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Szerecseny és Gyömöre „téglás” évszázadai
Szalay István

A Szerecseny és Gecse községek között autózónak egy magányosan álló, díszes építésű gyárkémény 
vonzza a tekintetét (1. ábra). A Kisalföld és a Sokorói-dombság határán lévő község a török idők 
után, 1649-ben került gróf Esterházy Ferenc birtokába.1 A környéken 579 katasztrális hold (kb. 333 
hektár) területen gazdálkodtak és épületeikhez készíttették a jó minőségű téglát. Korabeli térképeken 
már 1814-ben fel van tüntetve egy téglavető. Az 1814. évből származó „Az T.N. Győr vármegyében 
fekvő és a T. Pápai uradalomhoz tartozó Szerecseni helyiség Urbariális Regulázásának Kártyája, készítette 
Gáty István Uradalmi Ingenieur MDCCCXIV. Győri Törvényszék Levéltára” dokumentum is említ egy 
téglavetőt ezen a helyen2. 

A hajdani gyár helyének 1–1,5 kilométeres körzetében találtunk 1751-ből származó téglákat is 
CFE + évszám jelöléssel. Szerecseny község, a szomszédos Gyömöre, hajdani nevén Gyömörő, mely a 
téglavető helyétől hozzávetőleg 3–7 km-re fekszik, továbbá a Gyömöréhez tartozó, Ilonka-pusztai kú-
ria és majorsági épületek alkották kutatási helyszíneinket. Ezen a területen a következő betű jelölések-
kel találtunk téglákat, melyek jelentései az alábbiakban határozhatók meg. A domború CFE = Comes 
Franciscus Esterhazy 1751 jelölésű téglák gróf Esterházy Ferenc (Pápa, 1715.09.19. – Cseklész, 
1785.11.07.) nevét jelölik. Eddigi ismereteink szerint ez a legrégebbi tégla, mely ezen a területen 
került elő. Domború CCE = Comes Carolus Esterhazy, és domború GCE = Graf Carolo Esterhazy3, 
azaz gróf Esterházy Károly (Esterházy Ferenc öccse), (Pozsony, 1725.05.07 – Eger, 1799.03.15.), 
domború CNE = Comes Nicolaus Esterhazy, gróf Esterházy Miklós (Bécs, 1775.06.01. – Bécs, 
1856.02.18.), domború GEP = Gróf Esterházy Pál, (Bécs, 1805.10.30. – Levico, /Tirol/ 1877. 
08.20.), mélyítésben domború GEP = Gróf Esterházy Pál, (Trouville sur Mer, 1861.07.19. – Bécs, 
1932.10.29.) nevét jelölik.

Gróf Esterházy Ferenc
Gróf Esterházy Ferenc tárnokmester, a cseklészi ág megalapítójának és gróf Pálffy Mária Szidónia gyermeke, gróf Esterházy Ká-

roly egri püspök bátyja. 1762-ben kancellár, 1765–1771 között főkamarás. 1763-ban Magyarország első állami árvaháza számára 
átengedte tallósi kastélyát. A Pozsony vármegyei szempci kastélyában gazdasági iskolát rendeztetett be. 1757-ben Pápán megala-
pította a Városi Kórházat. Cseklészi kastélyában nagy könyvtárat hagyott hátra. Itt érte a halál is 1785.11.07-én.4 Az 1-2. képen 
látható téglái Szerecseny és Gyömöre községben kerültek elő.

Gróf Esterházy Károly
Kora ifjúságától papnak készült. Iskolái elvégzése után, 1748-ban áldozópappá szentelték. Papi pályáját Pápán kezdte, ahol a 

Nagytemplomot és a városi kórházat építtette. 1750-ben esztergomi kanonok, 1759-ben váci püspök. Itt javította a népnevelést, 
szervezte a papnevelést, és elkezdte egy új székesegyház építését. 1759-től haláláig, Devecser földesura. 1762-ben, Egerben elfoglal-
ta a püspöki széket. Sok templomot építtetett, többek között: Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Béb, Csót, Pápanyőgér, Pápateszér, 
Ugod településeken. Egerben líceumot építtetett, melyre közel 2 millió forintot költött. 1799-ben Egerben halt meg.5 A környező 
falvakban történt építkezésekhez, nagy mennyiségű téglára volt szüksége, melyeket a Szerecsenyben működött téglavetőjében is 
gyártatott. Halála után még 5 évig készültek téglák az ő monogramjával, melynek az okát sajnos még nem ismerjük. Valószínű, 
hogy a tulajdon viszonnyal függ össze. Pápán is gyártottak ilyen téglákat, melyekhez csak a vetőládát szállíthatták, attól függően, 
hogy melyik település volt közelebb. Ezeket a téglákat láthatjuk a 3–21. képeken.

