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A környék kiilönös aromát
árasztő boltja a Festékház.
Már háromsaroknyira érez-
ni a lakkok erős szasát és a

mosószerek, porok, krémek íIlatát. A Do-
bó utca 32. számalatt katonás rendben áll.
nak a festékesdobozok, tubusok, ecsetek,
gipszeszacskók... Raktárban zsúfolódva
vaw a kirakat üvege mögött csinosan el-
rendezve, mindannyian fontos szereplők a
város életében. Hiszen a ul<rászda eresz-
csatornája megkopott; ideje lenne aZ asz-
talosműhely falait újrameszelni; és a fény.
képész pottáIja is friss olajfesték után áhí-
tozik, A szomszéd telken nemsokára íjház
épiJ'l, az iz|et készIetének egy része majd
oda vándorol át.

Megfordul itt sietve a rajzszakköne
járő diák, akinek ecsetét elegáns mozdu-

lattal csúsztala papírstaniclibe a csokor-
nyakkendős segéd. A főnök ír jőI ismeri a
fehér bottal bekopogó úriembert. Az öreg
a vakok és g5rengén|átók egyestileténél
dolgozik; kéthetente hozza az árut a míi-
helyből. Kosárfonók, sepríí- és kefegyár-
tók junrak így biztos megélhetéshez. Ger-
gény úr segít aháziasszonynak azűjkosár
Lová|asztásában, és rögtön elhelyezi benne
a petróleumot, a trisót, a mosószappant. A
kelmefestő kerékpáron érkeztk, a káIyhás
triciklin viszi eI a samottot, a kőműves lo-
vaskocsira pakoltatja a megrendelt cemen-
tet' meszet,kátránslpapírt. A furcsa illatok
boltja kifogyhatatlan készletéveI vár1a az
Újp.'t.. települt családokat. Itt megtalál-
ható, ami Pesten hiánycikk, és a vásárló
azza| az érzóssel böngészhet' az áruci}Jrck
között,hogyhazaérkezett. n Kőrös Márta



Ipartestiileti hírek a |9-20. század fordulőián

,,Bucher Leon (keny ér - gőzma|-
ma és mérleggyára Fő űt 45,)
[...] a technika terén tanusiroft
szorgalma s sikeres működésért
a koronás érdemkeresztet kap-

ta; ki találmányai gyfutrrtányaiért a bécsi világ-
kiállításon a bronzérmet nverte. 1<l az á|ta|a fe|-
talált eredeti gabonamérlegre 15 évi, a malom-
hengerre 2 évi hivatalos szabadalmat kapott _
ez a férfr:u Bucher Leon úr községünk lakosa.
[...] esy ujabb rendszerü hengermalom képezi
birtokát, me$ez a 2 pár hengert a Gaus-gyár
szá|Iította, mely ezeket Bucher rendszere s még
egy másik alapján késziti. A malom 25-40 em-
berre van berendezve, de ennyi még eddig soha
sem dolgozott. [...] A malom jelenleg a leg-
szebb rozslisztet őr|i s pedig naponként 25-30
métermázsát. Azonban nemcsak malomiparral,
hanem mással is foglalkozik a gyártulajdonos.
Evenként mintegy 200-300 tizedes-mérleg
hagy1a el a technikai műhelyt s ezeken |<:vu| az
ő á|ta|a feltalált más mérlegek is, ezeken kivül
pedig készit szivattyúkat, víz-míi,gépeket, gőz-
vezetéket, csigaszerkezeteket, szóva| mindent,
ami a míítechnika terébe vág. Bucher Leon úr
neve a műtechnikában nagyón jó, sőthíres. ő
nem egy ta|á|mánnyal gazdagstotta már a rníi-
ipart s jelenleg is igen fontos ílj találmányonfá_
radozik.,, (Ujpesti Közlöny, 18B2. október 29.)

,,Az ipartársulatnak a ministeriumtól
történt wsszaérkeztét az alapszabálpknak fo-
lyó hó 17 -én juttatta tudomására a szo|gabító a
társulat ideiglenes végrehajtó bizottságának,
Az a|apszabályokon a ministerium részérőIné-
mi kisebb módosítások tétettek. Ezze| immár a
társulat végleg megalakulhat és önálló műkö-
dését megkezdheti. Mi üdvös munkát kivánunk
a társulatnak, ami pedig ha valahol, úgy Ujpes-
ten elkel.' ' (Ujpest, 1885. június 21')

,$mozgő kereskedőket és házalókat ille-
tő|egazu jpestiipartestületdtkárátó|,Mártonffy
F. urtól a következő felvilágositó sorokat vettiik:
az ujpesti ipartestiiletrrek már keletkezése óta
volt tudomása a heti piaczunkon diva >>ázsiai ál-
lapotról.. és mindent elkövetett, hogy ezállapo-
ton segitsen. ÜobosJózsef és Kilián Gábor rpar-
hatósági megbízott urak buzgós ágának köszön-
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hető, hogy azidegen iparosok piaczunlról kikii-
szöböltettek. A mi pedig a mozgő kereskedőket
és háza|ókat illeti, ezek közvetJenül a község
eIö|járősága a|á tartoznak és azol<ra testtiletüink
nem gyakorolhat fönhatóságot. [...] Mi ismétel-
ten kijelentjük, hogy a fővárosi mozgő keres-
kedők és háza|ók adőt fizető polgárainkn ak nagy
kárt okoznak s a közsés'nek hasznot nem hoz-
nak.'' (Ujpesti Ellenőr, igs7. okober z.)

,,Az {Jjpesti Ipartestület .millenniuma.
Nevezett ipartestület saját udvarán a millenni-
um emlékére három fát ültetett el. melveknek
Ferencz József, kpád és Kossuth Lajoi nevet
adtak. Az ipartestiilet legközelebb millenniumi
diszkozgytilést fog tattant, a melyen a kóvetke-
ző indiwányok fognak tétetni: 1. Egy emlék-
könyv megirása, a melyben az ipartestület tör-
ténete és a tagok a|ákásai lennének. 2. Ew
szá|Ió épitése, a melyben naponkint egy-egy
vtaző szegény iparossegéd ingyen kapna szá|_
|ást.,, (Közérdek, 189ó. máius 10.)

,,Az ujpesti kisiparosok hitelszövet-
kezete iránt nagy érdeklődés mttatkozik az
iparosok és kereskedők korében. Aczégbe)egy-
zés fo|yamatban van, ugy hogy nehány nap
mulva el lesz intézve. A részvén11egyzések is
nagyban folynak' A' szővetkezet f. évi julius hó
5-én kezdi meg működését Ujpesten, Károlyi-
utcza 2 6 . szám a|atti helyis é gé b en.'' (Közérd ek,
189ó. június 28.)

,,Kitüntetés a párisi vi|áglaá||itáson. A
hivatalos jelentésben örömmel olvastuk, hogy
dr. Nádaskay BéIa akadémiai tanár, - a föld-
müvelés oktatás csopoftjában, mint közremü-
ködő arany érmet, az ipat és kereskedelmi ok-
tatás osztá|yában pedig Gutkopf György, a fa-
ipari szakiskolánk igazgatója, szintén mint
közremüködő, elismerő oklevelet kapott.''
(Ujpesti Hirlap, 1900. augusztus 26.)

,,Lőwy Adolf ujpesti lakos a Dugonics
utczában 3-dik szám alatt növény-ola1gyár
ip artel ep et szándéko zv án felállitani ; Iv ánka P ál
főszolgabíró f.é. április hó 10-én d.u. 4 órakor
tartotta meg a helyszini tárgya|ást, amel1mek
eredménye az,hogy az engedé|y a növény-olaj-
gy fu f elá||itására me ga datott.'' (I(ö zérdek' 1 9 0 1 .
április II.) (asszedllította: Szöllősy Marianne)
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Szorrősy Mer.rexrNn,

120 éve alakult az tlipesti Ipartesti'ilet
Akezdetektől 192o-ig, t, tész

Nagykárolyi Károlyi Iswán
1 840-ben kiadott alapítólevele
településiink ipari jellegét már
az a|a|u|ás pillanatában meg-
határozta.A 3. pontban a fold-

birtokos egyértelműen kinyilvlínítja, hogy ipart
űző telepeseket vár az újpesti ,gyaÍmatra,,.
Berendezkedésiiket, munkakezdésiiket számos
(ma már többnyire) közismert kedvezménnyel
segítette. Ezek között kora gazdasági rendszerét
messze meghaladva a betelepülők szempont-
j6bő| nagyon fontos kitételt tett a 8. pontban:
,,a megtelepedni kívánóknak előre is alá keIl
magokat vetrri azon szabá|ynak melpél fogva
magok között sem céheket formálni, sem aZ
ipart me gszorító kireke sztő l<tvá|tságos levele-
ket szerezni nem fognak...". Mit jelent ez ala-
tétel? Az a|apító tudta _ talán Nyrrgat-Euró-
pában szeÍzett.tapaszta|ataiból is -, hogy a vál-
|a|kozás mozgatórugőja az egyént döntési sza-
badság és a hitel lehetősége. (Széchenyi elvei is
ezt suga||ják kortársainak.) A gyakorlat bebi-
zon7ította a gyakorlat heIyességét. Az újpesti
g.yarmat telepeseinek száma folyamatosan és
jelentős számban növekedete az l842-ben szá-
mo|t 442 főrő| I872-re meghaladta a 7000 főt.

A kiegyezés után Magyarország terüle-
tén megindult ipari fejlődés is tiikrözte a céh-
rendszer vá|ságát és a nagyipar problémáját. A
technika feilődése kóvetkeztében és a korsze-
rűbbtermelőeszközöka|ka|mazásávalkialakuló
nagyipar tömeggyártása elhódította a kisipar
e|ő| a piac jó részét. A komoly befektetést
igénylő üzemek várták az á||am támogatását, a
kisiparos-társadalom pedig védelmet kért ipa-
rának megőtzése érdekében. Az orczágffilés
1872. éw
az e|ső megoldást a gazdaságs problémákra. Az
általános iparszabadság értelmében bárki'
bárhol, bármilyen ipart gyakorolhatott. A tör-
vény 98. $-a foglalkozik az iparosok érdekyé-
delmével is. ,,{)ly községekben, hol az ipato-
sok, segédek és munkások nagyobb számmal

laknak, ezeknek kivánatára ktilon iparbizotsá-
gok állíthatók fel." A későbbiekben nyilvánva-
|őváváIt,hogy ez a kitétel kevésnek bizonyult a
v áI|a|ko zók érdekeinek me gfelelő vé delméhe z.

Károlyi rendelkezésének köszönhetően
a 19. század végén Újp.'t"'' űgysző|ván min-
den ipari szakrna képviselőit megtalálhatjuk.
Komoly igény jelentkezett egy sza|<rnai szer-
vezet !étÍehozására, 1879. augusztus 14-én
megalakult a helyi veg'yes iparbizottság. A tár-
sulat elnöke Lipárdy János, titkára Mayer Fe-
renc volt. Működéséhez StitzJőzsef ingyene-
sen biztosított ingatlant. Bizottsági taggá bár -
ki önkéntes alapon válhatott, de szigorú szak-
mai feltételeknek kellett ehhez megfelelnie.
Gyuriss Kfuo|y cipészt például a képesítését
igazo|ó okmányok |<legészítésére kötelezték,
pedig ehhez ktilföldre kellett :utaznia. A szer-
vezet fe|adata volt a mesterek és segédek kö-
zött felmerülő peres kérdések békéltetése, a
munkaadók és munkavállalók kozotti megfe-
lelő viszony megőrzése, a munkaerő- és mun-
kahiányból eredő problémák enyhítése, a ver-
senyképesség segítése. Szakmai tevékenysége
mellett Ujpest kulturális életét is fellendítette
a társaság: tagjai,sorából sokan tevékeny akti-
vistái voltak az Ujpesti Dalkörnek, mely több
mint 100 évig működött folyamatosan.

Az 1884. éi űj ipartörvény
több tekintetben jautott' az
e|őző r endelet hiányoss ágain,
A törvény 

.\I. 
fejezete hllon

rendelkezik az ipartestiiletek-
rő|; a 126. $ szerint a szeÍvezet cé|ja ,,az iparo-
sok közt a rendet és az egyetértést fenntartani;
az iparhatóságnak az iparosok közt fenntar-
tandó rendre irány'uló működését támogatni,
az iparosok érdekeit e|őmozdítani, s őket hala-
dásra serkenteni''. Ez a testtilet már nem ön-
kéntes alapon szeweződött, így hatóköre min-
den cégtulajdonosra vonatkozott:,'N{indazon
iparosok, |<lk az illető város vagy község terü-
letén képesítéshe z kötött mestersé ge t íiznek, a
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test{ilet tagsai, és a tagsági díjakfizetésére kö-
telesek."

A rendelet hatására 1885 júliusában a
Katolikus Körben megtartott alakulóülésen
me gválas zto tták az Uj pesti Ve gyes Ipartestti-
let 35 tag6 e|őIjárőságát, me|y az ekkor tevé-
kenységét beszüntető ipartársulatnál több, a
fenti törvényben szabályozott jogosítvánnyal
rendelkezett. Az első elnök Javorniczky János,
alelnök Kilián Gábor |ett. Az elöljáróság Már-
tonf$' Frigyest rtkárrá, Rein Edét pénztár-
nokká, dr. Adamis Lajos üg1ruédet a testtilet
j o gászáv á v á|asztotta.,, S zálláskere s ő -bi zo tts á-
got'' alakítottak, s augusztus végére a Sándor
(ma: Liszt Ferenc) utca 22.-ben egy szoba-
konyhás lakás kibérlésével találtak otthonra.
Első adminjszttativ lépései mellett az ipartes-
tiilet azonnal munkáhozlátott: a cipészek kí-
vánságára hivatalosan is kérte a váci jfuás fő-
szo|gabírőját, hogy aházaló kontárokat eset-
leg karhatalommal is akadályozza meg káros
tevékenységükben. A község megfelelő felké-
szültségű iparosságának biztosítása érdekében
felügyeleti bizottságot hozott létre, és kérte a
felügyeleti hatóságot, hogy az új ipari rendel-
kezéseket _ a gyorsabb aLka|mazás érdekében
- közvetlentil az ipartestiiletlrez ktildje, és ne a
községi elöljáróságon keresztiil juttassa el.
188ó márciusában a testület javasolta az e|ső-
fokú iparhatóságnak, hog5r az iparigazo|vá_
nyok kiadása előtt kérje ki a helyi ipartestiilet
véleményét az i||et6ről. Hosszú ktizdelem
kezdődött ezze|, Egy jelentős esemény is fií-
ződött az 1 88ó-os évhez.Januárban vásárolták
meg Péchy Györg1től aKkáIy és Diófa (ma:
Kassai) utcák találkozásánáI Lévő 340 néW-
szögöles telket, mely a jövendő széIdtáz a|ap-
jáaI szo|gá|t. Tewezői Simon Dániel és Rein
Ede voltak. Tervtik érdekessége egy kb. 10
köbméteres vízmennyiségű gémeskút építése
volt. Pá|yázat űtján a Lőwy Dávid és Fia cég
nyerte e| az építési megbízást.

1890-ben már 1288 tagot szám|á|t a
testíilet. Nagyszámú faiparos tartozott a ta-
gok sorába. Szakmailag sajátos problémáik
megoldása érdekében a testületen belül 1894-
ben megalakították az asztalosszakosztá|yt,
mel}nek első elnöke Tomcsányi Arpád lett.
Az épírkezési konjunktúra segítette az építő-
ipari szakosztáIy é|etre hívását 1897-ben. El-
nöke Kőrösi Lajos volt. Helyi iparosok vé-
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gezték a középületek építését is, a község-
háza, később a városhá za \<tvitelezését is. Eb-
ben az évben hozta |étre a testiilet a munkát
kereső segédek számára az iparosszállót, mely
1907 -ig miíködött.

A késztermékek tárolása és a
nyefsanyag beszerzése több
cégnek problémát jelentett.

Fischer Dezső kezdeménye-
zésére a gondokat rakár és

hitelszövetkezeta|apításával,valamintasztalos-
anyag-beszerzőszövetséglétrehozásával|<tván_
ták megoldani. Szövetkezettik 1900. augusztus
9-én alakuit, az orszáeos Központi Hitelszö-
vetkezet tagjaként. Székhelye I90I-tő1 az

Arpád út 93.-ban volt. Létrehozása 5000 koro-
na értékíi önerős iz|etrész 1egyzésével10 000

korona értékí3 tritelt jelentett az Ujpesti Ipar-
testületrek. Haszna azonna| megmutatkozott
az akkoriban épülő négy (Attila,Lőrinc,Toldy
_ ma: Langlet Valdemar _ utcai és a Ferenc

JőzseÍ _ ma: Tanoda - téri) állami elemi isko-
la kivitelezéséhez és egy élrrel később 

"gy
készárvaktár építéséhez kapott kölcsön for-
májában'

Folyamatos feladatként sok munkát je-

lentett a mindenkori megválasztott testület-
nek a szakképzés, a tanonciskolák munkájának
se gítése, a bete gse gé|yző p énztár működtetése
és az ipari szakkiállításokon való részvéte|biz-
tosítása.

