető] 

1847-KOMÁROM, DDSG  

1851-SZÁVA, DDSG  

1868-új test és gép 

1914 selejtezve? 

Ganz-SZOLNOK típusú oldalke-

rekes gőzhajó 

Műszaki adatok: 

Épült: ismeretlen 

Főgép: ismeretlen 

Fő méretek: ismeretlen 

Történet: [elnevezés és üzemeltető] 

1912-SZOLNOK, Fried Károly és 

Fia /Komárom./. 

1913-KOMÁROM, Fried Károly 

és Fia /Komárom./. 

1914-KOMÁROM, MFTR.  

https://www.hajoregiszter.hu/hk3/0006/08689_n.jpg
https://www.hajoregiszter.hu/hajoadatlap/komarom_exszolnok/komarom/531/230
https://www.hajoregiszter.hu/katalogus/gozuzemu_oldalkerekes_vontatohajok/dgt-komarom_oldalkerekes_vontato/1684
https://www.hajoregiszter.hu/katalogus/gozuzemu_oldalkerekes_vontatohajok/dgt-komarom_oldalkerekes_vontato/1684
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1944 őszén az 1741 fkm-nél aknarobbanás következtében elsüllyedt.  

1950-ben kiemelve és szétbontva.  

 

MFTR-NU típusú vontató motorhajó 

Műszaki adatok: 

Épült: 1944-NU-1, néven a MFTR komáromi hajó-

műhely 

Főgép: Eredetileg szívógázüzemre, gázfejlesztővel 

1954- gázfejlesztő elhagyása 

1955-2x640 LE teljesítményű dízelmotor 

1961-ben motorcsere révén 2x800 LE. 

1973-ban 2x1000 LE-re nő a teljesítménye 

Fő méretek: ismeretlen 

Történet: [elnevezés és üzemeltető] 

1944 NU-1 MFTR 

1944-KOMÁROM névre keresztel-

ve, még elkészülése előtt, 

Ausztriába elvontatva.  

1947. április 28.- hazatér 

1947-KOMÁROM, MESzHART 

1954-ben készre építtette a 

Korneuburgi Hajógyár 

1955-KOMÁROM, MAHART  

1990-351 ÁLLÓHAJÓ, MHRT. Le-

állítják, állóhajó-állományba 

sorolják. 

2000-es évek végéig étteremként 

működött Budapesten a Margit 

híd budai hídfője alatt a Mahart 

bázisnál. 

2010-351 ÁLLÓHAJÓ, Port Danube Kft. 

2013-ban felújítás után a Esztergomba vontatva. 

https://www.hajoregiszter.hu/katalogus/vontato_es_tolo_motorhajok/mftr-nu_tipusu_vontato_motorhajo/1187
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SchH-KÖVESD típusú gőzüzemű csavaros személyhajó 

Műszaki adatok: 

Épült: ismeretlen 

Főgép: ismeretlen 

Fő méretek: ismeretlen 

Történet: [elnevezés és üzemeltető] 

1886-KOMÁROM, Komáromi Átkelési 

Vállalat, Komárom, (Vontató kel-

lékekkel ellátott személyszállító 

csavargőzös a Komáromban, 1892-

ben elkészült vashíd megnyitásáig a téli hónapokban pótolta a hajóhidat 

1892-1949 között NINA néven több társaság tulajdonában 

1949-FK 307, Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat 

1963-ban már nincs meg, további sorsa ismereteln 

    

https://www.hajoregiszter.hu/katalogus/gozuzemu_csavaros_szemelyhajok/schh-kovesd_tipusu_gozuzemu_csavaros_szemelyhajo/1149
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Ganz-TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó 

Műszaki adatok: 

Épült: GANZ Bp. 193? 

Főgép: ? 2x400 LE GANZ 

Fő méretek: ? 1200 DWT/ 73,2 m/ 

10.03m/4,7m/3,1m  

Történet: [elnevezés és üzemeltető] 

1944-KOMÁROM, Detert, Budapest, 

HU 

1944. 09. 18.-án hátsó részét bombata-

lálat éri, teljesen nem készül el 

1946-kijavítják és befejezik, a szovjetek elviszik a jóvátétel keretében 

1946-DESNA, Sovtorgflot, SU, majd további sorsa nem ismert 

 

Ganz-STÖR típusú őrnaszád 

 

Műszaki adatok:  

Épült: ismeretlen 

Főgép: 2x800 LE MAN 

Fő méretek: 140t/44m/6m/—/1m 

Történet: [elnevezés és üzemeltető]  

1918-SMS STÖR, Osztrák Magyar Császári és Királyi Duna Flottilla. AT-HU 

1919-KOMÁROM, Magyar Királyi Honvéd folyamőrség. Budapest, HU. részt vesz a 

cseh intervenciósok elleni harcban. 

1928-ban kezdték meg átépítését, új fegyverzetet és diesel főgépeket kap 

https://www.hajoregiszter.hu/katalogus/folyam-tengeri_motorhajok/ganz-tisza_tipusu__folyam-tengeri_aruszallito_motorhajo/1264
https://www.hajoregiszter.hu/katalogus/gozuzemu_folyami_hadihajok/ganz-stor_tipusu_ornaszad/1373
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1930-SOPRON, Magyar Királyi Honvéd folyamőrség, a Duna leggyorsabb és legerő-

sebb hajója. 

1941-42-ben a Dunán és Száván részt vesz a Délvidék megszállásával kapcsolatos 

hadműveletekben. 

1944-45 évi harcokban is részt vesz. 

1945-ben amerikai hadizsákmány Németországban. 

1950-HERTA, Fritz Willik hajózási vállalkozó. Átépítve vontatóvá. 

1962-IRENE néven a Rajnára kerül. 

1966. 01. 23.-án ismeretlen okból elsüllyed. 

Anyagszivattyús szívó-nyomó elevátor 

Műszaki adatok: 

Épült: ismeretlen 

Főgép: Készült 1938-ban, vélelmezhetően az elevátorral egy időben. A főgép 

összeépítve az anyagszivattyúval. Száll. mennyiség: 300 mpl / Nyomócső 

átmérő: 320 mm / Kirakási távolság: 22 m. 

Fő méretek: ismeretlen 

Történet: [elnevezés és üzemeltető] 

1938-KOMÁROM, Országos kereskedelmi és ipari kikötők kormánybiztossága, Bu-

dapest, HU 

1948-FK 204, FOKA (BUDAPEST, HU) tulajdonban. 

  

https://www.hajoregiszter.hu/katalogus/dizeluzemu_uszomunkagepek/anyagszivattyus_szivo-nyomo_elevator/2058
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