Gróf Esterházy Miklós
Galántai gróf, császári és királyi kamarás, tanácsos. Ő építtette Gannán a családi mauzóleumot. Tata, Pápa, Csákvár, Ugod, 

Devecser, és Mezőlak földesura. Felesége a francia Rosin Mária Franciska Romana, akinek édesapját a francia forradalomban ki-
végezték. Hét gyermekük született. Az ő fiuk, gróf Esterházy Pál, a domború GEP + évszámos téglák gyártatója.6 Gróf Esterházy 
Miklós téglái láthatók a 22–25. képeken.

Gróf Esterházy Pál
Gróf Esterházy Pál középső gyermekként született, Bécsben. Az 1848–49-es szabadságharcban őrnagy. 1848 júniusától, a 

Komárom megyei nemzetőrség parancsnoka. 1848 októberében részt vett a schwechati ütközetben. A csata után a 18. honvéd-
zászlóalj parancsnoka. Visszatért Komáromba, ahol 1849. február 8-án egy kitörést kísérel meg Érsekújvár irányába, mint a fő 
hadoszlop parancsnoka, alezredesi rangban. A szabadságharc bukása után emigrációba kényszerült. Párizs, London után 1853-ban 
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3. Püspöki Levéltár Vác. Gróf Esterházy Károly püspök aláírása alapján 1761-ből. 2018-ban még Vác Város Levéltárában volt, letéti anyagként.
4. https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_Ferenc_(f%C5%91kancell%C3%A1r)
5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Eszterh%C3%A1zy_K%C3%A1roly
6. https://www.veol.hu/vezeto-hirek/nemzeti-emlekezetunk-resze-az-esterhazyak-tortenete-2554834/

1. ábra: A magányos ké-
mény Szerecsenyben
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hazatért, ahol örökösödés által az övé lett Devecser, majd a pápai uradalom. 1855. 11. 21-én feleségül vette rokonát, zólyomi gróf 
Esterházy Ilonát, aki 6 gyermekkel ajándékozta meg. A kiegyezés után országgyűlési képviselő. Borsosgyőri téglagyárából százezer 
téglát ajánlott fel a pápai zsinagóga felépítéséhez. 1877. 07. 20-án a Tirolban található Levico település közelében vadászbalesetben 
hunyt el. Koporsóját tízezer ember kísérte a plébánia templomba, ahol a ravatal állt. Gannán temették el a családi sírboltban.7 
A Szerecsenyben készült domború GEP + évszámos tégláknak ő a készíttetője. Ezeknek a tégláknak láthatjuk néhány darabját a 
26–37. képeken. 

Gróf Esterházy Pál
1861. 07.19-én született a franciaországi Trouville sur Mer nevű településen. Kisgyermek korától diplomáciai pályára készült. 

Császári és királyi titkos tanácsos, kamarás, a főrendiház tagja volt. 1907–1912 között osztályfőnök a Külügyminisztériumban. 
1913-ban megvásárolta a szigligeti várat. Alapítványt tett a pápai városi kórház felújítására, melyet 1925–1935 között megvalósí-
tottak. Jelentős pénzzel és építőanyaggal támogatta a tapolcai kórház építését is. Az Osztrák – Magyar Monarchia szentpétervári 
nagykövete volt8. 1932.10.29-én hunyt el Bécsben9.

Téglaégetés a kezdetektől
A nagyszabású építkezések építőanyag igényének kielégítésére a területen található jó minőségű agyagból égették a téglákat. 

Sajnos, a téglavető alapításának pontos idejére vonatkozó adatokat eddigi kutatásaink alapján nem találtunk, ezért csak a téglákon 
található jelzésekre hagyatkozhatunk. Szerecsenyben és a körülbelül 7 km. távolságra fekvő Gyömörén, egy lebontott öreg ház két 
szomszédos falában is találtunk domború CFE 1751 és CFE 1755 jelzéssel ellátott, első beépítésű téglákat. Ezt a házat többször 
bővíthették, mert egy-egy falszakaszban 1804 és 1875 közötti évszámos téglákkal is nagy számban találkoztunk. Ugyanennek a 
háznak egy bővített részén találtunk nagy mennyiségben domború GEP 1862 és GEP 1867 jelzésű téglákat is. Ebből az épületből 
került elő a 38–39. képen látható padlás burkoló tégla is, a sok jelzés nélküli darab között.