1903-ban megalakult a cipészszakosz-
tá\y, mdry a segédek oktatását csak a testület
e\Ienőrzése mellett engedélyezte, megakadá-
|yozandő a kontárok munkavégzését. A piac-
bizottsá g például községi elölj árósági wzsgáIa-
tot kért a fenti probléma megoldására.

1905-ben, Arányi Adolf és Póhl Károly
kezdeményezésére elhatározták az idősek
életkorülményeinek javítása érdekében ipa-
rosmenház létesítését. A gyűjtést meg is kezd-
ték, a szép terv azonban csak azI, v1lágháboú'
után valósulhatott meg anyagi okok miatt.
Ebben az évben kezdte meg mííködését az
állami Íaipari szakiskola eredeti formájában a
gróf Apponyi Albert (ma: Mártírok) útja és a
Gyár (ma: Mun}ásotthon) utcák ta|á|kozásá.
náI' Az intézmény az alapfokrt szakoktatáson
kíviil segédektészére 4-5 szaktanfolyamot és a
mesterek részére továbbképzéseket is szer-
vezett.
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A kedvező életkörtilmények
hatására a lakossás száma fo-
lyamatosan növekádett, ezzel
arányosan nőtt az ipartestii-
leti tagok száma is. (Ir{éhány

nagyobb |étszámű ágazat egy 1910-es felmé-
fts a|apján: asztalos 230, cipész 169, {6szerke-
reskedő 327, vá|Ia|kozók összesen: 2478 fő.)
Szükségessé váIt a szél{tázbővítése, melyrrek a
kivitelezését Almási József és Varga Sá''do'
tervei a|apján A]mási Jőzsef végezte. A, í,j
épületet 1911. februfu 26-án avattákfe|.

1912-ben KorányiJenő lett az ipartes-
tület új elnöke. Munkájának megkezdése után
több jelentős, a kormányhoz eljuttatott bead-
vány szi|etett. Kezdeményezték az 1'907. éw
XIX. (a betegsegélyzőrő|) és a III. (ahazaiipar
fej|esztésérő|) sző|ó törvények módosítását. A
tárgya|ásokat a háború kitörése szakította
meg. Ekkor a hadi munkák elnyerése vá|tkőz-
ponti kérdéssé a szervezetben. Kérték a kama-
rát,hogy a hadi munkák kiadása érdekében és
az Ujpesti Ipartestiileti Hitelszöv etkezet szá-
mára az ezze| kapcsolatos kölcsönök folyósítá-
sára szólő engedélyek ügyében jár1on közbe a
kormán1.nál. Ugyanekkor a szé|dtáz nag}ter-
mét átengedték a Vöröskereszt Egyletnek.
1915-ben az újpesti cipészek 30 000 pár bakan-
csot szállítottak a hadseregnek, és parasztcsiz-
mák gyártását is vállalták. Emellen. segé|yez-
ték a hadbavonultak családtagjai t, alapíwányt
tettek a szegény sorsú tanoncok és rászoru|ó
iparosok javára.Afr ontról|tazatértekűjrakez-
désébez 3-400 korona segélyt biztosítottak,
ehhez a város 20 000 korona támogatással já-
ru|thozzá.

1918' április 7-én bizottságot alakítot-
tak a hadirokkantak iparí3zésének segítésére
vonatkozó intézkedések kidolgozására. A ter-
melés sem volt zökkenőmentes' egy:re több-
ször fordult elő nyersanya1- és munkaerőhi-
ány. Megoldást a katonai hatóságoktól kért
segédkihelyezés és az ipartestiiletek anyagbe-
szerző köteléke jelentett.

1918-tól növekedtek a testiileten beltlli
ellentétek. A háborubó| hazatéttek nemtörő-
dömséggel vádolták az e|ö|jfuóságot. Keve-
sellték a segítséget. A hazai politikai problé-
mák is bonyolították ahe|yzetet. A szervezet
igyekezett lépést tartani a változásokkal.
1918. október 3l-én csatlakozott a Nemzeti

-r-a *r.^**.ny.r.-a6 U'PHq#

Tanácshoz, de a belső ellentétek tovább éle-
ződtek. Korányi Jenő elnök lemondott, le-
mondását nem fogadták el, Tihanyi Kálmán
javaslatára kibővítették az e|ő|járőságot, az
ülésekre minden szakosztá|y 2-2 de|egáltat
ktildött. (Meglévő szakosztá|yok a már emlí-
tetteken kívül: borbéIy- és fodrász- I906-tóI,
festő- I9Í0-től, hentes- 19II-tő|, mészáros-
1911-tő l ,  sütő- 1918-tó l ,  szabő- 1900-tó l ,
vas-, fém- és szerelőipari I9I8-től.) Az átnre-
netileg rendeződött he|yzet a proletárdikta-
túra eseményei hatására összeomlott, az ipar-
testiilet megszűnt, és átalalcrrlt ipartanáccsá, a
nem kívánatos személyek kirekesztésével. A
tanácskormány ellehetetlenítette a testiiletet,
az ipartestületi hitelszövetkezet r észér e rck.
viráIta a széIdtázukat, helyette azIsrrán utca
12.-ben lévő egykori tejhivatal helyiségét
utalta ki számukra.

A tanácsköztársaság bukása után, no-
vember I6-án újjáa|aku|t áz ipartesttilet' A
széthordott ingóságok visszaszerzésében
Bonyhády Lajos, Erl Ferenc, Róth Rezső és
Guttmann János tették a legtöbbet. Az elol-
járóság a megszá||ő román csapatoknál |<ljárta
a mííködéshez feltétlenül szükséges gyűlések
megtartásának engedély ezését. Az űjrakezdés-
he z me gte t ték az el ső l ép és eke t: e|őkészítették
az iparosok politikai pártjának megszervezé-
sét, rendezték a tisztségvrselők kérdését, tár-
gyaltak a hadviselt iparosok és kereskedők
e gyesületével a károk me gtérítésé r ő|, igy ekez-
tek a pénztigyi alapokat helyreállítani.

Az 7920-as gazdaság; gondok megne-
hezítették a szewezei munkát sok problé-
mát jelentett a nyersanyaghiány, a munkaal-
kalmak megteremtése, az export megindítása,
a drágaság letörése, a pénz- és hitelügyek ren-
dezése, A üllanyáramdíjak emelése miatt a
testiilet tfugya|ni kényszerült a helyi villamos
művekkel, a Phöbusszal, de az eredményte-
lenség miatt a későbbi törvényhatósági dön-
tést megfellebbezte. Rein Károly az aszta|os-
mesterek tészére értékesítési központot ho-
zott IétÍ e a l{ltá|y utcai székh ázban.

A '20-as évek további nehé'zségeket
hoztak a lassan nag1wárossá fej|ődő Ujpesten.
Az Ujpesti IpartestÍilet széles körű tevékeny-
séget folyratott, gondjait azonban megsokszo-
rozta a gazdaság1 vi|ágvá|ság.. .

@olytatjuk...)
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JÁmnon SÁxuonNÉ-KovÁcs Józsnrxu
Két cukrászmester Uipesten

Az öná|Iő cukrászmesterként
Ú;p"'t..' do|goző Bonyhády-
ak őse, Bonyhárd Antal 1835.
október 15-én született, Tár-
nokon. Miután kitanulta a

nyomdászmesterséget, a kor szokásának
megfelelően vándorútra kelt. 1858-ban
Bajotországban két mesternél tökéletesítette
tudását. ,'IJgyesen, szerényen és híven'' viselte
magát, amint az a Yándorkönywben a bizo-
nylrrvány előfeltételeként olvasható, s dicsérő
bejegyzésse| hazatért. Itthon a Pesti Rész-
vérylrryomdánál alkalmazták. 1 875-ben házas-
ságot kötött Kropf Jozefa Magdolnával. ot
gyerekiik született: Lajos Antal, a későbbi új-
pesti cukrász,KáImán, aki Szerencsen pénzü-
győr tiszt lett, .a felnőttként Rákospalotán íú'-
szer- és vegyeskereskedést nyitó Antal, a Bu-
dakeszin ugyancsak ffiszer- és vegyeskereske-
dő Paula és Mária.

Bonyhárd Antal élete utolsó évtizedében
míív ezetőként dol go zott. 1 8 9 3 .b an bekövetke-
zett haIá|z után tizenegy éwel, 1904-ben, a
Nyomdászok Élczlapjában így erl,ékeztek meg
róla: ,,Kis termetíí, kövér, táblabírői alak [volt],
kipödört bajusszal. Jóságos arcán bizonyos szi-
gorÍ. Iafe1ező vonással [...], európai műveltség-
gel, meiy nem nyomta el benne a szittyama-
gyart. országgÉlési képviselő\ magasrangú
tiszwiselők szívesen paro|áztak vele. Az egykori
szedő tanoncot sohasem hozták zavarba. f. .,f

A. szeméIyzetét rendkívül szerette. Jó
atyaként gondoskodott róluk. Ünnepek előtt
vagy negyed [év vége] közeledtéve| úgy intéz-
te, hogy mindenki csináljon egypár ktilonórát

[túlórát]:
_ Legyen egy mákos patkóra való.
Kétséges esetekben, hilönösen a szá-

molók' bizalommal fordultak hozzá:
_ E;zt nem lehet jobban fizetsi, batá-

tom, de majd helyrepótoljuk - mondá.
- A múltkor is azt tetszett mondani -

jegyzé meg a szőszó|ő.
- Azt mondtam, igazán?
- Azl

Közlernények

_ Akkora hát ír1ák be most, barátom.
Legyen önöknek is igazuk.''

Bonyhárd Antal legidősebb gyermeke,
a vezetéknevét 1 902-ben Bonyhádyra marya-
rosító Lajos Anta| L876. február 2-án, Buda-
pesten született. Az I88I/82. tanévben kezdte
meg tanulmányait azűjpesi Károlyi [ma: Ká-
rolyi Sándor] utcai ,,elemi népisko1á''-ban.
1889 és 1893 között Klement Alajos GizeIIa
téri cukrászatában kitanulta a szakmát. Mi-
után kézhez Yette segédlevelét és ,,ideiglenes
munka-igazo|vány,, -át, előbb egykori meste-
ftnél á||tmunkába, 1895-ben pedig vándorút-
ra kelt, eljutott Münchenbe, itt tett mester-
vizsgát' 1905-ben. Közben 1900-ban, Bajor-
or szágban feleségiil vette Pongr átz Kata|int.
Három gyermeki.ik születetc ElekJózsef' Má-
ria és Anna.
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1905-ben hazatért. onálló cukrászdát
nyitott Újp".t"'', az Iswán űt 23._ban, a mai
1. sz. postahivatal|a| szemben ál1ó házban. Rö-
vid idő alatt elhíresültek sa;.át készítésíí' édes és
sós süteményei, cukor-, csokoládé- és marci-
pánfigurái, {agy|a|tjai, kandírozott gyümöl-
csei. A bármikor betérő vendések mellett do'l-
gozott kávézők, éttermek, éle-imiszer- és ve-
gyeskereskedések számára is. A környék gye-
rekei kiilönösen szerették a törött vagy sérült
süteményeket ugyanis nap mint nap szétosz-
totta közötttik.

1918-ban italmérési engedélyt is ka-
pott. Akkor már jelentős szerepe vo|t az újpes-
ti ipartestÍiletben. F;zt je|zi, hogy _ az 1'918.
december 23-i jegyzőkcinyw szerint - ^, Úi-
pesti Függetlenségi és Károlyi Pfut őt is dele-
gá|ta a Nemzeti Tanácsba. Amikor 1928. de-
cember ó-án elhunyt, ̂ , Úip"'ti Katholikus
Elet a következő nekrológgal búcsúztatta: ,,E
hó 8-án temették el óriási részvét mellett
Bonyhády Lajos cukrászmestert' egybáztaná-
csost' a Katholilars Kor, az Ipartesttilet elöljá-
rósági tagját, pénztárnokát és a tanonciskolai
felügyelőbi zottság tagját, A temetésen testtjLle-
tileg jelen volt a Katholikus Egyháztanács, az
Ipartestület e|aljfuősá,,ga. az lparosköt, a Ka-
tholikus Kör, a Credo egyesület, a Rákóczi
társaskör és a Katholikus Legényegylet.

Lz egyházi szertartást dr. Csík József
plebános végezte fényes papi segédlettel. A
beszentelési szertartás után Rein Károly ipar-
testüieti elnök az Ipartestíilet és annak szak-
osztá|yai, dr. Zibo|en Endre a Katholikus
Egyháztanács és a Katholikus Kör nevében

búcsúztatták az elhunytat, majd a nyitott sír-
nál Valter Lajos egyházi e|nök a Katholikus
Legényegylet, Kardos Gábor az lparoskör,
Miklós Aiajos a Credo egyesület nevében
mondott gyászbeszédet. A nagy halott lelke
nyugodjon békében.''

Bonyhády Elek József' Bony-
hády Lajos legidősebb gyer-
meke 1902. szeptember 22-
én, Münchenben született.
Édesapja cukrászúzemében

tanult, 1918-ban tette le a tanoncvizsgát. Mun-
ka mellett e|végezte a polgári iskolát, megta-
nult németiil, franciául és angolul. I923-ig a
családi vállalatnál dolgozott. L923-ban a Kug-
ler Henrik álta| a|apítot Gerbeaud Részvény-
társaság a|ka|mazásában állt, I923_24-ben a
Koestlin-cég,1924 és |927 kozőttismételten a
Gerbeaud cukrásza vo|t, !927-ben és I92B-
ban Miinchenben élt. Édesapja ha\á|át köve-
tően hazatért, előbb ozvegy édesanyjáva|,
utóbb önállóan dolgozott a családi cuktász-
dában. |934-ben belépett aKőbányai Polgári
Serfőző és Szent Iswán Tápszermíive|<hez,
ahol hamarosan az egyik részlegvezetíje|eft'
1944 októberének első napjaiban katonai szol-
gá|atra rendeiték. Rövidesen fogságba került,
ahonnan l946-ban, megrendült egészségi
állapotban tért haza. Az államosítások után,
I95I-tő| az Ujpesti Furnér- és Lemezművek-
nél udvari segédmunkás volt. I952-ben a 101.
sz. Cukrászati Gyárban (később visszakapott
nevén: a Hauer cukrászdában) dolgozott
ny,ugdíjazásáig.

A családi vá||a|kozásokbő| megőrzött
cukrászati eszközöket 1983-ban átadta aMa-
gyar Kereskedelmi és Vendégl átőipari Múze -
umnak. A gyííjtemény birtokába kerültek az
aiábbiak: fagylaltkeverő gép a hozzá tartozó
óriás porcelántégelyekkel, hűtőedényekkel,
rézbő| készített habüstök, kézi keverőgép,
nyomózsákok csillagcsövekkel, torta- és kug-
lófsütő formák, bonbon-, marcipán- és sza-
loncukor-öntéshez faragott figuraformák,
szaloncukorpapír-roj to zó kézi gép, ktilonbo-
zőkatalőglsok cukrászati termékekről és gépi
berendezésekről.

