
Komárom köztéri szobrai 

Komárom: egy város a Dunán, amelyből néhány évtizede kettőt kreált a történelem. A folyó partján 
fekvő Komárommal 1896-ban egyesült a túloldali Újszőny község, majd miután a Dunán húzódó állam-
határ leválasztotta ezt a városrészt, önálló várossá alakult, meghagyva a Komárom elnevezést. A két 
testvérváros közül tehát a csehszlovákiai Komárom (Komárno) az ősi. Egykor bevehetetlen vára és élénk 
kereskedelme tette híressé, majd Jókai regényei nyomán vált világszerte ismertté; újabban a hajógyárában 
készített folyami hajók öregbítik hírnevét. A hajdani katonaváros jelenleg Dél-Szlovákia egyik ipari és 
közlekedési gócpontja 36 ezer — többségében magyar nemzetiségű — lakossal, forgalmas határátkelő-
hellyel. Viharos történelmének egy-egy mozzanatára, valamint neves szülötteire emlékeztetnek — egyéb 
műemlékein kívül — köztéri szobrai is. 

Komárom legrégibb köztéri szobra a város egykori piacterén álló Szentháromság-szobor. A fogadalmi 
szobrok közé tartozik, melyek számos közép-európai városban megtalálhatók. Keletkezése a Rákóczi-
szabadságharc komáromi eseményeihez és az 1709—1711. évi pestisjárványhoz fűződik. 1703. év őszén 
II. Rákóczi Ferenc kurucai gyorsan nyomultak előre. Komárom városát ebben az időben még nem kőfal, 
csupán egy silány sánc vette körül, amely ostrom esetén nem nyújthatott kellő védelmet. így a komá-
romiak — akiknek sok kellemetlenséget okoztak a német várkapitányok — nyilván megnyitották volna 
a városkaput a kurucok előtt, ha fenyegető akadályként nem irányulnak házaikra a komáromi vár ágyúi, 
melyek a város megvédésére elégtelenek, elpusztítására viszont elégségesek voltak. Amikor 1703 decem-
berének közepe táján Károlyi Sándor megadásra szólította fel a komáromiakat, a vár kapitánya össze-
lövetéssel fenyegette a várost, ha a kurucoknak meghódol. A két tűz közé szorult komáromiak ekkor 
fogadalmat tettek, hogy ha városuk megmenekül a háború pusztításától, a város piacán szobrot emelnek a 
Szentháromságnak. Erre vonatkozik a szobor déli oldalán olvasható latin nyelvű felirat. Magyar fordí-
tása : Az 1703. esztendőben a lázongó ellenségtől féltünk, amely azonban jó barátunk volt annyiban, hogy 
rosszal fenyegetvén jót cselekedni tanított bennünket. Hogy az emberek fegyverei ne ártsanak, az Isten segít-
ségével fegyvereztük fel magunkat és megfogadtuk, hogy e szobrot állítjuk a legszentebb isteni háromságnak, 
hogy tőle védelmet nyerjünk. Kegyesen vette fogadásunkat és az ellenséges fegyvereknek nem hagyta e várost 
lerombolni. 

Az utolsó sor kronogrammjából (1715) kitűnik, hogy a fogadalomtól annak teljesítéséig elég hosszú idő 
telt el. Közben a komáromiaknak tetemes és folytonos anyagi áldozatok árán sikerült fenntartani a fegyver-
szünetet a kurucokkal, annak ellenére, hogy Komárom vára volt a labancok egyik erőssége, melynek 
védelme alá vonultak a kurucok diadalmas fegyverei elől. Megtörtént ugyan, hogy 1709 elején gr. Ester-
házy Antal kuruc generális egy portyázás alkalmával rohammal bevette és széthányatta a komáromi sán-
cokat, de a szerencsétlen kimenetelű trencséni csata (1708. aug. 3.) után a kurucok már nem veszélyeztet-
ték komolyabban a várost, így lakói megfeledkeztek a Szentháromság szobrának felállítására tett fogadal-
mukról, míg egy újabb súlyos csapás ismét eszükbe nem juttatta. 