A Hon című, 1874. augusztus 28-án megjelent 196. számában cikket közölnek a győri ipar és terménykiállításról. Ebből 
megtudhatjuk, hogy a szerecsenyi téglagyárban előállított „járdakövek” nagyon jó minőségűek, vetekednek a „cementkövekkel”. 
E járdakövek arabeszkekkel voltak díszítve. Rengeteget kutattunk ilyen járdakő után, de ez idáig nem sikerült a nyomára bukkan-
ni.10 1879-ben a fehérvári kiállításon szintén képviseltette magát a szerecsenyi „mű-téglagyár”. A cikkből képet kaphatunk a pápai 
Esterházy kastélyt övező birtokról, és tulajdon viszonyokról is. Ebben az időben a gyár 50-féle terméket állított elő, például fali 
téglát, járda téglát, alagcsövet, „fedély-zsindelyt”. A gyár termelése évenként az egy millió darabot meghaladta11.

Ebben az időben a téglák égetése tábori, vagy más néven boksa kemencében történt. A nyerstégla vetését nem egyének, hanem 
családok végezték. A gyerekek nem jártak iskolába, az alacsony szintű iskolázottság volt a jellemző, nem csak a gyerekeknél, de 
sajnos a szüleiknél is. A család minden tagjának meg volt a feladata. Általában 20 helybéli család dolgozott a gyárban. A kivetett 
nyerstéglákat (muglikat12), a napon szárították, majd kazlakba rakták. A száradás után fával fűtött kemencében kiégették. Ezzel az 
égetési módszerrel nem tudtak egyenletesen jó minőségű téglákat gyártani. A termelékenység alacsony szintje miatt is szükségessé 
vált a téglavető modernizálása.13 Gróf Esterházy Pál 1877-ben vadászbalesetben elhunyt. Ő volt a domború GEP + évszám téglák 
gyártatója.

Másik kutatási helyszínünk a téglaégetőtől 3 km-re lévő Ilonka puszta volt. Itt az Esterházy családnak egy kúriája, több majorsági 
épülete és magtára állt. A területen igen nagy számban találtunk 1893 és 1912 között különböző évszámokkal készített, mélyítés-
ben domború GEP jelű téglákat. Ezeket örökítettük meg a 40–54. képeken. Szintén ezen a területen találtuk az 55. képen látható 
padlóburkoló téglát is. Gróf Esterházy Pál is, mint minden elődje, 
nem foglalkozott a téglagyár minden napos dolgaival. Az a jól fize-
tett jószágigazgató dolga volt, aki elszámolással tartozott neki. Az 
egyes gazdasági ágazatok irányítását beosztott emberek végezték.

Gróf Esterházy Pálra nem csak a téglákon lévő betűjelek utal-
nak. Egy gyűjtőtársunk által talált, a Pápai Lapok 1888. 05.17-
én megjelent számában olvashatjuk az alábbi szövegű hirdetést: 
„Méltóságos Gróf Esterházy Pál úr szerecsenyi téglagyárában ürese-
désbe jött téglamesteri állás betöltésére pályázat hirdettetik; az ezen 
állás elnyerése végett pályázhatnak, kik nagyobbféle kőszén égetésre 
berendezett téglagyárnál szerzett több évi tapasztalataikat és képes-
ségüket jó bizonyítvánnyal tanúsítani fogják s ebbeli hivatásuknak 
teljesen megfelelni képesek lesznek. Folyamodványok folyó évi június 