Szátaz Máriáva| kötött házasságábő!
három gyermeke született: János Antal, Mar-
git Jolán és Elek Kálmán. Gyermekei közül
senki sem folytatta a nagyapai-apai mestersé-

Úircx-i
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get. Karácsonyonként azonban mindhárom
családban az apai recept szerint készíik az
ünnepi bejglit, az alábbi leírás szerint: ,,Tész-
ta: 70 dkg sima liszt, 35 dkg vaj vag'y mar-
garin, 5 dkg é|esztő,5 dkg porcukor, 1 dkg
só, 2 db tojás, kb. 1 dl tej. Elkészítés: 1 dl
langyos tejben felolvasztaniaz 5 dkg éIesztőt,
utána 10 dkg lisztet simára hozzákeverni,
megkeleszteni. Ezalatt: ó0 dkg lisztet és a
zsiradékot jól összemorzsolni, ha ez megvan,
hozzátesszik a 2 tojást. cukrot, sót és a meg-
kelt kovászt, óvatosan szép sima tésztát gy6-
runk, hogy liszt nélktil tudjuk a tésztát |<l-
nyújtani. Ha a |iszt minősége miatt a tészta
nem elég simulékony, ú'gy még I-2 evőkanáL
tejet lehet hozzágyűrni. (A tészta ne leg.yen
|ágyl) Ezatán 4 részre kell osztani a tésztát, és
kb. 10 percig pihentetni kell. DiótöIteIék: 2
db diós beiglihez: 30 dkg óaúIt dió. 25 dkg
cukrot felolvasztani, 2 dI vízze| ezt a diőboz
önteni és összekeverni. IJtána 5 dkg mazsola,
1 citrom reszelt héja, 1 kávéskanál fahéj. A

töltelék ne legyen nagyon lágy, csak könnyen
lehessen kenni. Máktöltelék 30 dkg dará|t
málr<ta 25 dkg cukor felolvasztva, 2 d| vízz;e|
összekeverni, ttána 5 dkg mazsola, 1 citrom
reszelt héja és 1 csomag vaníliacukor. A töI-
teléket kihűlve kenjük. A. tésztát 20-25 cm
nagyságra liszt nélkiil kisodorni, rákenni a
tölteléket, összesodorni és a sütőlemezre he-
Iyezni, kb. 5 cm-re eg1rrnástól. Megkenni jól

összekevert egész tojással, meleg helyre ten-
ni, hogy kissé keljen és a tojáskenet meg-
száradjon. Ezután hideg helyre (híítőbe vagy
másképp hideg helyre) tenni, de előtte még
egyszer tojással megkenni. A tojáskenet szá-
radjon meg. Mielőtt a sütőbe tesszük sütni,
meg kell szurkálni kötőtíível, hogy belülről
jól süljön. 23a "C melegen kb. 30-35 percig
kell sütni, vigyázva, ne barnuljon túlságosan.
FIa nincs pynométer a sütón, í,gy I tenyér
nagyságű újságpapírt tegytink a sütőbe, és ha
az 5 perc a|att szép barna |esz, ű,gy meg:van a
kívánt hőfok''' l
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SzorrŐsy MerueNNp

tlipestTiziarria

Gerendai(y) Aladár (Arthur)
fénykép észmester' festőmű-
vész titobatos életet élt. Sze-
mélyi adataiban csak a halá|a
időpontja biztos. 1884-ben (a

hivatalos igazolásokon 1 894-ben, illewe 1 8ó0-
ban) sztiletett Budapesten, és t967-ben hunyt
el Ujpesten, a mai Lőnncz utcában |évő |a-
kásán. Sírja a Megyeri úti temetőben találha-
tó. A mester születési anyakönyvi kivonata
szerint Glück lgnáczként látta meg a napvilá-
got. Edesanfa Gross Fanni, édesapja Glück
Sámuel asztalosmester volt. Főiskolai tanul-
mányait Párizsban végezte. Hazatétése után
először a Yáci utcában nyitott fotóműhelyt.
Röviddel ezutánÚ; p"'t'" költözött. Az új pesti
református egyházkeriletben Gerendai János
névre keresztelte Csighy Sándor református

lelkész 1920. jűnius 15-én. Az Ujpesti A]ma-
nach kortárs számai alapján t92l-ben nyitotta
meg fotóműhelyét Gerenday és Tsa. néven az
fupád út 57.-ben, majd I933-tó| az Arpád út
73.-ban alapította Tizian Fotóműterem néven
másik úz|etét. Városunk közkedvelt mesteré-
nek munkái között társadalmi szewezetektab-
lói és iskolai csoportképek mellett családi, vál-
lalati fotókat találunk. Népszerűségére jel-
|emző, hogy szombatonként az esktivői kocsik
aYáciútig álltak sorba az Arpád úti míítermé-
be való bejutásra várakozva. Munkáit a képek
jobb alsó sarkán Gerenday vagyTizian néwel
jelölte.

A fényképészmestel rendszeresen fog-
lalkozott festészettel is. O restaurálta és két
szentkép festésével egészítette ki az újpesti
Egek Kirá|ynéja Íőplébánia-templom belső
dekoúciíiát 1934-ben. Erdekesség, hogy dr.
Csik József apátplébános köszönőlevelét Ge-
rendav Gr,.ula festőmíívész írnak címezte
1'93 4.. ápr\Íis 6-án. Személyi adatainak gyakori
vá|toztatásáta az al<koti vészterhes idők kény-
szerítették Tizian mestert. Ezzel nehezítette
személyének lenyomozhatőságát, ta|án ez és
Ujpest polgárainak szeretete mentefte meg
életét a II' vi|ágháborús üldöztetések idején.

Művészember lévén hiú módon -gyá-
zott ktilő megjelenésére. A családi hagyo-
mány szerint élete utolsó percéig festette a ha-
ját. Bizorryos, hogy száz évné| többet élt meg,
s még a háboru után is fratalítor:a magát. A
fixíroldat tulajdonságait ismerve lakhatási iga-
zo|ványán kijavította születési évét. Személyi
igazo|ványát végül is ez utolsó hivatalos irat
a|apján áI|ították ki. Utódja, Kiss Iswán fény-
képészmester folytatja Tizian mester mun-
káiát az Iswán úton nyitott úi üzletében. tr

Germdai Aladór 1945 eleién A Tizian rnííterem ,,hgői,,
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FBnrcsÁN KALMÁN

Az eg],ik újpesti asztalosmester: Kiss Géza

A nagyapám, Kiss Géza aszta-
losmester 188ó. május 20-án,
Bag községben született, Kiss

Jőzsef vasúti munkavezető és
Birovszky Mária gyermeke-

ként. Itt végezte el az elemi iskolát is. A tizen-
négy-tizenöt éves fiú egyik este veszített az
aprőpénzze| játszott játékban, a,,srtitrozás,, -

ban, s nem mert hazamenni! Egészen Ujpes-
tig futott. A kimerült gyereket egy asztalos fo-
gadta be. Je||emző az aLá<on bejelentési köte-
|ezettségre, hogymásnap este már megjelent a
házná| az édesapja, és pofozás helyett leszer-
ződött a mesterrel. Nagyapám így Ujpesten
tanulta a szakmát. 1905-ben szabadtlt, azaz
asztalossegéd lett. Hosszú éveken át do|gozott
segédként, és gyííjtögetett, hogy egyszer majd,
önálló iparos lehessen. A háboru azonban
közbejött, s ezétt csak 1918-ban nyitotta meg

saját mííhelyét. Letette a mestervizsgát is.
Közben, Í91'I-tő| |9l9-ig a Magyatország1
Famunkások Szövetségéne\ tagja volt.

191 5. június 1 5-én, Ujpesten kötött há-
zasságot Birtalan llonával. A házasságtr' tanúik
Müller Aurél és Kardos Antal nag1mevíí újpes-
ti mesterek voltak. A családi boldogságot
azotban a katonai szo|gá|at megszakította.
Nagyapa aZ oÍosz frontra került. 18 hónap
után szabadságo|ták, amikor a ba| szemét egy

"gellert 
kapott golyő,, elvitte.

Kiss Géza izemét Ujpesten, a Rózsa
utca 51. száműhá,zban sok éltizedes münkával
a|akitotta és fejlesztette olyanná, amilyenre
gyermekkoromból emlékszem. A dokumen-
tumok megőrizték az ewes jogi lépéseket, és
talán következtethettink ezekbő| a mögöttük
meghúzódó munkára és igyekezetre is. A 871.
sz. a. Birtoklapon az első bejegyzés 1867 -bő|

Kiss Géza asztalosmester (hótső sorban ktizépen) alkalmazottai és tanulói kl;rében
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va|ő: *Ház és udvar a Rózsa utczában,,, 1882-
ben rávezették a birtok]apra, hogy ,,a fe|épít-
ményre vonatkozó tulajdonjogbani változás-
hoz és az örö|átaszonbér átruházásához a min-
denkori telektulaj donos bel e e gy ezése i||. jóv á-
hagyása szükséges''. 1908-ban Károlyi LászIő
gróf részére bekebeleztetik. 1917-ben Kurdy
Jőzsefnétő| adásvétel címén Franczóz Lipót-
né, szül. SternfeldJohanna javára bekebelez-
tetik, majd l920-ban a Magyar Kereskedelmi
és Hitelszövetkezet következik a birtoklapon.
AZ 1923. február 24.én kelt adásvételi szer-
ződés a|ap1án a tulajdonjog Kiss Gézáné, szi|.
Birtalan Ilona újpesti lakoshoz került. Erdekes
véletlen, hogy ezze| ez a birtoklap éppen be-
telt.Ez a tész|et azértvo|t fontos, rr.ertaZ eÍe-
deti Kiss-féle telek melletti területről van sző,
A telek másik oldalán is terjeszkedni szerettek
volna a nagyszüleim.1923.június 25-én Sem-
sey Aladár polgármester aIáírásával a ,,Lucus''
bútor- és faár,,:'g5rárral szemben valami ablak-
nyitási kérelemben éppen nekik adtak igazat,
Ennek a telekrésznek a megvásár|ása elég
hosszasan elhúzódott. Közben a bútor- és fa-
árvg5rár neve Pátriára vá|tozott. 1936. szep-
tember 14-én kelt céges levélpapíron értesítés
jött, hogy a Szántő Károlytól és Sándortól
megvásárolt telekrészt át lehet íratni. ok a
Pátria tulajdonosai voltak. 1939. november
15-én frzettékki a telies árat.

Nagyszüleim 1923. június
23-án építési engedélyt kér-
tek. mert bővíteni szerették
volna a Rózsa utcában levő
tulaidonukat. Közben 1923

és 1928 között szerződés szerint flzették a
törlesztést is. 1928. május 31-én kelt irat iga-
zolja, hogy Kfuo|yi LászIő gróf telekeladási
pénztáránakatel;.esvéte|árat|<Ítzették.|929,
június 2 6-án iparhatósági telepengedélyt kér-
tek. Aváz|atokat, terveket és a műszaki leírást
mellékelték. A megadott engedély tarta|maz-
za az e|őírásokat, amelyek szerint figyelembe
kell venni a kozlekedés kérdéseit az utcában,
a hulladékok kezelését, a ká|yhákat és a szel-
|őztetést, az elsősegély előírásait, a munkások
képzését a fenti kérdésekben is és a úiz_
rendészet szabáIyait, valamint a sugárcsövek
és a tömlők elhelyezését. 1931. február 27.én
újabb engedélyt kértek. Egy mííhellyel, egy
mosókonyháva|, egy pincével és egy padlással

1f1) :u.tu-u tu t1.t *t12 urEgsil

bővítették az ingatlant. Húszévi adómen-
tességet is kaptak. 1931. július 25-én kelt irat
igazo|1a, hogy az utca burkolási járadékait is
befizették. 1937. november 3-án egy újabb
toldaléképületet enged éIy eztek.

Közben és az épírkezések mellett bú-
torok százait készítették eI. Az építkezések
üteméből is lehet következtetni a faipari
munkák sokaságára, de beszédesebbek a
korabeli fényképek, ahol jól Iátszik az a|ka|-
mazottak és a tanulók számának fol1tonos
növekedése. Az egyik képkőzepén nagyapám
á|| az inasok és segédek között. Fényképek
őrzik az elkészült bútorok és az ipartesttileti
bálok emlékét is.

A nagyapán 1948-ban teljesen megva-
larlt. Ettől kezdve már nem állt a gyalupad
mellé' Gyakran kitilt a teÍaszÍa, és ilyenkor
szívesen mesélt. oriási fantáziáva| és nagyon
gazdag szókinccsel beszé|t Erős Jánosról, aki
|egyőzte a sárkányt, meg Sobri Jóskáról és
Rózsa Sándorról' akik nagy gazfi'ckők voltak,
1 848-ban azonban védték a Ltazát.

Kiss Géza nagyapám, a}<t az Ujpesti
Ipartesttilet asztalosszakosztá|yának és a ta-
noncvizsga-bizottságn ak tagja volt, s bútorai-
val az árumintavásárokon több kittintetést
kapott, 1958. október 1'7-én meghalt.

Nagyanyám, Birtalan Ilona, a|<l Íérje
ha|á|a után ,pem akart rendbe jönni''' amint
egy jő szándékú' rokon érdeklődésére a te-
metés napján mondta, 1970' október 6-án
hunyt el. Nagyapám életében ő intézte az
üzem hivatalos ügyeit, minden iratot el-
rakott. Neki köszönhetjük, hogy házunk
szanálásakor igazolni tudtuk a jogosultsá-
gokat. Ugyanakkor ő végezte a bevásár|ást,
vezette a háztartást. Egyszerre volt tökélete-
sen igazodó partnel és fiiggetlen, határozott
egyéniség. Minket, az unokákat nag.yon
szeretett. Egyszer az öcsém kérésére este 10
órakor állt neki tésztát gyúrni, a testvérem
ugyanis mákos tésztát szeretett volna enni.
I956-ban vele jártuk be Erdélyt. Rengeteget
tanultunk tőle' Nagyszüleim emlékét a ránk
maradt leveleik, a fényképek és sok kedves
történet őrzi. Meg eW ))szemes madár-jávor,,
furnérral készült könyvespo|c, meIyet az
ugyancsak asztalosmester édesapám állított
össze a nag5rapám á|ta| készített hálószoba-
bútorból. n
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Lónrivcz Rógpnr

A hajdanvolt kápos ztásmegyeri lóvers eny,páiya

A Pejacsevich Albert gt6f á|-
tal l9l2-ben alapított Peswi-
déki Versenyegylet és ottho-
na, a káposztásmegyeri lóver-
senypálya históriája mind-

össze harminckét évet ölel fel, de jelentősége
mégis elévtilhetetlen a magyar lovassport tör-
ténetében. A szakma egykori nag51aí kivétel
nélktil Megyert, a lovasnevelés egykori felleg-
várát említették, amikoÍ a mawar lovasok
nemzetközi sikereinek titkáról kérdezték őket.
De vajon hol is teriilt el pontosan ez az egyko-
ron híres versenytér, mit kell tudnunk róla, és
esedeg maradt e még valamilyen ma is köz-
tiink élő emléke, vagy nyom nélktil tíínt el a
magyar lósporttörténet e neves telepe?

Az újpesti Tábor utcán haladva a
figyelmesebb szemlélő Szeme megakadhat egy,
a fákkazőtt felbukkanó öreg, fedett tribünön,
amely az űt mellett sorakozó sporttelepek
egyikén emelkedik. Kevesen tudják, a Tungs-
ram-pá|yán ta|áIható |e|átő az egyeden meg-
maradt darabja az egykori megyeri lóverseny-
térnek. Ha az utcáról betérve kózelebbről is
szemügyre vessziik az építményt, a felfalazott.
lelátórész felett megcsodálhatjuk a mai lerom-
lottságában is gyönyörű, karcsú tetőtartó ele-
meket, melyek igényes kidolgozottságukkal a
míJJt század elejének hangulatát idéz1k. A régi
második helyi tribiin! A pálya két lelátója kö-
z:id'| ez, a kisebb maradt meg. A másikat' a fő-
tribünt, ahol Horthy Miklós kormányzónak
ktilön páholya volt, a háboru után lebontották.
Ha lepihenve a lépcsősorokon az öreg tető
árnyéká'bőIkörbetekintiink,feltárulelőttiinka
hajdani lovaspálya _ ma már több kisebb
sporttelepre szabdalt - területe. Keleten a vas-
út, északon a Szilas-patak határolta' nyugat
felé pedig kőze| a Nádor utca vonaláig terjedt,
de a lelátók e|őtthűzódó egyenes pá|yaszakasz
majdnem a mai I(áposztáSmegyeri utcáig (ak-
kor még a Károlyi-majorbólFótra tartó grófi
útig) ny'ulott.

Az |9t2. február 27 -én alakult Peswidé-
ki Versenyegyl"t _ mely a hazai lovasnevelés

Közlernéarck

eIőremozdítasát úLzte ki célul - szerencsésen
váIasztotta meg a létesítendő pálya helyet. A
korábbi vidéki versenyterek kudarcából okulva
a kezdeményezők felismerték, olyan hely sziik-
séges, ahol a pesti közönségre is számítani le-
het. A fóti uradalom nyúlványa, a l(áposztás-
megyer és Rákospalota között fekvő homokos,
sík terület szinte kiná|kozotta versenypáIya cél'-
iaira. Ráadásul közvetlen közelében fektidt Ma-
gyarotszáglegnagyobb tréningtelepének, a hí-
res alagi lovasközpontrrak. Ujpest akkori bir-
tokosától, I(árolyi LászIőtóI_ aki maga is a 1ó-
sport nagy szerelmese, valamint az egylet eg5nk
alapítqa volt - ingyen ágett térség állapota
messze nem volt tökéletes. A Földmíívelésügyi
Minisztérium hosszú |ejárar,:' kölcsöne és az
e gylet taganak áIdo zatkészsége azonban e|őte -

remtette a pá|ya építésének költségeit. A ver-
senyegylet tagsai t,gyanis nem akármilyen
rendíí és rangú urak voltak. A 103 alapító kö-
zött o\yan előkelőségeket találhatunk, mint az
Andrássy, Batthyány, Csekonics, Esterházy,
Festetics, Károlyi, Szapári, Teleki, Windisch-
Graetz, Zichy grófokat, hercegeket. Megindult
hátaz építkezés,Mintha a földből nőtrvolna ki
a két tribiin, atotalvatőr épülete, és még L91'2-
ben megkezdődött a versenyzés.