A török végek felől 1708-ban pusztító pestisjárvány terjedt az országban. Komáromban már 1709-ben 
észleltek néhány megbetegedést, de a járvány csak 1710 júniusától terjedt el nagyobb mértékben a város-
ban. A vár miatt a bécsi haditanácsnak érdekében állott a járvány terjedésének meggátolása, ezért a vár-
kapitány útján elrendelte a város kapuinak bezárását, a győrdunai (későbbi nevén: pozsonyi) kapu ki-
vételével, de azon át is csak hatóságilag kiállított útlevéllel lehetett közlekedni. A városban elrendelték 
a pestisben szenvedők elkülönítését, a betegeket a haditanács által küldött orvos irányításával a helyi 
borbélyok ingyenesen kezelték. Az óvintézkedések ellenére a járvány terjedt, annál inkább, mivel a lakos-
ság bizalmatlan volt az idegen orvos iránt és nem tartotta be utasításait. Egykorú feljegyzések szerint 
voltak napok, melyeken 50, 80 sőt ennél is többen haltak meg a városban. A pestis áldozatait tömegsírok-
ban hantolták el az egykori temetőben. E temető megbolygatását, területének beépítését a haditanács 
megtiltotta, így keletkezett a város mindmáig legnagyobb tere, a mai Május 1. tér. 

A pestis okozta rémület légkörében Cserkó Istvánnak, a Szent András-templom plébánosának sikerült 
rávennie a város tanácsát a Szentháromság-szobor felállítására tett fogadalom felújítására, sőt arra is, 
hogy az égiek kiengesztelésére kápolnát építtessen a városon kívül, a pozsonyi kapu táján. A fogadalmi 
kápolna 1713-ban el is készült; a várost övező erődvonal, a Nádorvonal építésekor azonban a múlt 
század harmincas éveiben lebontották, s helyette épült fel a város belsejében a Szent Rozália-templom, 
amely ma is a város egyik jellegzetes műemléke. 

Közvetlenül a pestisjárvány után csak fából faragott Szentháromság-szobrot emeltek ideiglenesen a 
város piacán. A mostani szobor alapkövét a jezsuiták komáromi házfőnöke 1714. február 2-án helyezte 
el és szintén ő szentelte fel az elkészült szobrot 1715-ben, Szentháromság vasárnapján. A szobor keletke-
zésének körülményeiről tanúskodik az északi oldalán olvasható alábbi felirat. Magyarul: Az 1711. évben 
pedig bennünket, akkor még adósait, veszedelmes nyavalya által térített a jó útra a hitelező úr Isten. Mi, a 
lesújtott három rend a halandóság eltávoztatása végett azonnal a halhatatlan háromsághoz menekültünk, 
hatalmas közbenjárókat választottunk magunknak, és hogy a halasztás miatt újabb bún súlya ne terheljen 
bennünket, elismertük, hogy fogadásunk teljesítésével adósak vagyunk. E tartozásunkat a mai napon róttuk 
le az Isten iránt, akit mindenkor hajlandónak tapasztaltunk a segítség nyújtására. 
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Klapka György egykori szobra a városháza előtt Az újonnan felállított Klapka-szobor, előtte a 
tábornok unokája és dédunokája 

Az idézett felirat a szobor alsó, mészkőből készült részébe van vésve, melyhez márványlépcső vezet. 
Ebből emelkedik ki a márványoszlop, tetején a Szentháromság kőből faragott szobraival. A talapzat elő-
részén Borromei Szt. Károly térdeplő, domborművű alakja látható, a talapzaton öt szent kőből faragot t , 
embernagyságú szobra áll, akiknek mindegyikéről egy-egy hexameterből álló kronogramm (1715) olvas-
ható a talapzat párkányán. így Páduai Szt. Antalra vonatkozik a következő (csak magyar fordításukat 
közöljük): Miért viszed Antal karjaidon az élet urátl Küzdj a halállal! Az előtte álló Szt. Sebestyén szobra 
alatt a következő sor olvasható: A pestist és fegyvereket elűzi az Istent dicsérő apollói Sebestyén. A talapzat 
jobb sarkán Szt. Rókus szobra áll, fe l i ra ta : Ez saját szenvedéseivel gyógyítja a mi sebeinket. Szent Sebes-
tyén és Szent Rókus szobra között Szent Rozália féloldalt fekvő alakja látható. Rá és Borromei Szt. 
Károlyra vonatkozik a következő fel i rat : Károly és Rozália rendszerint megszüntetik a pestist. Szent Rókus 
alakja mögött Xaveri Szt. Ferenc szobra áll, ezzel a fel irat tal : Ez úgy lelkedből, mint testedből eltávolítja 
az életölő mérget. 