7. https://egycseppbodzas.blogspot.com/2018/03/esterhazy-pal-honved-ezredesrol-marcius.html
8. Magyarország folyóirat 1931. 01. 01. XXXVI. évfolyam 1. szám. 1. oldal.
9. http://www.ekmk.hu/lexikon/talalatok2.php?kuld_nev=1811
10. A Hon, 1874. augusztus (12. évfolyam, 175-198. szám) 1874-08-28 / 196. szám
11. Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1879 (6. évfolyam, 1-52. szám) 1879-06-08 / 23.
12. Gyömörén és Szerecsenyben így nevezik a nyerstéglát. (Szerző) 
13. Fodor Zsigmond: Üzemtörténet (Szerecsenyi téglagyár) 7. oldal 3. pont: Munkaerő-, létszámviszonyok. - kézirat, Szerecsenyi Önkormányzat 
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2. ábra: Gróf Esterházy Pál téglamesteri állás hirdetése
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hó 15-ig a devecseri uradalom központi hivatalához benyújthatók. A 
betöltendő téglásmesteri állás után járó fizetés végett leendő kérdésekre 
posta útján választ ád az Ilonka kasznári hivatal. U.p. Gyömörő. 
Győrmegye.”14 (2. ábra) A gazdaság jól működött, a „téglagyár” 
termelt, a jó minőségű téglára kereslet volt. Ez előre vetítette egy 
nagyarányú fejlesztés szükségességét, mely az 1890-es évek elején 
meg is valósult. A jószágigazgató, az intézők tették a dolgukat. 
Gróf Esterházy Pál is végezte állami megbízatásait a Külügymi-
nisztériumban, mint a Monarchia nagykövete, Szentpéterváron. 
Itt érte a hír, hogy régi jó, megbízható jószágigazgatója 1930. 
decem ber 31-én öngyilkosságot követett el Bécsben (3. ábra).15

A részben gépesített téglagyártás, és a körkemencés égetés
Az 1890-es évek fordulópontot jelentettek a gyár életében. 

Nagy fejlesztéseket hajtottak végre. 1892-ben megépítették a körkemencét és a hozzátartozó kéményt. Modernizálni kezdték a 
gyár egyéb részeit is. Csillepályát építettek az agyag beszállítására, melyet ekkor még kézi erővel mozgattak. A keskeny nyomtávú 
pálya a kemence felé enyhén lejtett, így a rakott csillék mozgatása könnyebb volt. Ezt a munkát csillénként 2 ember végezte. Egyes 
munkafázisok, gépesítése miatt a termelés is ugrásszerű emelkedésnek indult. A megnövekedett tégla mennyiség elszállítására kes-
keny nyomtávú vasutat építettek a gyömörei vasút állomásig. Kezdetben lovak vontatták a kocsikat, később az állatokat felváltotta 
a gőzmozdony. Ez a vasút 1945-ig szállította a téglát, majd az államosítás után a sínpárt 1948-ban felszedték.16

1892-ben a gyárat Fehér Dániel képviselte17. Ebből 
az értesítőből megtudjuk, hogy gróf Esterházy Pál ek-
kor Szentpéterváron lakott (4. ábra). 1893-ban kezdték 
gyártani a mélyítésben domború GEP + évszám + vető-
szám jelölésű téglákat. A gépesített téglagyártás után is 
készültek kézzel vetett téglák. A gépesítés energia igé-
nyes volt, 1926-ig egy gőzgép szolgáltatta az energiát, 1957-ig egy faszéngázas motor, majd 1962-ben, a gyárat villamosították18. 
A munkavédelemre nem fordíthattak nagy gondot, mert a korabeli ellenőrzések tanúsága szerint kisebb – nagyobb balesetek 
előfordultak. Az egyik ilyen súlyos balesetről a „Népszava” 1911. január 13-án megjelent száma a következőket írja: „A grófé a 
téglagyár, az iparfelügyelő megállapítja a balesetet okozó hiányosságot, a munkásember meghal. Ifju Hardy Pál szerecsenyi legény földet 
ásott a bányában a szerecsenyi téglagyár számára, a föld leomlott és a szegény munkást agyonnyomta (…) A baleset elkerülhető lett volna, 
ha a bánya falai nem meredeken műveltettek volna és a bánya falát nem vágták volna ki. A bánya falainak meredeken való kivágása 
már 1906. március 24-én, továbbá az 1908. április 22-én tartott vizsgálaton eltiltatott, ennek dacára még 1909. évben is meredeken 
volt vágva, holott előíratott, hogy a bánya falai rézsutosan művelendők (…) Ezen rendelkezés be nem tartása volt az okozója 1909. év 
folyamán ifjú Sebestyén József balesetének is”19.