A pály" megnyttőjára, egyben az e|ső
versen}'nap ru L9 12, április 2 I - én, vasárnap ke-
rült sor. A Magyar Turf a következőképp szá-
molt be a nagy eseményről: ,,Fényesen sike-

A pálya talón legpontosabb rajza eg korabeli katonai.térké-
pín. A bat felső7arokban a Megeri temető részlete lótható
(Iadttirténeti Intézu Térképtóra)
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rült a káposztásmegyeri pá|yaavatás. Rövid
néhány hét alatt teremtette meg a Peswidéki
Versenyegylet funkcionáriusainak agl|itása ezt
az új versenyteret, amely közvedenül a főváros
szomszédságában kétségtelenül szép jövőt re-
mélhet. Maga a pá|ya is, meg a néző helyek is
a körülményekhez képest megfelelően jő á||a-
potban voltak már a megnyitó napon is, a leg-
közelebbi meeting idejéig pedig minden hi-
ányt pótolni fognak odakinn. A közönség na-
gyon méltányolta az űj egyesilet igyekezetét,
s közel 4000 ember tartotta messzállva a csi-
nos tribünt és a többi nézőhe|yőt. A fogadási
kedv oly nagy volt, hogy a tota|izatőr alig
győzte bonyolítani a minden várakozást meg-
haladó forgalmat...' '

Az akkori idők Budapestjének lovas-
sport iránti igényét je|zi, hogy a Városliget-
ben, a mai Népstadion helyén működő buda-
pesti lóversenypá|ya - ahol aMagyar Lovar-
egylet a versenyeit rendezte - futamai mellett
is rögtön ennyinézőtYonzott eWűj, ráadásul
a fővátos központjától meglehetősen távol
fekvő területen rendezett versengés. Nem be-
szé|ve arról, hogy a századfotdulá óta a szom-
szédos a|ag1 pá|yán is tartottak versenyeket.

A rengeteg nevezés miatt kétnaposra
kibővített megyeri lóverseny azonban így is a
legszebb reményekkel vághatott neki a jövő-
nek. A versen)napok száma rohamosan nőtt.
Az első év öt versen1mapján rendezeff"27 fÜ-
tam után 1913-ban már t4 versen}map 80 fu-
tamán indultak a lovak. A foeadók ezreit a Bu-
dapest-Vác vasútvonalon iidított, a pá|yáig
ko zl eke d ő von a tok szál|itották ki a helys zínre.
A közönség kedvelte a megyeri versenyeket.
Pedig az ugtószámok kivételével szinte min-
den futamban csak lovászfiúk indulhattak' a
zsokék évente csak néhányszor ülhettek nye-
regbe. Nekik ott volt a pesti pá|ya, A legfőbb

Az egkori lóuerserzytribün ma, a Ttíbor utcai Tungsram-
sporttelepen (a sztrző felaétele)

cé1azvo|t, hogy a kezdőkminél többször sze-
repeljenek a nyilvánosság e|őtt, tegyenek szert
rutinra, mert erre csak versenyben van lehető-
ség, bármennyit is lovagolnak munkában. A
lovaspalánták e|szántan, óriási ambícióval
ktizdöttek, a zsokészerződés lebegett a szemük
előtt, amit természetesen csak a legjobbak ér-
hettek el' Tulajdonképpen mindenki 1őI járt: a
fiatalok szerepeltek, és közben megtanultak
lovagolni, a közönség szórakozott, és biztos
volt a versenyek tisztaságában.

Minden évben eg}Te több futam és ez-
ze| egyitt,újabb építkezés, űjabb szépítés.
1914-ben lJjpesttel ug.yan közös, de majdnem
saját vízmíi létesült. 1915-ben a i|ágháboru
közbeszó|t, és egy ideig Budapest katonai
megerősítésének védővonalába esett a páIya és
a nézőtér is. Egy él'vel később azonban rijból
felszabadult a terület, és a 2| fényesen sikerült
veÍs en}.nap ontotta a p énzt az űjabb b errházá-
sokra, emelt díjakra. Az 1922_től ide helyezett
lJrlovas és Peswidéki Napok sokaknak a nya-
ralást pótolták. Kozéjúk tartozott a neves író,
Heltai Jenő is, aki nyáron csak nagy fontos-
ságú ügyben utazott el, mert a jó &eg Neisser
már várta őt és társaságát a _ Futaky Lászlő
pályamérnök vezetésével - zöld szigetté vará-
zsolt megyeri nézőtér teraszán.

A húszas évek elejére tehető egy olyan
fogadási forma kezdeményezése, ami innen,

Az alapítő Pejacseaich gróf Cziníky grffil tórsalog zsokék
társasógíban, a mázsáló előtt 1929-ben (Képu Pesti Hírlnp)
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Megyerről indult világhódító űtjára, és amely
ma is anyagi a|apja a|ótenyésztésnek, verseny-
zésnek: az e|ső kombinációs fogadási mód, a
befutójáték bevezetése. Saly Ervin, a Pest-
vidéki Versenyegylet akkori titkára vezette be
eLőszőr a kis létszámú megyeri gátfutamok fo-
gadási forgalmának növelésére' Ennél a foga-
dási formánáIkétlovat, az első és a második
helyezettet kellett sorrendben megjelölni.
Hosszú éltizedekig akkor is nyerő volt a be-
futó tikett, ba a másodiknak jelzett ló harma-
dik helyre ért be, de ma már csak az I.-2,
helyezett e gyüttes e|ta|áIásfu a fi zetnek.

Nehéz időkben két ízben is, t925 tava-
szán és |944 nyárutóján, ide kényszerült a bu-
dapesti futtatás. Az első alkalom a mai pesti pá-
Iya építésének befejezését szo|gáIta, a második
történelmü nk leggyászosabb korszakánalg fő-
városunk pusztulásának egink szakaszát je|zi,
amikor is a szétbombázottFehér úti versenytér
alkalmadan volt futamok lebonyolítására.

IJgyanerre az évre tehető az ezidő tájt
már végnap1ait éIő Megyer talán legszomo-
rúbb éiszakáia is. 1944 oktőberében a Buda-
pestről Veresegyház fe|éhajtott zsidó férfiak
itt, a vers en1p á|y a |e|átőj án tö l tö tték s zör nyíi -

séges menetük első é)szakáiát. A borzalmakra,
kozttik erre az éjre, Szép Ernő _ aki maga is a
szerencsétlenek közé tartozott - emlékezik
vissza Emberszag címíi rcgényében, ahol egy
régi, kedves emlék ellenpontozza az itt töltott
szórnyíi órák történetét. ,,Fél kilenc tájban
érttink a káposztásmegyeri lóversenytérre.
Ott megállítottak. Akkor már csepegett is az

eső. Volt valami személyes sóhajtani va-
lóm: eg'ypárszor kivonultunk ide önkéntes
koromba, gyönyörű tavaszi reggeleken, nyar-
galászni, lórul esni tanulni. Itt kell a tribün
mögött a korcsmának is lenni; forrő virslit
haraptunk gyakor|at után, kiflivel, jó hideg
sört hörpöltiink.''

A második világháború után
rövidesen a lódobogás hang-
ját a futball-labda pufogásának
zaja váItotta fe|' az öreg tri-
bünök árnyékában. A negy-

venes évek végén az Ujpesti Munkásképző
Torna Egyesület (UMTE) alakított ki sport-
pá|yáta területen, és megszűnéséig itt rendez-
te hazai mérkőzéselt. Ezvtán került Sor a te-
rület újraparce|Iázására. amikor is több sport-
telepet, ifúsági tábort, valamint a nyugati
oldalon új utcákat alakítottak ki, örökre eltün-
te6re ezze| a hajdani lóversen}teret.

A régi ióők tanűja, az őreg kis tribün
mellett azonban az egykoriversenyek emlékét
őrzi a nyo|cvanas években épült káposztásme-
gyeri lakóteleq néhány közterületének a neve.
A Galopp és Ugető utcán, valamint a Lőver-
seny téren k'tviú| az Erdősor utca (mel1mek a
Telkes utcától a Rajki Márton térig hűzőóó
mai nyomvonala a pálya területén belülre es-
ne) e|őző elnevezése, a Paripa űtis az egykor
a közelben fekvő versenytérre utal' A buda-
pesti galoppon rendezett Káposztásmegyeri
Díj pedig a lósport szerelmeseinek üzen, hogy
volt valaha Ujpest határában egy lóverseny-
pálya. Ü

Ákarlólyerseny kezd'ete Megeren, 1929-ben. Előtérben a uerseny ,,master,,-je a kopókkal (Képu Puti Hírlap)
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Dn. Fnaxr (FnaxNóv) Grtrre

I{arctétlnapló az első w|ágháboru idejéből,

[1915] Márczius l-6.
Bolond idő. Süt a nap, utána
hóvihar. Ktinn vagyok a vkl.-
ben [vordere Kampflinie, né,
első harcvonal]. Egész éjjelvi-
sitálok [vtzitá|, lat' Szemlét tart]'

Közben egy á||ítő|agkőze|edő orosz csapat mi-
att,,bereitschaft'' [Bereitschaft, né, készültség].
oriási lövöldözés. Utánna semmi. Tovább ma-
radok. Nappal is fubeit [Arbeit, né, munka].
Sár puczolá s, víz |evezetés. Közben |ődözzik a
,,deckungon'' [Deckung, né, fedezék] kívül sza-
ladó muszkalikat [muszkákat=oroszokat]. Sok
treffer [Treffer, né, találat]. Egyet be akarnak
húzni, azokat lelövik. E,gy alvadás z maga 7 -t |őtt
meg. Közben,,flantenfeuer''-t [Flankenfeuer,
né, oldaltííz] kapunk. Es,te Res. [Reserve Stel-
lung, né, tarta|ék állás] Ejjel a hdgy. [hadnagy]
a|va ta|á|ta a zg. |Zlg, né, szakasz] 10 emberét és
azokat r9ggel kiköttette. Szép kÁ|váia. [...l

Uj beosz!ás. Erre mi fizetünk rá' IJjra a
vkl. Semmi új. En res.-ben vagyok. Az idő hi-
deg, mintha most kezdődne a tél. Posta még
mindig nincs. Istenem, mi lesz. Remény, hogy
hazamehetek. Haupstellung [Haupstellung, né,
főhadiszá||ás]' Semmi új. Skitzet [Skitz, ol-né,
vázlat] készítek az oÍosz Stellungról. Uj a'ot-
akadá|yt építettek az éjje|. Sokvadász rá fog er-
re fizetni' Este hoztak egy cziült a faluból. Sok

értékes dolgot mesé|az ell[enség]ról. Res. Stel-
lung. Este egy kis kfuqraparti. Kis éneklés,
alvás.

6-12.
Ittujra a tél. Esik ahó, az idő kemény. A musz-
kák ismét felgyújtottak 

"gy 
pár házat Choj-

nikban. Fch. [Fáhnrich, né, zászlós) Tóth a sze-
gény czivilnek két tehenét orosznak nézvén,|e_
lőtte. El akafta adni szegény a baon.-nak [ba-
taillon, fr,zász|óalj] és éppen yezette őket.Jön
a parancs' hogy mivel tőlünk délre angriff [An-
gnff, né, támadás] lesz, nekiink ,,Scheinangr.''-t
[Scheinangriff, né, |átszattámadás] kell csinálni.
A Hauptst[ellung] 7-'/+ 8 teljesen készen va-
g1'unk. I/c órát a tizétség erős ttizet kezd, majd
utánna a vkl.-ban |évő 2 comp. [compagnie, fr-
o|, század] éktelen lövöldözést [kezd], hogy az
oroszok azt higgyék, hogy támadás lesz és ne vi-
gyék res.-t a jobb szárnyra. De bizony nem si-
került jó| ez a demonstráció. Este mi megyünk
a vkl. és akarunk demonstrálni. De már nincs
szükség. Egy embert vá|Iba lőttek. Boldog em-
ber. 3 nap most a nary Res.-be. Elmentem a
Hilfsplatzra, [Hilfsplatz, né, segélyhely]. Kedé-
lyes estély' Ejjel jövünk haza, ődási hófrívásban.
Reggelre nagy hó. Ismét ktinn vagyok a vdkl.-
ban. oriási hófiivásban viszem 4 órakkor haj-
nalban a [é| századot. Rosszul érzem magam.
Amellett a deckung csupavíz, mert a víz átcsö-
pög. A nagy hó olvad. A kilovések nem jók. A
víz nem tud lefolyni. A vorg. zg. ptr.-nál [vor-
greifene Zug Patronelle, né, e|őretolt sza-
kaszőrség] egy embert szíven lőttek a falon ke-
reszttil. Már egész temető lesz a kápolna mel-
lett. Oda temettek egy szegény katonát, kit a
deckungból ástak ki, mert kilátszott a|ába. Sza-
porodnak a halottak' Az orosztiizérség belőtte
magát nagyszeríien. Egy gtánát a deckungban
egy embert aryonvágott, egy embert megsebe-
sített. A többi lovegek is nagyszerííen vágódtak.
Ejjel ,,alarm''-ban [alarm, ol-né, úadó] az egész
baon. áll az oÍosz támadás miatt. Reggelig tart.
Egész nap rosszul vagyok. Este megyek a Hilfs-

2. tész-

Dr. Fraknoy Gywla a dcckung előtt
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p|atzra.39. rC a) |ázam. Lemondok minden-
ről. Lehet, hogy tífuszos, kolerás vagyok és me-
gyek a Spittalba [Spitral, né, kőrház). Reggelre
normál a|ázam, Csodálatos. Minden nap megy
ó-7 ember, mint úfusz, kolera gyanús a spittal-
ba, no meg lőtt sebbel is. Fogy a baon., napról
napra kevesebben leszünk. Hallom, éjjel ismét
,,a|aÍm,, volt. Az oroszok kézi bombát hajigá|-
nak és erősen ágy6znak, a mieink is. Addig míg
a 30.5 [cm csőátnrérőjíimozsárágÉ] be nem lő
közéjük.