A Szentháromság-szobrot először 1803-ban renoválták, majd 1884-ben, amikor a szövegeket a szobor 
„szépítésének" szándékával annyira bekenték, hogy több helyen olvashatatlanná váltak. Az 1927-ben 
végzett restaurálás el tüntet te a felesleges mázolást. 1940-ben az időközben nagyon megrongálódott Szt. 
Sebestyén-szobrot újjal cserélték ki. 1966-ban a szobrot felelőtlen fiatalok megrongál ták, 1970-ben azon-
ban szakszerűen megjavítot ták, s azóta ismét eredeti szépségében látható a város múltjának e beszédes 
emléke. 

A szobor előtti téren egykor a piaci árusok kínálták por tékájukat , a múlt század második felében itt 
tartották vasárnaponként a helyi madarászok a „madárbörzé t" , melyen gazdát cseréltek a város ligetei-
ben és a környéken fogott énekesmadarak, s szintén e szobornál állt egykor egy római oltárkövön az a 
persely, melybe a komáromi szegényeknek szánt adományokat gyűjtötték. 

Klapka György honvédtábornok Komárom hős védelmével az 1848/49-es szabadságharcban kitörölhe-
tetlenül beírta nevét a város történelmébe. Nem meglepő tehát , hogy 1892-ben bekövetkezett halála után 
Komárom város akkor i vezetői e lha tároz ták: emlékét ércszoborral örökítik meg. Erre ösztönözte őket 
az is, hogy a történelmi Magyarország fennállásának közelgő ezredéves évfordulója alkalmából országos 
mozgalom indult azzal a céllal, hogy minden város és vármegye egy-egy történelmi eseményt, vagy szemé-
lyiseget ábrázoló képzőművészeti alkotással járuljon hozzá a millenniumi ünnepségekhez. 

1894. november 1-én avatták fel a Kerepesi temetőben Klapka György diszes síremlékét — Róna József 
budapesti szobrászművész alkotását — , melyet a budapesti „Klapka-emlékbizot tság" által rendezett orszá-
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gos gyűjtésből emeltek. Az avatási ünnepségen részt vettek Komárom város és vármegye képviselői is, 
akiknek ez alkalommal Komárom akkori országgyűlési képviselője, Tuba János bemutatta Róna József 
szobrászt. Mivel az általa készített síremlék megnyerte tetszésüket, elhatározták, hogy vele készíttetik el 
a komáromi Klapka-szobrot. Komárom vármegye törvényhatósága azonban 1894 decemberében tartott 
közgyűlésén elvetette a Klapka-szobor felállításának tervét (a megye urai sajnálták a pénzt Klapka emlék-
művére), s csupán egy történelmi témájú festmény elkészítéséhez járult hozzá (a festmény — Feszty 
Árpád: Bánhidai csata c. képe — később el is készült, jelenleg a Duna Menti Múzeumban látható.) így 
a szobor felállítása egy időre meghiúsult. 

A Klapka-szobor ügyének a következő évben új lendületet adott az a tény, hogy a budapesti „Klapka-
emlékbizottság" 7000 forintot ajánlott fel költségeire abból az összegből, amely a Klapka-síremlékre foly-
tatott országos gyűjtésből megmaradt. Komáromban 1895-ben helyi „Klapka-emlékbizottság" alak -lt 
Tuba János elnökletével, amely gyűjtést indított a városban és a megyében a szoboralapra és felkérte 
Róna Józsefet a szobor modelljének elkészítésére. A szobor agyagmintáját 1896. március 28-án tekintenék 
meg a pesti képzőművészekből álló bíráló bizottság és a Klapka-szobor bizottság tagjai, azt kiválónak talál-
ták és végérvényesen megbízták a művészt a szobor elkészítésével. 

A Klapka-szobor felállításával kapcsolatosan szükségessé vált a komáromi főtér (ekkor már Klapka tér, 
korábban csak közönségesen „piarc '-nak nevezték) rendezése, aminek tervét a városi mérnöki hivatal el 
is készítette. A szobor helyét a városháza kapujának tengelyében, attól 28 méternyi távolságban határoz-
ták meg. Ezt a tervet a város vezetősége 1896. július 20-án jóváhagyta. 