A részben gépesített téglagyárban az agyagot a présház bedöntő helyiségébe hozták, az eleinte kézzel, később diesel vontatású 
kulival mozgatott csillékkel. Itt egy aknába öntötték a csille tartalmát. Az aknában lapátok forogtak, hogy a hozzáadagolt szénpor 
egyenletesebben bele keveredjen az agyagba. Ezt a keveréket két pár egymással szembe forgó henger porrá őrölte. Ezer tégla elkészí-
téséhez szükséges agyaghoz a szén minőségétől függően 250–400 kg szénport adagoltak. Innen futószalag vitte az agyagot a présbe, 
ahol vizet kevertek hozzá, formázták, majd egy levágó szerkezet tégla méretűre darabolta. A levágott nyerstéglákat (muglikat) az 
udvaron szárították. Szikkadás után kazlakba rakták, és a teljes száradás után behordták az égetőkemencébe, illetve tábori kemen-
cében kiégették. A körkemencében a téglákkal berakott kamrákat egymástól papír fallal választották el. A kemencét általában 
évente egyszer gyújtották be. A tűz előrehaladtával a papír válaszfal kiégett, ez által a tűz átterjedt a következő kamrára, melyben 
így elkezdődött az égetés. Ez tette lehetővé a folyamatos üzemelést. A tűz elhaladtával a kamrák befalazott ajtaját kibontották, a 
kiégett téglákat kihordták, és nyers téglákkal rakták tele. Minden kamrának közvetlen kapcsolata volt a kéménnyel, lehetővé téve 
az égéstermékek távozását. A kamrák tetején volt egy nyílás, ahol a munkások az égetéshez szükséges szenet szórták be. 6–7 napig 
tartott, míg a kemence körbe égett. Az égetés 900–1050 Celsius fokon történt. A hőmérséklet betartása nagyon fontos volt, mert 
1100 fok felett a tégla túlégetett, „vasas” lett, 900 fok alatt pedig puha és mállékony maradt. Mivel az agyagból a szénpor kiégett, a 
tégla szerkezetében parányi lyukak keletkeztek, melyet a levegő töltött ki. Ez miatt kevesebb agyagra volt szükség, könnyebb lett a 
tégla súlya, és jobb lett a hőszigetelő képessége20. A tábori kemencében és a körkemencében folyó égetés párhuzamosan zajlott. En-

14. Pápai Lapok, 15. évfolyam, 1888. 05.17.
15. Magyarország folyóirat 1931. január 01. XXXVIII. 1. szám. 1. oldal 
16. Fodor Zsigmond: Üzemtörténet (Szerecsenyi téglagyár) 9. oldal 4. A termelőerők fejlesztése alatt. - kézirat, Szerecsenyi Önkormányzat Archívuma
17. Központi Értesítő, 1892 (17. évfolyam, 2. félév) 1892-12-11 / 100. szám
18. Fodor Zsigmond: Üzemtörténet (Szerecsenyi téglagyár) 9. oldal 4. A termelőerők fejlesztése alatt. - kézirat, Szerecsenyi Önkormányzat 

Archívuma
19. Népszava, 1911. január (39. évfolyam, 1–26. sz.)1911-01-13 / 11. szám 8. oldal
20. Fodor Zsigmond: Üzemtörténet (Szerecsenyi téglagyár) 5. – 6. oldal 1. A téglagyár technológiai sor. - kézirat, Szerecsenyi Önkormányzat 

Archívuma

3. ábra: Esterházy Pál józságigazgatójának öngyilkossága

4. ábra: Esterházy Pál távollétében a gyárat Fehér Dániel képviselte
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nek látjuk bizonyítékát Edvi Illés Sándor 1896-ban írt cikkében is: „Eszterházy Pál gr. téglagyára Szerecsenyben, Gyömörétől 5 km-re; 
egy tábori- és egy körkemenczével, évi 2 millió darab termelésre van berendezve; évente átlag 50,000 q gyártmányt szállít Győrbe.”21 

Az I. világháború előtt jól működő gyár töretlen fejlődése a háború után megakadt. 1929. május 29-én a „Budapesti Közlöny 
Hivatalos Értesítőjében”22, majd az egy nappal később megjelent „Ujság” nevű lapban olvashatjuk, hogy id. Esterházy Pál gróf 
szerecsenyi téglagyára megszűnt23. A valóságban nem a gyár, hanem a vállalkozás szűnt meg, és bérbe adás után tovább termelt. 