12-18.
Jelenleg még mindig a ,,Hilfsplatzon,,. ,/, 8-as
úrias felkelés. Délelőtt újság olvasás, ének, zon-
gora. Közbe egy pár súlyos sebesültet hoznak.
Az orvos meg Sem nézi. Nekik már régen rossz.
Viszik őket a Diocssan. -anst. -hoz [Diöcése, lat-
né, egyházkerület, Sanitát, né, egészségogtr'
Anstellung, né, itt: hivatal] még útközben meg
fognak halni. Ilyen az éIet. Ejfél után z-ig jő
muri. Másnap szintén. Mintha nem is háború-
ban volnék. Végre egészséges vagyok. Este visz-
sza a tíizvonalba. Jelenleg Res.-ben vagyunk.
Kellemes hír.Haza fogok menni szabadságra.

t8-2+.
Este kimegyek a vorg. zg.-ba
ill. patr.-ba. Gunde lt. [Leut-
nant, né, hadnagy] parancsa'
menjen át, ha lehet, a patakon,
derítsen fel, és ássa be a patak

mentén magát ew zg.10 órakkor, mikor sötét
volt egy patr. [Patrouille, fr-né, jfuőr] e|őrekét
házat átIaJtabri, nincs az oroszoktól megszállva.
Egy másik patr' előre ment biztosítati a patak.
hoz 10 ember egy chargeval [chargé, fr, itt:
megbízás, szolgálat] ásni a patak elé. Mi csak a
jelentés után mentiink kb. 12 őrakor. Jó sötét
volt. Mikor a patalá.nz értünk, e|őször is siet-
tetttik az ásást, ha esetleg megtámadnak, legyen
hova bújni. Közben kísérleteztink a patakon át-
kelni @z t.i. 150 x [x=azonosíthatalan hossz-
mérték] az orosz Schwl.-től [Schwarmlinie, né,
rajvona!). Hoztunk magunkkal egyhidat, de ez
gyengének bizon1'ult' Pedig a patak mély és
széles. Közben te|t az idő, végre találunk 1 m
keskeny tészt a patakon és két patr' máris át
van. Egyik jobbra, másik a fenyvesbe a Mg. felé.
Szépen odacsúsznak, megfigyelik a St[ellung]-
ot, mire kétbámészkodó orosz post. [PoSt' né'

Közlemények

őrszem] feldugja az á|mos fejét. Most jő |esz
visszajönni, mert ha itt ezek észre vesznek, ke-
vés menehil élve haza. Közben be akar egy
orosz patr. a hátunkba jönni. Biztosíték[nak] 2
ember elég nekik. Egy embert hasba lőttek. Se-
be nem súlyos. Jönnek érte sanitéczek [beteg-
ápolók]. Négy óra. Kezd világosodni. Egy kis
tilinkó, hangos beszélgetés hallatszik a musz-
káktól, nem is sejtik, milyen közel vagyunk.
Reggel dicséretet kaptunk. Gyönyöríí idő. Első
tavaszinap. A futóárok kezd összedőlni, folyton
hán11ák a földet belőle, avizet pedig lecsapol-
ják. Saját repülőgép. Az orosz 4-ó schrapnellt
[S chrapnell, né, repeszgr ánátfajta) Iő r á Ia. T ar -
nów felé ment. Közben saját stellunguntra is lő
schr.-t, de nem sebesül senki. Este Res. va-
gyunk. Meg1ött a VIII. marsch [Marsch, né,
menet]. Iszonyú csorda, fegyelmezetlen. En ka-
|aazo|tam őket. Szétosztottákőketa 4. comp.-
hoz. Jött egy nagyon 1ő baútom, Jendrassik
Géza. Elhatároztrlk, hogy együtt fogunk lakást
csináltatrri. Holnap megkezdik' Gyönyörő idő.
Gézát már ta|á|ta avá||án egy fáradt golyó. Sze-
rencsére vaw szerencsédenségére mélyebben
nem ment. Este a vord. kampfst. [vordere
Kampfstellung, né, elülső harcállás]

24-28.
Egy egész század megy ki. Félő, hogy orosz tá-
madás |esz. Kettőzött éberség és figyelem. Egy
zg. pihen, egy patr. sich.-t és postokat ad, a töb-
bi dolgozik. Nappal remek szép idő, Kijött a
baonskomd. [Bataillon Kommandant, fr-né,
zász|óaIjparancsnok]. Felválwa visitálás. Dél-
után estig káry^,Most halljuk, Przemysl ele-
sett. Még a legénységgel nem szabad tudatni.
Mi lesz most? Nagy morális depressio [moralis
depressio, lat, erkölcsi lehangoltság]. Res.-ben
vag.yunk Majd a Haupst. Délelőtt kártya parti,
d.u. is. Parancs jőn arra, hogy egész század
menjen a Gero Hohe-ra [F{ohe, né, magaslat]
és vága el a drótot, dobjon Handgranatet
[Hand grana t, né, kézi gr ánát) és ha l eh et, fo gj on
muszkát. Mi is felkerülünk a Hst.-ba, azonban
semmi kiilönosebb. Erős ttizet kapnak, egy fej-
lövés, de azért két muszkát is fognak. Egy'k
házban aludtak, mikor megfogták őket ós ri-
mánkodtak, csókolták a hdgy. kezét, és mikor
megtudták, hogy nem lesz semmi bajuk, örö-
mükben tánczoltak. Reggelre semmi. Kis kártya
parti. Este 2 zg.-al ki a vklst.-ba besetzolni
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[besetzen, né, elfoglalnif azt, mert a II, század
megy ugyanazt csináIni, mtnt e\őző|eg a l.-es.
Neki azonban már nem sikerül muszkát fogni.
Két m drótot és egy postagalambot hoznak.
Reggel haza' Nvás. Majd kezdjük a deckungot
szépítgetni. Este ki az egész század. Bemegyek
a faluba. onnan deszkátés másféle hasznos dol-
gokat requirá]ok [rekvirál, Iat, zsákmányol].
Különös, a muszka egész éjje| nem lő. Fé| szá-
zad eIő| apatakaáI előbbiekhez hasonló feladat-
tal. Semmi új. Nagy Péntek van. Különös étzé-
sek fognak e|. Az idő gyönyöríí. A pacsirták
szólnak a fejtink felett. Jönnek a repülőgépek.
Az ágyllk szólnak. Elgondolkozom, megérek-e
még ,,Húsvéth''-ot. Ha Isten is úgy akarja, meg.
Este jön a század', teljes német raházatban,
hogy az oroszokat félrevezessék.

Jelenleg Res.-ben vagyok.
Század gyakorlatozás, este
éneldés, Dalárda. A deckungot
megnagyobbítottuk. Most
nagyon szép. Jönnek is az ide-

gen tisztek nézni az összes ,,Deckungok''.at.
Parancsban dicsérték meg a Garde 7 baont.
Ismét kiinn a vklst.-ben. Éii.t ülök a deckunq-
ban, óriási ,,Hurrah'', jajgatás a jobbszárnyo*n.
Egy orosz század megtámadta a 30.-okat. Rög-
tön teljes ,,Bereitschaft''. Várjuk a támadást. A
30..okat visszaverték és majdnem a hátunk
mögé kerültek és elfogtak trennünket, de ideje
korán eW zg,őket fogta hátba és így vonultak
vissza. Tőliink sok embert elfogtak, sok meg-
halt, mert egy ,,Handgranate''-t is vágtak be.
Reggelre csönd. Jelenleg Res. st. Megjőtt az
a|ezr. Gerő. Ismét ide helyezték. Nem tudom,
jó lesz-e? Nem sokáig élveztük. Athelyezték a 6
IR.-hez [Infanterie Regiment, ol-né, gyalo-
gosezred]. Künn a vklst.-ben a zg' ásott egy vb.
grabent. Közben,az oroszok megtámadják a 30.
r, u l.fiv.-t [t]. oriási fegyver ropogás. Az én
sich. patr. [Sicherungs Patrolle, né, biztosító
őr] visszaszalad. Lelövéssel fenyegetem' csak
űgy megy vissza. Közben felgyújtanak a muSZ-
kák Chojnikb an 4 házat. Oriási fény' Erős kiiz-
delmembe került a rendet fenntartani. Nappal
egytészt alvás, másrészt orosz dolgok requirá-
lása. Este egy kis éneklés, zene. Res. St. Beáll az
esőzés. Közben aZ oÍosz tüzérsés lő sch.-vel.
Este és másnap ca. 4+|0-74 t. Egy sch. bevág a
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declcungba. Eppen aludtam. Semmi baj, csak
felébredtem. Bedőlt egy deckung és a bent lé-
vőket maga alá temette. 2 halott és 3 seb[esült].
Szegények és éppen az én zg'-ból. Este vorg.
zg. Nagy esőzés. Az összes deckungok vizesek
és bedőlnek. Vkst. fvorgreifene Kampfstellung,
né, előretolt harcállás]. Ejjel ásatni kellett voi-
na, de esik az eső. Nem csak a legénység, de nri
is ázunk-fázunk. Egy jó barátom Sarkady &rr'

fFáhnrich, né, zászlős], kit lábán ta|á|t a golyó,
azt hittem, sebével haza megy, de nem sikerült
szegénynek. Már itt is van a ,,Hilfsplatz,,-on.
Három napig most ,,unterkunft'' [Unterkunft,
né, ellátás]. D[élelőtt]. Pihenés, egy kis gyakor-
Latozás, az oroszoknak Húsvéthjuk van. Nern-
igen lőnek. A mi ttizéreink azonban igen, egész
éjjel. A muszkák átkiáltottak a 31.-nek, ne lője-
nek, mert beszakadt a deckungjuk, és mi nem
lőttünk. Ma szenteltük fel a kis kápolnát és a te-
metőnket. Az egész baon. itt volt (3 század),
volt szt. [szent] mise is. Szép és megható volt.
Este vlat. Kaptuk a parancsot egy zg,-a| előre és
minden áron oroszt fogni. Lt. Gundeval össze-
jártuk a patak mentén az összes házakat, de bi-
zony ez nem sikerült. Csak egy cziiIt a felesé-
gével és egy|ányával, kit a úizvona|tóI kilakol-
tattunk és a bkmdo.-hoz [Bataillon kommandó,
fr-lat-né századparancsnokság] indítottunk. Ej-
jel nagy záporeső volt és nektink a földön kellett
fektidve ázni, jobbről balról erősen leichtpisto-
|éztak [Leichtpistole, né, könnyű pisztoly].
Reggel beruk}oltunk. Nappal nem lőttünk,
mert a muszkáknak Húsvéthjuk vo|t, EzzeI
megtiszteltük őket, meÍt ők sem lőttek. Utána
res. stellung. Közben megjött a 9. marsch. Sok
tiszt jött vele. Most már annyian vag1'unk, hogy
sok új tiszti deckungot kell építeni. Megy is az
építkezés, fahordás. Jött egy jó barátom, Kdt.

[ka-dét, ft-né, tlszgelölt] Grandits. Nappal kár-
tyázás' Sokat nyerek. Este egy kis összejövetel,
ének' ivás, majd szerenád kptny. [kapitány] Mo-
raveknek. Nagyon meg volt hawa az öreg'

@ofutatjuk...)

* A közreadók dr. Frank (Fraknóy) G1'ula le-
ányai, T. Fraknóy Éva és K. dr. Fraknóy Veronika, és
unokája, dr. Kőrös András. Az azonosítható helység-
neveket mai elnevezésiik felttintetésével, az idegen sza-
vakat és kifejezéseket eredecük megjelölésével, szögletes
zárójelben, a teljes anyagot betííhíven közöljük.

Aprilis 2-8.
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TórH Lxszl'ó

Iskolab űtor gyár Upesten

A' gyár alapítása
A II. világháboru után Ma-
gyarországon ijjászewezték a
közoktatást' IJgyanakkor gon-
doskodni kellett a háború
alatt leromlott bútorállomány

pótlásár ő|, a bővülő oktatás bűtorzatigényér ő|
is. Az oktatásügy akkori vezetői űgy |átták,
hogy az iskolákat, ezen belül a tantermeket
egységes bűtorzattal kell ellátni. A Könnyíí-
ipari Minisztériumot kérték fe| az iskolabú.
tor gy át tás me gszeÍv ezés ére. A tényi e ge s s zer-
vezési munkát a minisztérium a Mííszaki Fa-
tömegcikk Egyesülésre bízta.

Azúj gyár helyét az akor már államo-
sított Seidovitz-Wollenstein-féle faáruizem
területén jelölték k'l.Ez azizem az újpesti Ár-
pád út-Iswántelki út_Geduly utca_Zichy
Mihály utca által határolt területen fektidt, a
területbe |akóházak, kertek, továbbá a ház-
kezelőségek által fenntartott lakóingatlanok
nyúltak be. Az izem részére véglegesen ki-
jelölt terület tulajdonviszonyait ez időben
nem rendezték telekkc;nyvileg.

Az Iskolabútorgyár Nemzeti Vállalatot
a Népgazdasági Tanács (IGp.Mi".) 86/5/1950,
február 2. számú' határozatával alapították
meg. A gyár tény|egesen 1950. június 1,7-én
alakult, az a|apító|evél szerint iskolabútorok és
i sko l ai b e rend e zé s ek gy ár tásár a. Az a|apítő|e -
vélben rögzítették még az Iswántelki űt 7I.
a|att Iévő romos Petőfi mozinak (korábban
Csillag mozl) és a fV. ker., Liszt Ferenc utca
1. alatt működő óvodabútorgyártő üzemnek a
gyártelephe z va|ő csatolását is.

A gyártelep területén egy kétszintes, fé-
lig kész lakóépület volt kb. I20 m, alapterület-
tel, egy kb. 100 m'-es monolit beton izem-
épület, egY betonvázas fa tetőszerkezetíi
üzemépület kb. 500 m2 alapterülettel, ide volt
beépíwe egy 2I m' fiítőfelü|e(ú', stabll gőz-
kazán is' Egy lakóépület az Arpád úti fronton
állt, amit mát az előző tu|a)donos is irodának
használt. A rákospalota-újpesti határvonalon
volt még egy {ábőlkészített pajta is.

Közlemények

A korábbi üzem gépi berendezéseiről
nincsenek ismereteink. A területen több föld-
be ásott gőzö|őaknát ta|á|tak, ami alapanyag-
gyártásra uta|t.

Az alak-uló iskolabútorgyár gépeit és
szakembereit a korábban Rákospalotán mííkö-
dött, államosított Yágó-ÍéIe és a Dévai utcá-
ban működött Dören cégtő| telepítették át.

A termelőmunka 1950 júliusában kez-
dődött meg. Már augusztusban jelentős kész-
áru-ktszá||ításra kertilt sor. noha a munkafel-
tételek még alig voltak biztosíwa. Hiányoztak
a biztonsági berendezés ek, az őltözők, a porel-
szívás, az o|dőszergőzök e|szívása. A meglévő
gyárterület már a kezdetben is szííknek bizo-
ny'ult. Az á|dat]an kr;rülményekre jó példa,
hogy a bútorokat nyílt dobkályhák mellett
Iald<ozták, t6z- és robbanásveszélyes lakkok-
ka|, a csővázakat az udvaron festették, hóban,
sárban.

A' gyár termékei
Az 1950-es években a tante-
rem bútorzata iskolapad, táb-
Ia, szék, tanári aszta|, dobo-
gó, hulladékgyűljtő |áda és

v ező Intézet tervezett iskolapadot és e gyetemi
padot, figyelembe véve ahazai gyakorlatot és
igényeket, a tervezéshez kjírt szempontokat.
Ezek a következők voltak az iskolapad mére-
tei kövessék a tanulók testméretét' csatlakoz-
tatni lehessen más korcsoportú tanulók részé_
re készített padokkal is; a bútorok ne károsít-
sák a tanulók fejlődését és testi épségét; a bú-
torok fő méretei és az a|katrészek legyenek
csereszabatosak; rögzítették a tartóssági, ál1é-
konysági és stabilitási követelményeket is;
fontos követelmény volt a bútorok gyárthatő-
sága és a legolcsóbb megoldások alkalmazása;
követelmény vo|t az országban rendelkezésre
á||ó any agok alka|mazása, f eny őfa fe|has zná|á -

sát például csak nagyon indokolt esetben en-
gedélyezték.
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A tervezés és a gyártás kívánt
e|Ienőrzésére létreho zták a
Pedagógiai Intézet mellett
mííködő iskolabútor-bizott-
ságot, ahol iskolaorvos, peda-

gógusok és iparművé szek wzsgá|ták a gyártás-
ra szánt termékek mintadarabjait, Ez abizott-
ság a későbbiekben évtizedekig eredményesen
működött.

EzzeI egy időben szabványosították az
iskolában hasznáLt bútorok és Sporteszkozok
teljes körét'

Az iskolabútorok gyártatására és forga-
lombahozata|ára|étreboztákaTanértváIIaIa-
tot (a későbbiekben a cég neve Calderonira
változott). A'gyár ezltánaz iskolákkal nem ke-
rtilt kapcsolatba, nevét és tevékenységét az is-
kolák nem ismerték. A bútorok Iaszá|Iítása a
Tanért diszpozíciői aIap1án történt.

A termelés Í963.ig zárt ciklusban folyt,
az alrJrior kifejlesztett alaptípusok (iskolapad,
szék, tanulóasztal, tábla stb.) az évszázadvégé_
i g 1 énye gé b en v áIto zatIan formáb an ké s zültek.
Napjainkban is ezeket a bútorokat haszná|1ák
az iskolákban.

Az 1950-es évekhez vizsonyíwa meg-
növekedett igény miatt a termelőterületek bő-
vítésére volt szükség. I951-1952-ben a gép-
mííhel1re merőlegesen, a Révész-Varga-telek
határán épült meg egy kb. 70 méter hosszú,
favázas, de téglafallal határolt műhelyrész,
majd később folytatódott L alakban azlswán_
telki úttal párhuzamosan egészen a Zichy Mi-
hály utcáig. 1954-ben megépült a gyárte|ep
közelében egy kb 100 m'-es míihelyrész,
1954-ben a Petőfi mozit elbontották, helyén a
telket három lépcsőben ktlrbeépítették.

Ebben az időben kor|átozták az épület-
beruházásokat, az épületek tewezését és kivite-
Iezését házilag v égezték, a felügyeleti szervek
ezt a munkát legfeljebb jóindulatúan e|nézték,
de nem támogatták. 1950-ben a vá||a|athoz
cs a tolt óvo d abútor-üzem et f e|számolták, de az
óvodabútorokat tovább gyáttották a központi
telepen. 1955-ben a )CIII. ker., Keszkenő ut-
cában működő Bútoripari Gép1avttő és Szer-
számgyártó Vállalatot szervezetileg az Iskola-
bútorgyárhoz csatolták. A termelés 19ó3-ig -

a nagy iparszewezési kampányi g _ avázo|tko-
rülmények között és szervezetben fol1t. t963-
ban a bútoripar átszewezése során az Iskola-

bútotgyárat jelölték ki központi üzemnek és
adminisztrációs központnak a hozzárendelt
gyárakirányításfua. A Bútoripari Gépjavító és
Szerszámgyártó YáLla|at ekkor a Bútoripari
Fejlesztési Intézethez kapcsolódott, az Obu-
dai Sportszergyár és a Rákospalotai Sportszer-
gyár az Iskolabúrotgyárhoz került. A megnö-
vekedett vá|Ialat új neve Iskolabútor- és
Sportszergyfu lett.