A szobor költségei a talapzattal együtt 28 000 forintot tettek ki, a gyűjtés azonban még 1896 őszén is 
csupán nem egészen 10 000 forintot eredményezett. Ennek ellenére serényen folytak az előkészületek a 
szoboravatásra. Klapka György bronzszobrát a „Beschorner A. M. és Fia" budapesti cég öntödéjében 
készítették, s az elkészült talapzatra, mely a komáromi vár bástyáját jelképezte, 1896. október 22-én állí-
tották fel, a tábornok és a honvédek vitézségét szimbolizáló, a harci zászlón álló oroszlánnal együtt. A 
talapzat déli oldalára a tábornok nevét, északi oldalára e feliratot vésték: ,,Komárom hós védőjének a 
nemzeti kegyelet 1896"; a keleti és a nyugati oldalára pedig a következőket: ,.Kápolna—Isaszeg 1848— 
49"., illetve ,,Nagy-Sarló—Komárom 1848-49". 

A szobrot ünnepélyes keretek között 1896. november 15-én leplezték le. A szoboravatáson részt vett 
ifi. Klapka György, a hős tábornok fia, Budapest, Temesvár és Pozsony város képviselői, az Országos 
Honvéd-Egylet és a Honvéd-Menház küldöttsége, valamint nagyszámú közönség. Az impozáns szobor kör-
nyékét azonban nem sikerült az avatásig az előzetes tervek szerint rendezni, a szobrot körülvevő vas-
rácsozat is csak 1897 őszén készült el, s nem gyűlt össze a szobor alkotójának honoráriuma sem. A szobor-
alapra való gyűjtést az avatás után is folytatták, de kevés eredménnyel, s végül a város tetemes összeggel 
adósa maradt Róna József szobrászművésznek. 

A Klapka-szobor felállítása után e szobornál rendezték a jelentősebb nyilvános politikai és társadalmi 
rendezvényeket, nagygyűléseket. Az első Csehszlovák Köztársaság idején itt tartotta május 1-i népgyűlé-
seit a helyi szociáldemokrata pártszervezet. A második világháború utáni évek nemzetiségi sérelmekkel 
és szenvedélyekkel túlfűtött légkörében a szobrot 1947. április 30-án eltávolították s a várba szállították. 
Tárgyalások folytak a magyarországi hatóságoknak való átadásáról, erre azonban az 1948 februárja utáni 
politikai változások következtében már nem került sor. A Komárom várossá nyilvánításának 700. év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepségek keretében 1965. október 28-án a Klapka-szobrot — miután 
Nagy János komáromi szobrászművész restaurálta — új talapzaton ismét felállították egy ligetben, közel 
a várhoz, melyből egykor az ostromlott város védelmét irányította. 

Jókai Mór szobra. Komárom, a szülőváros, neves fia iránti megbecsülése jeléül Jókait már 1881-ben 
díszpolgárává választotta, emléktáblával jelölte meg szülőházának helyét, róla nevezte el az egykori 
Szombathy utcát, melyben az író nevelkedett és iskolába járt a református kollégiumba, s szintén 1881-ben 
emléktábla került nevelőházának falára is, melyet bátyja, Jókay Károly készíttetett. A nagy regényíró 
halála után egy hónappal, 1904. június 5-én Komárom város törvényhatóságának közgyűlése elhatározta, 
hogy a város nagy szülöttének emlékét ércszoborral örökíti meg. A szobor felállításához szükséges össze-
get a város vezetői közadakozásból próbálták összegyűjteni. A szobor ügye azonban az 1905—1906. évi 
viharos belpolitikai csatározások következtében háttérbe szorult, s a gyűjtés a szoboralapra csak 1906 őszén 
indult meg. Az első adakozók a helyi polgári leányiskola növendékei voltak, másodikként Beöthy Zsolt 
irodalomtörténész küldte el 50 koronás adományát Budapestről, aki később — 1913-ban — komáromi szi-
geti kertjében saját költségén filagóriát és benne mellékszobrot készíttetett Jókai emlékére. A Jókai-szobor 
ügyét 1911-ben történt megalakulása után a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület vállalta magára, 
s eredményes gyűjtést végzett a szoboralapra. A közadakozásból összegyűlt pénzt azonban az első világ-
háború idején hadikölcsönre jegyezték. 