Kutatásaink szerint 1924-ig a gyárat a tulajdonos család üzemeltette. 1926-ig Jurcsek Imre, majd 1938-ig Wittmann Ignác bé-
relte. A II. világháború előtti időkben az utolsó bérlő Kardos Antal volt, aki csődbe jutott. 1939–40-es években ugyan hivatalosan 
még Kardos Antal volt a bérlő, de a valóságban Mátyás Dezső irányította a gyárat. Mátyás, zsidó származása miatt nem kapott 
engedélyt a gyár üzemeltetésére.24 Azután, hogy az Esterházy család a gyárat bérbe adta, gyártmányai csak a tetőcserépre és a falazó 
téglára korlátozódtak. A bérbe adott gyár korszakában jelentek meg a különböző, mélyítésben domború arab számos kisméretű 
téglák. Ezt láthatjuk az 56–57. képen. A gyárban, 1945-ig folyt tetőcserép gyártása. A jó minőségű hódfarkú tetőcserepek a mai 
napig használatban vannak. (58–59. kép) Jelölt tetőfedő cserepet sajnos még nem sikerült találnunk. A Szerecsenyi téglagyárban 
készült kúp cserepet láthatjuk az 60–63. képeken. 1950-ben a cserépgyártáshoz szükséges berendezéseket, a csornai gyár vette át.

Az államosítás utáni évek25

A háború után, 1950. 03. 01-ig a helyi Földműves Szövetkezet birtokolta a gyárat, elhagyott javak címen. Hozzáértés hiányá-
ban üzemeltetni nem tudta. 1950. március 1-től 1957-ig a Győr megyei Téglagyárak Egyesülés nevű cég tulajdonába került. A kö-
vetkező tulajdonos 1959. január 01-ével a Veszprém megyei Téglagyári Egyesülés, Pápa, Felszabadulás u. 5–7. lett. Ez az időszak 4 
évig tartott. A gyár korszerűsítése 1956-ban kezdődött, de az 1960-as években érte el csúcs pontját. Az elavult régi berendezéseket 
új modern gépekkel váltották fel. Új üzemcsarnokot emeltek, melybe a néhány évvel korábban épített Jászberényi Aprítógép gyár-
ból szállították az új gépeket. A gépek erőforrása ekkor egy 135 LE-s GANZ Jendrassik diesel motor volt. 1959-ben felújították 
az addigra rossz állapotba került körkemencét, és hat kamrával kibővítették. 1960-ban megszüntették a nyerstéglák kézi kocsin 
való tolását, és 2 db dieselüzemű MIB vontató kulit állítottak be. Szintén 1960-ban készült el, az új Szász – Folly-féle betonvázas 
szárító szín is. Az 1962. évben befejeződött a gyár teljes villamosítása.

1963. március 12-én megtartott alakuló értekezlet alapján a gyár átkerült az újonnan létesített, ÉVM. Közép Dunántúli Tégla 
és Cserépipari Vállalathoz. A dolgozók ebből az átszervezésből szinte semmit sem vettek észre. A korszerűsítés tovább folyt. 1965-
ben kicserélték a földfejtő gépet egy VK 30 típusú vedersoros kotróra. A megnövekedett termelés miatt azonban kimerültek a 
gyárhoz tartozó agyag bányák. Az agyagot kb. 800 méter távolságból kellett szállítani. 1964-ben, majd 1969-ben új földterületeket 
sajátítottak ki, de az agyag rossz minősége miatt a termelést nem tudták jelentősen növelni. Ekkor a gyár már csak évi 6–8 millió 
darab kisméretű téglát gyártott. 1969-től bekövetkezett a gyár hanyatlása, mely részben a rossz bánya nyitásoknak, részben a hozzá 
nem értésnek, a kemence rossz kihasználtságának volt köszönhető. A kisméretű falazó téglák értékesítését a TÜZÉP telepek végez-
ték, elsősorban a környék falvaiban. A téglát a gyárból sokszor sorban állás után kellett a vevőnek elszállítania. Nagy igény volt a 
jó minőségű téglára, a monopolhelyzet azonban a technológiai fegyelem lazulását eredményezte, ezért a minőség romlás elkerül-
hetetlen volt. A leírt okok következtében a termelés veszteségessé vált. A KDTCSV a veszteségesen üzemelő gyárat 1971 tavaszától 
egyszerű könyvátírással a Pápa és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet tulajdonába adta át26. Az ÁFÉSZ csak 

a legszükségesebb javításokat végezte a gyáron. A dolgozók alulfi-
zetettek voltak, nagy volt az elvándorlás. Állandósult a munkaerő-
hiány, melynek következtében a termelés csökkent. Szóba került a 
gyár bezárása, mely végül az 1980-as években meg is történt. 