Az Iskolabútor- és Sportszergyár elődvál-
|alataí

Az eIső rendelkezésünkre á1-
1ó adatok szerint az l846-ban
alapított ,,Feiwel Lipót utó-
dai-féle első Magyar Királyi
isko1aberendezés, tornaké-

szülékek és modern iskolabútor gyár,, készített
Magyarországon üzemi szinten iskolabútort
és sportszert. E, cég jogutódja Lopos Gi,rrla
lett, aki a III. ker., Bécsi út 85. sz. telephelyen
működött. A Lopos-cég kezdetben Macher
Rezső és társa néven a korábbi fV. kerületben,
aYáci utca 28. és a Podmanitzki utca 45 sz.
a|attúzletif őIerakatkénthirdettemagát,majd
aYáci utca 27-29, aLatt önálló Ipar és Játék-
iizletet nyitott (1932). A Lopos-féle územ a
tornatermek, pályakellékek, játszóterek be-
rend e zési tár gy ainak gy ár tásár a s zako s o dott,
gyártmányainak széles vá|asztékát a kor igé-
nyeinek meg{elelő minőségben készítette, a
hazai sportemberek körében nagy tekintélye
volt. A cég jó|képzettszakemberekből állt. A
gyártrrtányok naprakészen követték az eur őpai
sport fejlődését. A cég munkáját állami és vá-
sári elismerések fémjelezték. Az id.zem a Itazai
sportszerellátásban jelentős szerepet vállalt.
Itt készültekafa és fém a|apanyagű torna- és
atlétikai berendezések és kempingcikkek. A
gyártnányok kialakítása részben a hilföldről
behozott minták aIapján, részben aDániábő|,
Svédországból, FinnországbóI és Németor-
szágbó| beszerzett gyártási előírások szerint
történt. Figyelembe vették ugyanakkor ahazaj
egyesületek vezetőifiek j avaslatait is.

Az iskolák tornatermeiben még most is
gyaL<ran ta\áIkozhaolnk a század első felében
készített sporteszközökkel. Ezek az eszközök
napjainkban is jól hasznáIhatő termékek. A
nagyvá|Ialatba történt beolvadás e|őtt a vá|Ia-
lat hivatalos neve obudai Sportszergyár volt.

20 Üim.'.x; Közlemőnyek



I
I

I
I
1
{
;
t*

A másik cég a Huszár Pá| által tulajdo-
nolt üzem volt. Ez az izemnem került az áIIa-
mi vállalatok jegyzékébe, de a történelmi hű-
ség kedvéért meg kell említeni.

A Rákospalotai Sportszerg5rár vo|t az űj
vá|Ia|arhoz kapcsolt harmadik gyfu. F'z a cég a
Sport és Míisza|o F aárugyár L9 49 -ben létreho -

zott szervezete, a Yágő testvérek rákospalotai
és a Rétfalvi Ferenc ésLázár Erzsébet rákospa-
lotai telepéből, továbbá Dören Béla Dévényi
utcai telepéből és Telepes utcai üzemrészébő|
alakult ki. A Rákospalotai Sportszergyár I. sz.
üzeme Rákospalota, Bocskai utca I42. alatt.
működött, amilhez a Dugonics utca 32., a Bel-
ler Imre utca I43., I45.,I+7 . telepek tartoztak
A Rákospalotai Sportszetgyárban nagyon jó
minőségű irodabútort, szánkőt, sítalpat, ping-
pongasztalt gyártottak. A gyárban készített te-
niszütők az öwenes évektől egész Európában
keresett árucikké váltak.

A Dören-féle üzem 1949 őta a Rákos-
palotai Sportszergyár szewezetében dolgo-
Zott. Az üzemet Dören Béla alapította, aDé-
vényi utca 22. sz. alatt működött. Az izemfá_
ból készített iskolabútorokat. vonalzókat, toll-
tartókát. A vállalat a maga idejében a legkor-
szeríítrb gépekkel.volt felszere|ve. Ez a volt
cégtulajdonos, Dören Béla szakmai érdeklő-
dését és hozzáértését tanúsította.

Iskolabútor- és Sportszetgyát
Az űj szervezési formába
kényszeútett gyár egysé gek
t963 őta önálló termelés-
irányítással, de központi
könyveléssel és műszaki irá-

1yítással dolgoztak. Az űj cég és azI, sz. gyát
Ujpesten, az Atpád úton működött. A II-es
gyár obudán, a III-as gyártelep Rákospa-
lotán, a rV-es gyárJánosházán szeweződött.

A gyár életét, a termékek összetételét, a
fejlesztés kányaít a kor gazdasági körülmé-
nyei új mederbe terelték. A hawanas évek ele-
jén a termelékenység növelése mind sürge-
tőbb igénÉént jelentkezett.. ̂  gyárak a gyár-
tási sorozatok növelésével, a kis darubszímtt
sorozatok e|hagyásával igyekeztek a termelési
mutatókon j avítani. Ekkor jelentkezett e|őszöt
a vá||a|at üzemeinél a belső és ktilső kooperá-
ció igénye. Uj, eddig nem gyártott termékek
gyfu tását is beindították.

Közlemények

obudán ezidőben alakult ki a kárpitos-
műhelybőt a sátorvarroda üzemrész, ame|5ika
termelését éwő| évre megduplázta. A gyár
fémipari rész|ege készítette a sátorvázakat
acélcsőből és alumíniumból. A rohamos fejlő-
dés lehetőségét az akkoriban kifejlódő kem-
pingmozgalom biztosította.

Az I-es gyárbzn gyártott fémvázas bű-
torok vázait az Iswántelki úti lakatosműhely-
ben készítéffék. A hatvanas évek közepétől
indult eI a Íémvázak más üzemben va|ő gyár-
tatása. IJj anyagok és technológiák léptek be:

a forgácslemez, a farostlemez, a színfurnéro-
zott bútorlap, a míigyanta fagasztók, a nitro-

lakk. A fémvázak festéséhez nitrokalapács-
lakkot, később resistán zománcot haszná|tak.
Új te chnoló gi ákat i s b eve ze tte k: alkalmazták a

hőprést, az elektrosztatikus festékszórást, a

nagyfrekvenciás présben va|ő ragasztást, a szi-
tanyomást.

A gyárak az áI|amosításkor főként el-

al'ult, elhas zná|ő dott gép ekkel do|go ztak, eze -

ket a gépeket fokozatosan új gépekre cserélték
ki. Ahatvanas évekvége feléagyárakélete fel-
pezsdült, a fejlődésük iránya kirajzolódott. A

Fővárosi Tanács városrendezési terve az ób:u-
dai gyár és a rákospalotai gyát vidékre va|ő át-
telepítését írta e|ő.

Az Iskolabútor- és Sportszergyár 1967-
ben Jánosházán megvásárolta a romos, szét-
hordott állapotban |évő téglagyárat és akóz-
ség központjában lévő romos műemlék épü-
letet. A műemlék épület adottságaináI fogva
nem volt fejleszthető , ezért a tég|agyár épüle-
tét jelölték |<t Íejlesztésre. A területen levő,
még viszonylag állékony két tégIagyáti szín
gyenge minőségíí felíjítása után, 19ó8-ban
kezdődött el a termelőmunka. A telephelyen
még meglévő romos téglaszínek munkahellyé
valő átépítése Í973-ig tartott. I976_tő| 1980-
ig részben saját hitelből, részben a kitelepítési
alapból fo|yt az üzem rekonstrukciója. Ebben
az ütemben úi üzemcsarnokok épültek, meg-
oldódott a dolgozók szociális elhelyezése, a
gyár fiitése és ipari gőzze| való ellátása.

Budapesten, az I-es gyár területén új
szerelócsarnok épült, az 1'lpáá úti fronton új
irodaházat adtak át. A telepre bevezették a
távfűtést. A II-es gyár áttelepítése obudáról
azl-es gyár tertiletére I968-ban kezdődött el,
és 19ó9-ben Íejeződöttbe. Az óbudai lakatos-
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mííhely az Iswántelki úti telephelyre kc;lto-
zött, a faipari gépház egyesült az l.'es gyár
azonos műhelyrészeivel' A sátor gyártás János-
házára került. Budapesten - a rég; iroda-
házban _ csak a mintavarroda maradt meg.

Az Iskolabútor- és Sport-
szergyár a Gazdaság1 Bi-
zotts á g határ o zatának me g-
felelően új, háromszintes,
korszerű sportszergyártó

üzemet építtetett. Az építkezés |977-ben
kezdődött, és 1981-ben Íeieződött be. 1981-
ben a gyáregység véglegesen átköItözött az
új üzembe, és elindította itt a termelőmunkát.
Az üzemek rövid időn belüli mozgatása a
hawanas évek gazdasági változásai miatt
a teljes gyártmányszerkezet váItozását Vonta
maga után.

A fV-es gyárba került a csővázas bttto_
rok, a tömör fábőIkészített' tömegcikk jellegű
bútorok, sportszerek gyártása, a sátor gyártás,
a csővázas bútorok csővázának gyártása és a
színesbútor -gyártás.

Az l-es gyár az iskolai korpuszbútorok
és a lakossági gyermekbútorok gyártására ren-
dezkedett be.

Az új sportiizemben készült a tenisz-, a
tollaslabda- és a pingpongütő.

A rákospalotai gyátban, ahol a II. vi-
lágháború előtt és alatt síléceket gyártottak a
honvédség számára tömör fából, ekkor áttér-
tek a kor igényeinek megfelelő, több rétegből
Í agasztott |écek gyártására. Ebből j elentős ex-
portot bonyolítottak le' A későbbiekben fa*
műanyag kombinációjú léceket is gyártottak,
majd áttértek a műanyag futófelületíí lécek
gyártására is. Ezeket a léceket is exportra gyár-
tották' A műanyag síléc kifejlesztésére csak
szórványos kísérletek folytak. A kiilföldi kuta-
tók eredményei és a sílécgyártók tapaszta|atai
nem álltak a váLIaIat rendelkezésére' Ilyen
körülmények kozott műanyagból kifejlesztett
síLéc gyártására felelősséggel gondolni sem
lehetett.

I972-ben a III-as gyárban megszüntet-
ték a sílécgyártást.

L szánkőgyártást a II-es és a III-as
gyárbő| a fV-es gyárbahe|yeztékát. Lgyártás
itt jól szervezett technológiával indult. N"g.v
teljesítményű alapgépek, kifejlesztett és vásá-
rolt célgépek biztosították a hatékony gyár-

tási folyamatot. A hazat igétyek teljes kielé-
gítésén túl exportszá||ításo|<ra is sor került.
Nem voltak ritkák a több tízezres szá||ítmá-
nyok sem.

Az egykori szocialista országokat össze-
fogó Kölcsönös Gazdasági Segítség Taná-
csába tömörült államok megkísére|ték az
or szágaik adottsá gaihoz legj obban illő termé-
kek gy ártását, i ll e we ezek cs er éj ét. J áno sházán
készült a Német Demokratilars Köztársaság
számára a bordásfal' a tornapad, itt állították
elő a tornaszekrényekfa alkatrészeit. Lz NDK
ellentételként tollaslabdaütőket és egyéb
Sports zert száIIított.

Az Iskolabútor- és Sportszergyár gyárt-
mányszerkezete módosult. A gyártmány1egy-
zékben a gyártott típusok száma a hatvanas
években 6-700 volt, ez a nyolcvanas évek vé-
gére 100-120 termékre csökkent. A teniszütő-
üzem termelése minden törekvés ellenére sem
futott fe| a teruezett évi 100 ezer darabra. A
játék o|y mértékben felerősödött a verseny-
sportban, hogy a fa- és a fémütők már nem
bírták a terhelést. Műanyag id.tők gyártásáva|
nem próbá|koztak. A faütő két év alatt jó|
eladható, exportképes árucikkből eladhatatlan
án:vává|t.

Epilógus
A nvolcvanas évek vége felé
az országban kialakult gaz-
dasági ]<rízis az Iskolabírtor-
és Sportszergyár helyz,etét is
mesrendítette' A rendelésá1-

lomány csökkent, eladatlan készletek kelet-
keztek, a hitei-vis szafizetési köteiezettség
bénítólag hatott. A gyár ingatlanok értékesí-
tésével próbált úrrá lenni a helyzeten, ezekaz
intézkedések azonban már nem segítettek.
Először az Iswántelki úti üzemrészt értékesí-
tették' majd a teniszütógyárat, később, I99I-
ben a jánosházi g-y=árban á||ították le a ter-
rnelést. I993-ban a gyár öncsődöt jelentett,
l995-re fe7számr:Iták a cés.et.

Újp"'t.'' az izem-45 évig doigozott.
Ezidő a|att2-300 embernek adott folyamato-
san munkát és megélhetéSt. A gy-ár ernlékét
ma már csak a még nrindig használatban|évő
iskolapadok, tanuióasztalok, székek és egyéb
bútorok őrz1k. Meg a Gecluly utca sarkán á1ló
két szomorú platánfa. n
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Krudy Gyula a meryeri lóvefsenyen

Valaki azt rrrawarázta nagy-
szombaton, hogy ha vasárnap
ki akarnék menni Megyerre,
úgy kerülhetem el a legjob-
ban a versenyvonaton való to-

longást, ha már délelőtt kimegyek, és kint
ebédelek apá|yán, egészen jó az ottani resti.

Erről eszembe jutott, hogy va|aha ré-
gen Krudy Gy'ulával iártam így Megyerre. O
nagy míívésze volt a kényelemnek. Tizenket-
tőkor már a versenytér vendéglőjében ültiink.
Sütött a nap' káposztapil|e szá|It a söröskrigli
szé|ére. Friss volt a borjúpörkölt. A pálya üres,
a pázsiton nyergeletlen telivéreket sétáltattak.
Mire az első vonattal megérkezett a tömeg, mi
már a feketekávén is túl voltunk.

Történt egy nap' hogy a pincér, aki ki-
szolgá|t benniinket, olyan buzgalommal sür-
gött-forgott körülöttiinlg olyan rajongással
nézett Krúdyra, hogy elkezdtem gyanakodni,
van közötttik valami régi, ktilönös kapcsolat,
talán egy nagy mulatás emléke.

A pincér ftirge, öreg ember volt, him-
lős, a ba| szemére kancsított, de barátságos,
kedves, meleg, jókedvű lélek ült az arcán.Krít-
dy laposakat nézen rá, a levestől a pörköltig,
végre a körözött liptóinál megkérdezte:

- Mondja csak, fiam, nem találkoztunk
mi már valahol?

Az öreg pincér megállott az aszta|ná|,
ssgárzott aZ arca'

- De igen, nagyságos úr. Egyetlen-
egyszer. Egy éjszaka. Tizenöt éwe| eze|őtt.
Nagykállóban!

* Kezdek már emlékezt.lt|' _ dörmögte
Ikudy mély gordonkahangján. - Mondja csak,
fiam. Nem maradtam én adós akkor magának?!

_ Igenis nagyságos uram. Föl méltózta-
tott íratni a szám|át|. Aztán el tetszett utazni
másnap.

Krudy megdörzsölte a homlokát, mint-
ha vissza akarna emlékezni rá, hogy mit fo-
gyasztott lizenöt évve| ezelőtt a kállói kávé-
házban. Es vissza is emlékezett. Elkezdte
csöndesen bemondani a cechét.

Közleménvek

- Várjon csak. Volt két kemény tojá-
som. Egy skatulya szaróíniám. Egy üveg sö-
rom'.. Na, mi még? Mert valamim még volt,
úgy emlékszeml

- Egy koronáttetszett adni a cigányrrak!
Krudy bólintott oldalt billent, ezüst

fejével:
-Jól van, fiam. Adja csak össze!
A pincér kancsal Szeme ragyogott. Jó-

kedvűen mondta:
_Már meg is van, nagyságos uram! _ a

belső zsebéből kivette nagy, fekete pincértár-
cá1át,kotorászott benne egy kicsit, aZtáR egy
időtő| sárgult, régi számo|őcéduIát tett az asz-
talra. Rajta volt tételenként a kállói cech, a
végösszeg, keresztbe íwa az egészen Krudy
neve, mint az adós elismerése. Eltette a pincér
a számo|őcéda|át, és őrizte tlzenöt éven át,
mint egy hajfiirtöt vary eW szerelmes levelet.
Mert ebben a dologban nem a hiteIezői ko-
nokság nyilvánult meg, hanem az emberi ér_
zés. A pincér megszerette az e|ső percben
Knidyt. Olyan megmagyarázhatat|an érzés ez,
mint a szerelem' A pincér vaw a szívébe fo_
gadja a vendéget, vagy elutasítja. Az egyiknek
odaadná hitelbe akabá1át, a másiknak nem ír
föl egy,kapucínert sem.