Az államfordulat után a Jókai Egyesület ismét szorgalmazni kezdte a szobor felállítását, főleg 1925-ben 
Jókai születésének 100. évfordulója, majd 1929-ben, az író halálának 25. évfordulója alkalmával, de a 
csehszlovák hatóságok elutasító magatartása miatt eredménytelenül. A harmincas évek derekán az európai 
politikai viszonyok alakulása következtében ideiglenesen javult Csehszlovákia kapcsolata Magyarországgal 
s ennek szellemében a pozsonyi Országos Hivatal 1936-ban engedélyt adott a szobor felállítására és a 
szoboralapra való gyűjtésre. Az adakozás olyan lelkesedéssel indult meg, hogy rövid időn belül összegyűlt 
a szükséges pénz. Adakozott az egész csehszlovákiai magyar társadalom, a haladó szellemű szlovák közü-
letek, magyarországi egyesületek és intézmények, sőt a magyarok felé szánt nagyvonalú gesztusként az 
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akkori csehszlovák miniszterelnök, dr. Hodza Milan is, aki 10 000 koronát, az Országos Hivatal pedig 
20 000 koronát adományozott a szoboralapra. 

A Jókai Egyesület pályázatot hirdetett a szobor megalkotására, amelyre 16 pályamű érkezett be. A 
bírálóbizottság (Rigele Alajos szobrászművész, Harmos Károly festőművész, Brogyányi Kálmán esztéta és 
Nagy Barna művészettörténész) az első díjat Berecz Gyula komáromi szobrászművésznek ítélte, így ő 
készíthette el a szobrot. Berecz Gyula ülő helyzetben, korabeli öltözékben, másfél embernagyságban, 
mesemondóként mintázta meg Jókait. A bronzszobrot gipszmintája alapján a „Franta Anyz a spol." 
prágai cég készítette el, a szobor haraszti mészkőből készült talapzatát pedig Komáromi Viktor, komáromi 
kőfaragó készítette. 

A Jókai-szobrot a Kultúrpalota (jelenleg a Duna Menti Múzeum épülete) előtt állították fel. Ünnepélyes 
alapkőletételén 1937. június 20-án a Jókai Egyesület képviselőin kívül beszédet mondott dr. Hodza Milan 
miniszterelnök és a Jókai-rokonság nevében Hegedűs Lóránd. A szobrot 1937. november 28-án leplezték 
le. A szoboravatáson a város és vidéke közönségén kívül 64 politikai és kulturális egyesület képviselői 
vettek részt és helyezték el koszorúikat. 

A második világháború után a Klapka-szoborhoz hasonlóan a Jókai-szobrot is ledöntötték, de 1952-ben 
ünnepélyes keretek között visszaállították eredeti helyére. E szobornál tartják évente a Jókai-napok (a 
csehszlovákiai magyar amatőr művészeti csoportok seregszemléje) záróünnepségét. 

Qehszlovákia első kommunista államelnöke, a csehszlovákiai és a nemzetközi munkásmozgalom ki-
magasló harcosa, Klement Gottwald tiszteletére még az elnök életében szobrot emeltek a vár előtti park-
ban. A város Közigazgatási Bizottsága már 1948. november 28-án tartott ünnepi ülésén Komárom dísz-
polgárává választotta Gottwaldot, majd a díszpolgárságot 1950-ben, megalakulása után, megerősítette a 
Komáromi Helyi Nemzeti Bizottság is. Határozata alapján elkészült és 1950. október 5-én felavatták 
Klement Gottwald mellszobrát, Vrba Imre komáromi szobrászművész alkotását. A bronz mellszobor 
tagolt talapzaton áll, mely műkőből készült. Itt jegyezzük meg, hogy e mellszobor helyén eredetileg M. R. 
Stefanik tábornok szobra állt (Otakar Spaniel cseh szobrászművész alkotása), melyet a tábornokról 
elnevezett komáromi csehszlovák 12. gyalogezred katonái közadakozásból emeltek a harmincas években. 

Lehár Ferenc szobra Steiner Gábor mellszobra 



A Jókai-napok záróünnepsége Jókai Mór szobránál 

Ezt a szobrot 1938 őszén Besztercebányára szállították, majd 1949-ben a ledöntött Klapka-szobor helyére, 
a városháza elé ál l í tották, ahonnan 1952-ben ismét el távolí tot ták. Később — 1968-ban új(>ól feláll í tották 
a s t randfürdő előtti rózsaligetben, ahonnan a hetvenes évek elején távolí tották el. A Stefanik-szobor 
eredeti helyére került a negyvenes évek elején a monarchiabeli cs. és k. 12. gyalogezred első vi lágháború-
ban elesett katonáinak emlékmüve (Pátzay Pál alkotása), ezt közvetlenül a második világháború után 
megsemmisítették, s ennek a helyére került a már említett Gottwald-mellszobor. 