A gyár megszűnte után a szolgálati szoba – konyhás komfort nél-
küli lakásokat és az iroda épületet, az önkormányzat 1995–1996 
táján lebontatta (5. ábra). A lakóknak a településen biztosítottak 
kulturált lakhatási körülményeket. 2003–2004 táján lebontották a 
kemencét is (6–7. ábrák). A gyárterület további sorsa a szokásos: 
megvette egy vállalkozó, aki tovább adta egy másiknak, és így to-
vább. A nagy változás 2018-ban következett be, amikor az önkor-
mányzat megvásárolta azt a kisebb területet, amin a kémény áll. A 
szépen falazott díszes kémény megmaradására van remény, hiszen 
az önkormányzat szeretné ipari műemlékké nyilváníttatni. Jelenleg 

21. Edvi Illés Sándor: A magyar királyi államvasutak és az üzemükben levő helyi érdekü vasutak áruforgalmi viszonyai 2. (Budapest, 1896) 
Győr-gyanafalvi vonal.

22. Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. május (63. évfolyam, 98-121. szám)1929-05-29 / 120. szám értesítője 11. oldal.
23. Ujság, 1929. május (5. évfolyam, 98-120. szám)1929-05-30 / 120. szám 
24. Fodor Zsigmond: Üzemtörténet (Szerecsenyi téglagyár) 6. oldal 2. A tulajdonviszonyok alakulása. - kézirat, Szerecsenyi Önkormányzat 

Archívuma
25. Fodor Zsigmond: Üzemtörténet (Szerecsenyi téglagyár) 8. oldal 4. A termelőerők fejlesztése. - kézirat, Szerecsenyi Önkormányzat Archívuma
26. Fodor Zsigmond: Üzemtörténet (Szerecsenyi téglagyár) 6. oldal 2. A tulajdonviszonyok alakulása. - kézirat, Szerecsenyi Önkormányzat 

Archívuma

5. ábra: A szebb napokat megélt iroda épület, a bontás előtt
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még nincs konkrét elképzelés a terület hasznosítására27. 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönöm Szerecseny község polgármesterének és munkatársainak, lakosainak, Gyömöre község jegyzőjének, és la-

kosainak a kutatások során nyújtott segítségüket. Köszönöm továbbá Németh Ferenc, Szalontai Árpád és Molnár György gyűj-
tőtársaimnak, hogy kutatási anyagukat rendelkezésemre bocsátották. Köszönöm dr. Herczig Bélának a folyamatos segítségét, és 
köszönöm, Szalay Péternek és Berman Gábornak a tégla fotók elkészítése, és a számítógépes munka során nyújtott segítségüket. 
Köszönöm Vác Város Levéltára igazgatójának dr. Horváth Ferencnek, munkatársainak, Vida Ákosnak és Laczkó Tibornénak, kuta-
tásaink során nyújtott segítségüket. Hálás vagyok Fodor Zsigmondnénak, hogy a Gyömörei Önkormányzat részére adományozta 
elhunyt férje írását a téglagyárról.

27. Bolla Gyula polgármester szóbeli közlése.

7. ábra: A kemence belseje a bontás előtti állapotban6. ábra: A kemence bontás elötti állapotban, kívülről

1. kép: ‚D’ CFE 1751 felirat = Comes 
Franciscus Esterhazy, LH: Szerecseny, 

leg.& coll. Szalay I.

2. kép: ‚D’ CFE 1755 felirat = Comes 
Franciscus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

3. kép: ‚D’ GCE 1767 felirat = Graf Carolo 
Esterhazy, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

4. kép: ‚D’ CCE 1767 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

5. kép: ‚D’ CCE 1767 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Szerecseny, 

leg. & coll. Szalay I.

6. kép: ‚D’ CCE 1773 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Szerecseny, 

leg. & coll. Szalay I.

7. kép: ’D’ GCE 1774 felirat = Graf Carolo 
Esterhazy, LH: Szerecseny, 

leg. & coll. Szalay I.

8. kép: ‚D’ GCE 1777 felirat = Graf Carolo 
Esterhazy, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

9. kép: ‚D’ CCE 1780 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.
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11. kép: ‚D’ CCE 1784 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

12. kép: ‚D’ CCE 1786 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

13. kép: ‚D’ GCE 1786 felirat = Graf Carolo 
Esterhazy, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

14. kép: ‚D’ GCE 1787 felirat = Graf Carolo 
Esterhazy, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

15. kép: ‚D’ GCE 1788 felirat = Graf Carolo 
Esterhazy, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

16. kép: ‚D’ CCE 1795 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

17. kép: ‚D’ CCE 1796 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

18. kép: ‚D’ CCE 1798 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Szerecseny, 

leg. & coll. Szalay I..psd

19. kép: ‚D’ CCE 1802 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Szerecseny, 

leg. & coll. Szalay I.