Es milyen nagy dolgot árul e| ez az
ereklyeként őrzőtt számolőcédula. Szinte töb-
bet ér, mint egy kőzépfajtájű bronzszobor egy
kisebb téren. Micsoda személyes varázsalehe-
tett Knidy Gyrlának, hogy a cédulát, amin
rajta volt a neve' nem dobta el a pincér tizenöt
éven keresztül, hanem a tárcájában hordta,
kedves emléknek.

A szám|án három korona hawan fillér
volt. Krúdy letett egy ezüst ötpengőst a ke-
nyétmorzsás abroszra. A pincér meghatott
tréfáva| szabadkozott, hogy azőta dtágább lett
az altogram, öt pengőért nem adja oda.

- Tartsa meg a pénzt is, a cédulát is! _

dünnyögte Krudy.
_ A pincér nem nyúlt a pénzhez. A

kaba|ára hivatkozott, hogy játék e|őtt nem jó
1942
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Dn. Knrsra Gyoncy

Tíz|ábú hódítők a Dunában

Az újpesti özönfajokkal való is-
merkedés során találkoztunk
már olyan növény{ajjal (kisvirá-
gú nebáncsvirág), amely a Du-
na ,,zö|d ország6tján,,, a paÍt

menti ligeterdőkben terjeszkedik. Az idegenho-
nos állatok eg5r tésze, mint a cifrarák (or,conectes
limuu) és a kínai gyapjasollós rák @riocbeir
sinensis) a Duna vízrendszerében vándoro|. Az
újpesti Duna-szakaszon is é|ő ciftarákot és a
gyapjasollós rákot a tiz|ábú' rákok közé soroljuk.

A tíz|ábú, rákok Q)ecapoda) csoportja
mintegy tízezer fajáva| a rákok |egfa1gazdagabb
rendjét képviseli. Többségtik tengeri, de néme-
|yekaz édewizeket és a szárazföldet is meghódí-
tották. A zöldes-ba rnás színíi édesvízi tiz|íbű, ra_
kok teste hát-hasi irányban lapított. Vastag és
erős kitinpáncéljukba jelentős mennyiségű mész
rakódik. Fejiik két pár csápot, nÉlen ülő össze-
tett szemeket és szájszerveket visel. A fej hátul-
ső r észétő| hűző dó b őrkettőzetllkből hátpa j zs
fejlődött ki, amely összenőtt a torra|, és oldalt a
lábak tövéig lehúzódik' Igy körűlves zi a tor|ábak
tövéhez kapcsolódó kopoltyúkat, egfajta ko-
poltyúüreget képezve. Erőteljes potrohuk széles
farokúszóban) vaw más néven faroklegyezőben
végződik. A rákok úszásuk során szétterpesztett
farokuszójukkal csapnak erőteljesen a hasuk alá,
miközben hátrafe|é mozdulnak el. Torlábaik
közi|az elülső három pár atáp|á|kozásbanköz-
reműködő állkapcsi lábbá alakult. A negyedik
pár, a torlábak tekintélyes méreúi ollókban
végződnek. A tobbi négy pár járő|áb kozú| az

első két pár kis métetíi ollót visel. A kétágu pot-
rohlábak közi| az első pár a hímeknél párző|áb-
bá alakul, a nőstény-ek petéi a potrohlábakhoz
kapcsolódnak. Az édesvízi tiz|ábu rákok több-
ször vedlenek növekedésiik során. Ilyenkor be-
sziintetik táplálkozásukat, és a hámszövetiik által
termelt emésztőfoly adékkal felol d j ák a k;J|s ő v áz
jelentős t észét. Az elvékonyodott ki'iltakaróból
előbújik a frissen vedlett rák, avajrák, amel}rrek
új ktiltakarója még lágy, és csak néhány hét el-
teltével szilárdul meg a kopoltyúkon keresztül
felvett kalciumsók berakódásával.

A rákpestisben megritkult, őshonos tízlá-
búrák-állom ány pórJására telepítették', Német-
országba 1870-ben az észak-amerikai eredetíí
ci{rarákot, amely az 7980 -as években magyar oÍ -

szági Duna-szakaszokon is megjelent. Napja-
inkra meghódította a Dunába torkolló patako-
kat is. Dunakeszin már tömeges megjelenésű, és
csak idő kérdése, hogy mikor ta|á|unk rá az
újpesti patakokban (Mogyoródi-patak, Csömö-
ri.patak, Szilas-patak) is. A cifrarákot a potroh-
szelvények hátoldalán megjelenő bordó színű
foltokról ismerhetjük fel. A ciftarák védett a
rákpestis ellen, ugyanakkor terjeszthets a beteg-
séget, ezért térhódítása veszé|yezteú az őshonos
tíz|ábűrák_állományfennmaradásáthazánkban.

A négyszogű tarisznyarákok családjába
tartozó l<:nai gyapjasollós rák Kína nagy folya-
maiban él. Innen 1912-ben hurcolták be Né-
metországba, és azőta elterjedt Dánia, Hollan-
dia, Belgium, Finn- és Svédország vizeiben is.
Ez a faj elszaporodásával nemcsak az őshonos
rákok fennm ar adását v eszély ezteú, hanem fiírá -

saival a gátakban is komoly kárakat okozhat. A
tarisznyarákszeríi á||atot e|őször két éve ta|á|ták
meg munkások a csepeli szennywztisztító terü-
letén, és egy jó| irányzott lapátcsapással rögtön
el is pusztították.Igy abizonytő példány töre-
dékes állapotban jutott e| a Yízng5n' Hidrobio-
Lógsailntézetbe. Azótaűjabb é|ő példány is elő-
került a Dunából. A'rákveszélyességét jól mu-
tatja,hogyNémetországbanvérdíjattíiztekl<ta
fejéte, és évente több tonnát száI|ítanakvissza a
begyűjtött állatokból Kínába. !Kínai gapjasolhrók
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HrmnemN Lplszt-o

Kornis Clarisse

Ujp"'t történetén végigvonul
az itt é|ő szegényebb sorsú
néprétegek karitatív gyámo-
|ítása, segítése. Számos egész-
Sésugyl, oktatási és kulturális

intézmény szo|gáIta a kazjőIétet, és ezek je-

lentős r észét e gyesületek, civil kezde mény ezé -

sek, egyletek mííködtették. Különösen szem-
beötlő ezen a téren a hölgyek szerepvállalása.
A tehetősebb középosztálybeli családok édes-
any ái, |eányai erkölcsi köteless é güknek érez-
ték, hogy anyagilehetőségeikhez mérten kive-
gyék részüket a jótékonysági tevékenységbőI.
Tették ezt anná| is inkább, mert követendő
példaképként állt előttiik a város területét
egykoron birtokló Károlyi Iswán gróf menye,
Kornis Clarisse.

A grófnő Nagyszebenben született'
1834. janufu 29-én. Edesapja, Kornis Mihály
grőf az erdélyi kormányszékek tanácsosa, a
Magyar Tudós Társaság igazgatőságs tagsa
volt. A család göncruszkai ágábóI származó
arisztokrata rangos házasságot kötött, mikor
oltár elé yezette Bethlen Katalint, a grófi csa-
lád fejedelmi ágának utoisó tagát. Ebből a
fuigybő| született Clarisse, akit gyermekkorá-
ban minden bizonnyal Klárának neveztek ját-

szőtár sai. A grófkisass Zony gondos neveltetés -

ben részesült. Bájos megjelenésének, illedel-
mes viselkedésének, választékos beszédmodo-
rának köszönhette első kőzszerep|ését. 1849.
december 25-én, Erdélyt az ellenségtől meg-
tisztilr a, B em táb ornok Kol o zsv ár r a érkezett.
Lz őt ndvöz|ő honleányok nevében Clarisse
nyrijtott át virágcsokrot a diadalmas hadve-
zérnek.

Főúri körökben forogva, bálok és vadá-
szatok alkalmával a frata| Iánnyá serdült gróf-
nő számos ismeretséget kötött. Igy került kap-
csolatba a Károlyi családdal is. Az Ujpestet
alapítő Iswán gróf legidősebb fia, Ede udva-
rolt a kisasszoqmak. Házasságuknak csupán a
felekezetbeli ktilonbsé g áI|t útjában. Miután
azonban Clarisse elhagyta az unitárius vallást,
és katolizált' nem volt akadálya annak' hogy

Híru újpestiek

1851. februfu 2I-én összeházasodjanak' Csa-
ládi élete örömöket, de bánatot is hozott szá-
mára. I852-ben megszületett Georgina nevű

Ieánya, a|<tt egy várva várt fiűgyermek, a nary-

apja tánlswánnak keresztelt utód követett. A

kisfiú azonban csupán néhány napig élt. A

halála {e|ett étzett bánat csupán 1859-ben

enyhült, mikor aLászlő nevet festhették fel a

családfára.
A' grőfnő, férjéve| az o|da|án, továbbra

is aktív társadalmi életet élt. Többszfu időzőtt

Párizsban is, ahol III. Napóleon udvari bá|jfua
is meghívást kapott. Lz osztráknagykövet le is

írta jelentésében, hogy a császár,,kitüntető fi-

gyelemben részesítette a báj. és szellemdús
Áagy^, grőfnét,,. A francia uralkodó viselke-
dése érthető, hiszen a korabeli festmény tanú-

sága szerint Kornis Clarisse sudár, kecses, bá-
jos arcú asszony volt.

Kornis Clarisse a mawaÍországi tár-

sadalmi eseményektől sem tartotta távol ma-

Kornb C]arisse rrőfuő fiatal koróban. (4 főti kastélyban ta-
ltÍlhatő festrnény7n)
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gát.Kazinczy Ferenc születésének 100. évfor-
dulóján, Széphalmon ünnepségsotozatra ke-
rült sor. A centenáriumot Károlyi Ede gróf
szeÍvezte. Az egyk helyi lap 1859. decemberi
száma |eírta, hogy a költő sírját a ,,tündér-
szépségíi' és magasztos erényíi,, grófnő koszo-
rítzta meg. 18ó7-ben I. Ferenc József ko-
r onázásán Erzs é b e t l<tr áIyné kís éreté b en, gr őf
Andrássy Gyuláné társaságában mint palota-
hölgy ttindokolt.

A' IlegyezéS teremtette poli-
tikai légkörben tágabb tere
ny-t|t az alkotó, segítő tevé-
kenységnek. Clarisse gtófnő
már 18ó5-ben csatlakozott a

Pesti Első Bölcsőde Egyesület munkájához,
mely testtilet élén társelnöknő volt Brunszvik

Júlia grófirő mellett. 18ó9-ben _ tmmáron az
egyesület elnökeként - lőzsefvárosban új
épületet emeltetett a kisgyermekek elhe-
|yezése cé|1ábőI. Pár éwel később a belváros-
ban SimorJános érsek hathatós támogatásáva|
kisdedóvót (mai nevén óvodát) és elemi iskolát
hozott |étre rászoruló, szegény sorsú gyer-
mekek számára.

Boldog házasságban élt Károlyi Ede
gróffa|, de 1879-ben férje elhunyt. Kété"',t öz-
vegység után sógora, Károlyi Sándor gróf
megkérte a kezét. Eshivőjükre az év augusz-
tus 10-én került sor,,a pesti SzentJózsef plé-
bániatemplomban. Uj férje oldalán a grőfnő
továbbra is betöltötte azt a társadalmi szere-
pet, melyre származása, neve' Sorsa predeszti-
nálta. Közös gyermeklik nem született, így az
űj férj végrendeletében felesége első házas_
ságából szátmaző fiát, LászIó grófot jelölte
meg örökösének.

A gyorsan múló évek újabb létesítmé-
nyek születését hozták. A legjelentősebb in-
tézmény, amel}'rrek alapítása a grőfnő nevéhez
kötődik, az F,Iső Budapesti Gyermekmenhely
Egylet volt. A háttérszewezetet már 1870-ben
|éttehozta. Szándéka szerint az intézmény
menedéket adott volna a szegény sorsú, árva
gyerekeknek. Megfelelő telephelyet azonban
sokáig nem sikerült kialakítani. Végül az apő-
sa' Károlyi Iswán gróf segített az á|om meg-
valósulásában. I34 kataszteri holdat adomá-
nyozott aYác fe|é tartó vasútvonaltól nyugat-
ra, ahol a létesítmény felépülhetett. A terü-
letet a tulajdonos a rákospalotai birtoktestből,
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annak Iswántelek nevű negyedébőI szakitotta
ki' (Ez a városrész csak 1950-tő1, Nagy-Bu-
dapest Iétr ehozásától tartozik Ujpesthez.) Az
intézllr.ény alapkőletételére 1882-ben került
sor. Az épületegyüttes terveinek elkészítésére
Ybl Miklós kapott megbízást' A kiváló építész
már korábban is végzett alkotótevékenységet a
Károlyi család megbízásábőI', afőti kastély át-
építésekor és a fóti templom megálmodása-
kor. A gyermekmenhely terveinek elkészítésé-
hez érett, kiforrott, tapaszta|atokban gazdag
ambíciókkal kezdett neki. A templomból, la-
kószárnyakból, iskolából ál1ó épületegyüttest
végül a francia romantika stílusjegyei szerint
foga|mazta meg. Az intézményben kezdetben
hawan fiúgyermek élt' tanult és dolgozott.
Kertészkép ző rész|egében Hollandiából érke-
ző szakemberek vezetésével tanulták a pa|án-
tázás, a melegházi növénygondozás, a nemesí-
tés fortélyait. Az intézmény e|ső igazgatója
Novák Lajos, 1848-as honvédtiszt volt.

A fiúintézet felfutása 1903-ig tartott'
akkor a gyermekmenhelyek országosan álla-
mi kezelésbe kerültek. Az iskola áttelepült, az
épületek pedig a grőfr, család támogatá'sáva|
a vincés nővérek kezelésébe jutott. Ettől
kezdve leánygyermekeket neveltek a fa|ai
között.

1906 áprl|isában Károlyi Sándor gróf
csa|ádjáva| együtt a Riviérán, Mentonban
tidtilt. Itt érte ahalá|, Clarisse grófnő, aki im-
máron másodszor jutott özvegy Sorsra' nem
sokkal élte tríl Íérjét. Az év decemberében,
Abbázíában hunyt e|. Az áItala alapíton.intéz-
ményt 1914-ben kegyeletből Clarisseumnak
nevezték el.

Az a|apító gtóÍnő nem élte meg a Cla-
risseum legnehezebb évtizedeit. Az épületek-
ben az első világháboru idején hadikórházat
rendeztek be. I924-tő1 Don Bosco Szent Já-
nos szellemében a szaléziak irányították az
itteni nevelést, majd |9M-tő| óvóhely mííkö-
dött a falak között. 1948-ban a gyermekmen-
helyet állami tulajdonba vették, a szerzetesek-
re a szétszőÍatás yáÍt,

Napjainkban az intézmény fővárosi ke-
zelésben, Kornis Klára Gyermekotthon né-
ven, újra a leánynevelést szolgálja. Az űjpes-
tiek azonban vá|tozat|anul csak Clarisseum-
ként emlegetik. Az iswántelki Klára utca szin-
tén a srófnő nevétőrzi.