A Felszabadító Tengerész szobra — mint azt elnevezése is sugallja — a Komáromot felszabadító szov-
jet tengerészek és katonák harcára emlékezteti az utókort (a várost a II. ukrán f ron t katonát és a Szovjet 
Dunai Flottilla matrózai szabadították fel 1945. március 30-án). Az emlékművet a város felszabadulásá-
nak 20. évfordulója alkalmával rendezet t ünnepség keretében avatták fel 1965. március 30-án. A szobor 
a város központjában, a lebontott egykori katonai kórház helyén létesített parkban áll. Ludmila Cvengro-
sová pozsonyi szobrászművésznő a lkot ta , tervei alapján és felügyeletével a komáromi hajógyár dolgozói 
készítették el alumíniumból. Kőtalapzatán orosz, szlovák és magyar nyelven ez a felirat olvasható: Fel-
szabadítóinknak (1945—1965). A szobor előtti medence a D u n á t jelképezi. Felállítása óta e szobornál ren-
dezik a május elsejei ünnepségeket , a felszabadulási emlékünnepségeket , valamint más jelentős politikai 
és társadalmi rendezvényeket . 

A Mártírok emlékműve a fasiszták által Komáromból elhurcolt és meggyilkolt személyek emlékét őrzi. 
Létesítését a helyi kommunista mozgalom veteránjai kezdeményezték az 1960-as években, akik össze-
állították a mártírok névsorát és az illetékes hatóságokhoz intézett beadványaikkal szorgalmazták az 
emlékmű elkészítését. Kezdeményezésüket magukévá tet ték a városi és járási párt- és állami szervek, s az 
emlékmű létesítésére előkészítő bizottság alakult, amely pályázatot hirdetett az emlékmű megalkotására. 
A pályázat eredményeként az emlékművet Emil Venkov pozsonyi szobrászművész tervei alapján készítet-
ték el, fehér betonból. Márványlapjára 34 mártír nevét vésték. A Marx Károly téren felállított emlékmű 
ünnepélyes felavatására a Csehszlovák Kommunisták Párt ja megalakulása 50. évfordulójának tiszteletére 
rendezett ünnepségek keretében került sor 1971. május 21-én. 

A komáromi és a dél-szlovákiai munkásmozgalom egyik vezéralakjának állított emléket a szülőváros, 
amikor 1980. május 15-én ünnepélyesen felavattak Steiner tjábor mellszobrát, Bártfay Tibor szobrász-
művész alkotását. Steiner Gábor 1887. szeptember 9-én született Komáromban. Tanoncévei után nyom-
dászként Budapesten dolgozott, ahol bekapcsolódott a munkásmozgalomba. A Magyar Tanácsköztársaság 
idején végzett forradalmi tevékenységéért a fehérterror alatt halálra ítélték, de sikerült átszöknie a ha táron 
s visszatérnie szülővárosába: Tapasztalatai és kiváló szervezőkészsége rövidesen a helyi kommunista moz-
galom vezéregyéniségévé emelték. 1925-ben kommunista parlamenti képviselővé, 1929-ben Csehszlovákia 
Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagjává választották. Az első Csehszlovák Köztársaság meg-

46 



A Mártírok emlékmüvének felavatása 

szünése idején Prágában tar tózkodot t , ahol 1939. március 30-án letartóztatta a Gestapo. A buchenwaldi 
koncentrációs táborban halt márt írhalál t 1942. október 8-án. Bronz mellszobrát szintén a Marx Károly 
téren állították fel , a járási pártbizottság székháza mellett, szemben a Márt í rok emlékmüvével. E téren 
rendezik meg évente a komáromi út törők ünnepélyes fogadalomtételét . 

Lehár Ferenc világhírű zeneszerző Komáromban született 1870. április 30-án. Emléktáblával jelölt 
szülőházát az 1970-es évek végén> a városrendezés során lebontották. Helyén a város vezetősége Lehár-
emlékparkot létesített, s ennek közepén állították fel Lehár Ferenc szobrát. A bronzszobor, amelyet ünne-
pélyesen 1980. június 5-én, a zeneszerző születésének 110. évfordulója alkalmával avattak fel, karmester-
ként ábrázolja Lehárt . Alkotója Emil Venkov szobrászművész. A dunai közúti hídon át Magyarországról 
érkező látogató elsőként ezt a szobrot tekintheti meg a város köztéri szobrai közül, a híd lejáratától 
jobbra. 

Mácza Mihály 

Reneszánsz kori márvány-töredékek a budai királyi palotából (Hornyák László rajza) 
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