20. kép: ‚D’ CCE 1803 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

21. kép: ‚D’ CCE 1804 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

22. kép: ‚D’ CNE 1816 felirat = Comes 
Nicolaus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

23. kép: ‚D’ CNE 1819 felirat = Comes 
Nicolaus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

24. kép: ‚D’ CNE 1825 felirat = Comes 
Nicolaus Esterházy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

25. kép: ‚D’ CNE 1829 felirat = Comes 
Nicolaus Esterházy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

26. kép: ‚D’ GEP 1861 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Szerecseny, leg. & coll. Szalay I.

27. kép: ‚D’ GEP 1862 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Szerecseny, leg. & coll. Szalay I.

10. kép: ‚D’ CCE 1782 felirat = Comes 
Carolus Esterhazy, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.
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29. kép: ‚D’ GEP 1865 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

30. kép: ‚D’ GEP 1866 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

31. kép: ‚D’ GEP 1867 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

32. kép: ‚D’ GEP 1871 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

33. kép: ‚D’ GEP 1872 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

34. kép: ‚D’ GEP 1875 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

35. kép: ‚D’ GEP 1877 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Szerecseny, leg. & coll. Szalay I.

36. kép: ‚D’ GEP 1890 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

37. kép: ‚D’ tükrös GEP 1891 felirat = gróf 
Esterházy Pál, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

38. kép: ‚D’ GEP felirat = gróf Esterházy Pál, 
LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

39. kép: ‚D’ GEP 1863 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

40. kép: ‚MD’ GEP 1893 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Ilonka puszta, 

leg. & coll. Szalay I.

41. kép: ‚MD’ GEP 1896 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Ilonka puszta, 

leg. & coll. Szalay I.

42. kép: ‚MD’ fordított GEP 1903 felirat = 
gróf Esterházy Pál, LH: Ilonka puszta, 

leg. & coll. Szalay I.

43. kép: ‚MD’ GEP 1904 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Ilonka puszta, 

leg. & coll. Szalay István

44. kép: ‚MD’ GEP 1905 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

28. kép: ‚D’ GEP 1863 felirat = gróf Esterhá-
zy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

45. kép: ‚MD’ GEP 1905 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Ilonka puszta, 

leg. & coll. Szalay I.
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46. kép: ‚MD’ GEP 1905 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

47. kép: ‚MD’ GEP 1905 felirat fém klisé da-
rabbal, LH: Szerecseny, leg. & coll. Németh F.

48. kép: ‚MD’ GEP 1906 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Ilonka puszta, 

leg. & coll. Szalay I.

49. kép. ‚MD’ GEP 1909 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Ilonka puszta, 

leg. & coll. Szalay I.

50. kép: ‚MD’ fordított GEP 1909 felirat = 
gróf Esterházy Pál, LH: Ilonka puszta, 

leg. & coll. Szalay I.

51. kép: ‚MD’ GEP felirat (sérült vetőforma) 
= gróf Esterházy Pál, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

52. kép: ‚MD’ fordított GEP felirat 1911 = 
gróf Esterházy Pál, LH: Gyömöre, 

leg. & coll. Szalay I.

53. kép: ‚MD’ GEP 1912 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

54. kép: ‚MD’ GEP 1917 felirat = gróf Ester-
házy Pál, LH: Ilonka puszta, 

leg. & coll. Szalay I.

55. kép: Jeltelen  idomtégla, LH: Ilonka pusz-
ta, leg. & coll. Szalay I.

56. kép: ‚MD’ 8. szám, LH: Gyömöre, 
leg. & coll. Szalay I.

57. kép: ‚MD’ 18. szám, LH: Gyömöre, 
leg. & coll. Szalay I.

58. kép: Hódfarkú cserép Gyömöréről, külső 
oldal, leg. & coll. Szalay I.

61. kép: A 60. képen látható  gerinccserép 
belső oldala

59. kép: Hódfarkú cserép Gyömöréről, belső 
oldal, leg. & coll. Szalay

62. kép: Szerecsenyi téglagyárban készült 
gerinccserép, Szép József karcolással,  

LH: Gyömöre, leg. & coll. Molnár Gy.

60. kép: Gerinccserép a szerecsenyi téglagyár-
ból, LH: Gyömöre, leg. & coll. Szalay I.

63. kép: A 62. képen látható gerinccserép 
belső oldala