Hír,es rijpestiek



Jakob Hyrtl: I{agszeben Lítképe a 19. szózadből (acélmetnet)

Korniss Clarisse születési he-
lye a mai Románia területén
ta|á|hatő, Nagyszeben Erdély
egyik legősibb városa; a szá-
szok egyik központja volt. A

német nevén Hermannstadtként emlegetett
város _ Kolozsvár és Brassó után - a Kirá|y-
hágón túli területek harmadik legjelentősebb
települése volt. Szebent a II. Géza hívásáta a
Rajna-vidékrő| érkező szászok alapították.
Yédőfa||a| vették körül városttkat. az erődít-
mények középkori maradványai ma is látha-
tók. Ipara és kereskedelme hamar fe|utágzott,
I376-banmár 19 céh mesterei öreebítették ió
hírét. Földr a1zi he|yzete miatt 1a o eti-rarya-
tok szorosainak kapujában fekszik) a török
korban többször is kiállt ostromokat. 1442-
ben nyolc napig tartőztafta Íe| az oszmánha-
dakat. [V. Jenő pápa ekkor nevezte a vároSt a
kereszténység mentsvárának. A városi kivált-
ságaira méltán büszke civitas a Habsburgok
birodalmán belül az erdélyi gubernium szék-

Kitekintés

helye, tehát afféle erdélyi Íővfuos lett. Gazda-
ságtr vezető szerepét mindvégig megőrizte.
Lakóinak száma 1850-ben 16 ezer főt tett ki.
közttik jórészt szászok, kisebb számban ma-
gyarok és elenyésző számban románok éltek.
Posztőgyátai, vasontö déi, gőzffirészei, szap-
pangyára, villamosáram_fej|esztője ipafi koz.
ponttá tették. Vasútállom ása, távír őhivatala,
posta-takar ékpénztára a ftg1ó logisztikai köz-
pontj ának rungjára emelték. Igazi je|entőségét
azonban a szász kultrira fellegvárainak a né-
met nyelvű gimnáziumnak, a szász egyetem
központi hivatalának és a Bruckenta| Műze-
umnak köszönhette. L századfordulón késztilt,
archív fotográfiák tanúsága szerint a város
hangulatos utcáival, tereivel egyedi képet
nÉjtott.

Az Udvarhelyszéken birtokos Kornis
2 f  Igrófok gyakorta megfordultak Nagyszeben-

ben, így Clarisse grőÍnőt nem csupán szüle-
tése, de számos személyes emlék is köthette a
városhoz. Ü
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Szorrósy MaruelrNp

,,^z igazi szakmunkás gyako rlati|ag
folyamatosan benne él a mesterségében''

Bauer Mihály asztalosmes-
ter édesapjától örököIte az
újpesti műhelyt, munkája
nyomán ma már szebbnél
szebb antik bútorok nyerik

vissza eredeti szépségüket. Hiwallása szerint
azigazi szakmunkás benne él mesterségében.

_ Kérerrl, beszéfien éduapJóről! Hol aolt a
sziilői hdz és édesapja mííhelye?

- Edesapám l946-ban váItotta |<l az
igart, egy kis műhelyben kezdte munkáját itt,
Ujpesten. Az l948-as kommunista fordulat
miatt, mivel mííhelyét megszüntették, vá-
lasztási lehetősége nem volt, be kellett men-
nie dolgozni az Iskolabútor- és Sportszer-

gyárba. ott l952-ig volt, majd L952_54 kö-
zött a Kiállítás IGvtte\ező Vállalatnál he-
lyezkedett el. Asztalos szakmunkásként leg-
alább a szakmájában dol gozha tott ezekb en az
években. Kiállításokat építettek) a Ílemzet-
közi vásár berendezését csinálták. 1953-ban.
mikor N"gy Imre kormánya vá|totta a dik-
tatírát, újította Íneg aZ ipart. Lassanként
szedegette össze a szerszárnokat, e|őszor azt,
ami induláshoz kellett. Szinte egyesével vá-
sárolgatta az e|ső gyalupad mellé a szükséges
felszerelést. Gyakorlati|ag náIa tanultam,
1958-ban mentem inasnak. A Rózsa utcában
volt a műhelyiink, és a lakás iS terméSzetesen.
Sajnos a városrekonstrukció során teljesen
lebontották azt a teri|etet. Abban az utcában
szinte minden második házban asztalos dol-
gozott. Nagyon sok faiparos mííködött itt,
{Jjpesten, mindenki ismert mindenkit, ha
kellett, ki is segítették eg5rrnást. Például ha
valakinek nem volt valamilyen speciális gépe,
annak el kellett mennie máshoz, akinek volt.
Ilyen helyeken összejöttek az inasok is, meg
a mesterek is. ott beszélték meg aZ aktuális
dolgokat.

_ Elsősorban miket górtott az édesapjn?
A kornak megfelelő dolgokkal

foglalkozott, bútorokat gyártott, kombinált
szekrényeket, hálószobabútort, később re-
kamiét, heverőket. Mindig az igényeknek
megfelelően, aZ\ amit a piaci kereslet elvárt
vagy elfogadott tőle.

_ Hogtan tudták beszerezni a faanyagot?
Hol le h etett rne gvdsórolni ?

- Nagyon komplikált volt a beszerzés,
eg'yszefre olyan kevés anyagot adtak, hogy
abból nem is lehetettvolna megélni. Kimen-
ttink apámmal a fatelepre,0,25 köbméter fát
adtak. Nem kellett fuvarost fogadni hozzá,
rátetttik a biciklire, és hazatoltuk. Kortilbeltil
80-90 kg volt összesen, elbírta a kerékpár
gond nélkiil. AkkoribaÍI megszokott volt,
ho gy a lebombázo tt házak tetőanyagát vettékIdősebb Bauer Mibály
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meg. Jó száraz anyag' jól lehetett vele dol-
gozn| Mindent hasznosítottak, amit innen-
onnan össze lehetett szedni. Az anyage||átás
szinte mindig nehézkesen ment' de azétt
meg lehetett szetezni mindent. Az elmúlt
rendszer egyetlen problémájának mon-
danám, hogy feketebáránynak néztek ben-
nünket.

- Miben nyilatínult ez meg? onök a ma-
gÍnéletb en rniből érzékelték ?

_ A korszellem' az egész
politikai berendezkedés su-
gallta. osztályidegenek
voltunk. En például 1958-
ban elmentem felvételizni

a faipari technikumba. Meg{eleltem a vizs-
gán, de aztrnondták, hogy nem vesznek föl,
mett aZ apám maszek. Egy másik jellegzetes
eset jóval később, 1970-ben történt. Fiatal
házas vo|tam' meg.Vetttink a feleségemmel
egy szövetkezeti |akást. Megegyezés szerint
kifizetttik az eladőnak a 1"20 ezer forintot. és
át akartuk vállalni a lakáson még meglévő
adósságot. Vidáman mentem az oTP-be,
hogy majd én fizetem a részleteket. Azt
mondták, hogy szövetkezea lakást csak bér-
ből és frzetésbőI élő kaphat, én nem. Kérdez-
tem, hogy miért, hiszen itt van az igazolás,
hogy az apámnáI dolgozom, van fizetésem,
asztalos szakmunkás vagyok. Ez nem számí-
tott, aki maszeknál dolgozik, nem hitelképes,
mondták. Ilyen kellemetlenségek adódtak,
amúgy nem volt ktilonosebb bajunk. A,ngy-
felekkel nem volt gondunk.

_ A politikai megküliinbijztetés ellenére is
lehetett előrébb haladni, fejleszteni az üzemet?

- Apám mindig űgy tewezett' hogy
kombinált szekrényből né gyet, háIőszobáb őI
hatot szabott le egyszerre' mert így gazdasá-
gosan tudta beosztani az anyagot. Ezeket
eladogawa eIőször egy szalagfíirészt, később
egy egyengető gya|ugépet vásárolt magának.
Ahogy haladt az idő, vettiink egy házilagosan
készített' marógépet, szalagcsiszo|őt. Ily""-
formán fokozatosan gyarapodott a műhely.

_ Hogtan tudtak toaábblépni a szanólá-
sok idején?

- Nugy probléma előtt álltunk, mert
apám t976-ban már óó éves volt. Nem akar-
tak mííhelyt adni neki egyá|talán, azt mond-
ták, nincs helyiség. N"gy nehezen tudtam el-
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intézni, az al<kori vb-titkár segítségével. Föl-
mentem hozzá a tanácsházára, és megkér-
őeztem, hogy képzelik, hogy nem kaphat
apám helyet, aki a műhelyébőI a, dsztes-
séges, becsületes adőfizető állampolgár.
Soha nem volt konfliktusa senkivel, tartozása
sincsen, s végül is ennek az országnak a mun-
kásai részére dolgozik. Ezután kiutaltak egy
bérmííhelyt a BéIa utcában, mellette kapott
egy kétszobás tanácsi lakótelepi lakást.
Mindezt kárpótlásképpen a családi bázért. A
szaná|ást a Főber cég intézto tőlük kapott
apállr' kfutérítést. Mindet induló műhelyiink
felszerelésére költöttük.

_ Ma is meg?an ez a mííhely?
- A műhely igen. Edesapám 1982-

ben, édesanyám 1985-ben meghalt. Lz
öcsém a tanácsi lakást és sajátszövetkezeti la-
kását elcseréIte egy nagyobbra, és abban la-
kott egy darabig. En pedig, mikor apa n)'ug-
díjba ment, kiváltottam az iparengedél1t,
már megvolt a mestervizsgám, és átvettem a
mííhel1t. Apa még egy darabig segítgetett,
amennyit.tudott.

_ on is kdaette a hagornányt, ualakinek
ót kellett aenni az ipatt a csalódből.

_ Altalában a leEidősebb fiú sorsa volt.
Én inkább autószereIó akartam lenni. Mikor
bejelentettem' mondta a papa, jól van, men-
jél, keress magadnak helyet. Egy 14 éves
gyerek hova mehetett volna el, bekopogni:
kérem, vegyenek fel engem! Igy aztán aZ asz-
talosságot váIasztottam, elmentem a Kis-
iparosok országos Szövetségébe, a KIoSZ-
ba (ezvo|t az ipartestület helyett), megkötöt-
ték velem az iparitanu|ó-szerződést (úgy
emlékszem, Dévényinek hír,ták a KIOSZ-
titkárt), apámná\ végeztem a gyakorlato' az
elméletet a VI. kerület, Szondy utcában lévő
faipari szakiskolában tanultam.

_ A tesnére is ezt a szakmót folytatja?
- Két testvérem van. A középső öcsém

I946-os, szintén asztalosnak tanult, de neki
nem volt szimpatikus az akkori rendszer, és
19ó8-ban elment New Yorkba, azőta is ott
él, ott alapított családot. A kisebbik öcsém
autőszere|ő lett. o itt é| Magyarorczágon.

_ Hogtan kezdett az önóllő szakmai élet-
hez?

_ Mikor a papa nyugdíjba ment' pró-
báItam váItoztatni a munkáko n. Azőta fo slal-
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kozom többet régi bútorokÍelűjításával. Ko-
rábban is vállaltunk bútoriavítást, de aktív
restaurálással nem foslalkoztunk. Erre kicsit
rá kellett tanulni, móst is egyik kincsem a
Régi bútorok cím(í kön1'v. Ha rnegvan az
embernek az alapvégzettsége, nem jelent
problémát a r estaar á|ás ti tkainak e ls ai á títása,
adja magát a technika megismerése.,Egyeb-
ként nekem az a vé|eményem, hogy bármi-
lyen szakmát tanul az ernber, azt csak a Wa-
korlatban |ehet igazán e|sajátitani. Adott egv
szakember, aki megmutatja, hogyan kell, én
pedig utánozom. Az igazi szakmunkás gya-
korlatilag folyamatosan benne él a mester-
ségében. F{a bernentem reggei dolgozni
apámhoz, nekem mindent meg kellett csinál-
ni, így mindent megtanultam. De nem csak a
fával kellett foglalkozni, ha gép hibásodott
meg' a kisebb hibákat megtanultuk kijaví-
tan| Sza|agfíir észt összeforrasztani, me gre-
szelni. Valamikor nem úgy volt, hogy min-
den kisebb hibával röstön vitték a késes-
köszörűshöz, hanem 

"" 
*",t", saját maga

javította ezeket.

- on segéddel d,olgozik, aagt egtediil?
- Gyakorlatilag egyedül. Nem volt

tanulóm. Ez a kor már nem kedvezett a ta-
nulótartásnak. Kívüláilóként nem lehet egy
szakmában dolgozni, ha például valaki
szagolgatja a kezét a politúrozás ltán, az
nem lesz asztalos soha. Ha valaki nem izzad
meg azért, hogy jó munkát adjon ki a ke-
zébő|, azza| én nem tudok dolgozni. Eg1éb-
ként is ma már több a kóvetelménye, mint a
haszna a tanulótartásnak. Az iskola irányában
is sok a kötelezettség a szociáiis heiyiségtől
kezdve az ebédpénzbiztosításáig, F,gy csalá-
don kivtlli számára nag-y_beruházással iehet
csak a tisztálkodási, étkezési lehetőségeket
biztosítani. Nekem ezmár nem meg-y-' Talán
helytelen a felfogásom, de már így- van.
Egyébként is a mai oktatás a nagytpar szá-
mára képzi a diákokat. Az oktatási tematika
szerint mindig csak egy fázist tanalnak a
diákok, ezt mát csak tanműhelÉen iehet
gyakorolni. Az életben nem lehet sémáI<hoz
alkalmazkodni. A másik oka pedig az,hogy a
ülág nagyot fejlődött. Nálunk még volt
átfedés arég és azúj technológia között. Ma
már nagy a szakadék. Legtöbbször nem is fá-
ból dolgoznak, ehhez kapcsolódóan a tech-
nológia is más. A régi bútorok hosszú időre
készültek, a fogyasztői társadalom termékeit
már nem javttják. Haszná|d, és dobd e|! _ ez
a jelszó érvényesül itt is'

_ Mennyiben aáltozott az életiik a rend-
szer,udltás őta?

_ Túl nagy változást nem hozott.
Megszűnt a rnegkiilonböztető,,maszek'' jel-
zés. Munka pedig ugyanúgy van, ez a fontos.

- Mesterségét Szerető ernber.t istner"tenl
meg önben, Gondolom, rninden darab egt-eg,
emlék. A fotőkat nézegetue ltítoru, nagtan sok
gönyiiríí bútor került a kezébe. Biztosan aolt kö-
zöttük n,éb dny igaztÍn kiiliinkges.

- Sok, nagyon sok. A legrégebbi bú-
tor, amit jaűtottam, egy az 1740_50-es évek-
ben, Mária Terézia korában készített, há-
romfiókos komód vcllt, az osztrák nagy-
követség bútora. A másik legrégebbi mun-
kárnaváci ferences rendi templom két gyón-
tatószéke. Fenyőfából készült, parasztbarokk
stílusban. Ta|án ez a kettő van már csak az
orczágban. A váci egyházmegyei múzeum-
ban áL|ítják ki. Képeit festő-restaurátor javt-
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totta, azokról derüit ki, hogy 1778-ban
készüit, mertaz ikonokon szerepel a dátum.
Sokat dolgozom a német és az osztták követ-
ségnek, de a francia és az o|asz követségen is
volt kuncsaftom. Nagyon szép francia pa-
rasztbarokk szekrénw i avítottam.

_ Hog lehet ilyen munktíkra talólni?

ffi_| - Altalában aján|ják aZ em-
bert. A munka legtöbbször
maga válik reklámmá. Van-
nak rendszeres megbízőirn,
akik nagyon szeretik a régi

bútorokat. Ha vásárolnak egy régi darabot,
én javítom meg. Az antik bútor ma már nem
haszná|ai cikk; érték és dísz egyben. Nálunk
nag.yon kevés maradt meg, a háború alatt sok
elpusztult vagy elhurcolták. Apám mesélte'
hogy a váci vasúton mentek a vagonok, és
hegyekben áIItak rajtuk aZ ántik bútorok.

_ Az aranylzltt aag eleftíntcsont be.
rakósok több rnester munkójót feltételezik. van
pafrnere?

_ Természetes en' Íaszobrász, íntar zia-
készítő, atanyozó, festő, rézrnÍives parÜ1e-
reim vannak egy-egy munkához. Régi asztali
őrák javításához órásmesterrel kell koope-
rálni. A részfeIadatok e|végzéSe után én
szerelem őssze az eg'yes darabokat, Iegyenaz
asztal, szekrény, székvagy őra.

_ Milyen segédtszki)zöket tud haszntílni
mwnkójóhoz?

_ Például egy szétszerelt bútort egy
' 3 O-as években kés zült f otő alapján restaurál-
tarn, Az alkatrészek nag5,1ábőI megvoltak,
ennek a|apján_ részben iljtagyárwa_ késztilt
el a berendezés. Szinte mint a legót, úgy rak-
tuk össze. Az úgynevezett gazdagon díszített
bútorokhoz térképet készíttink, hogy a szét-
szerelés és a javítás után az alkatrészek visz-
szata|á|janak a helytikre. Enélkiil nem menne.

_ Beszéljiink egt kicsit a csalódjáről! Foly-
tatja majd aalaki ezt a szép szakmót?

- Nem. A fiam munkaidő után szokott
segíteni, azt lehet mondani, hogy kész szak-
munkás, csak nincs vizsgája. Szakkc;zépisko-
lában éretts é gszett, hivatásos gépkocsive zető,
a úizoltőságnál dolgozik. Két lányom is van,
ők természetesen más területen dolgoznak.

_ Sok a munka, lehet gtőzni eged'iil b?
- Négy-öt éve folyamatosan csökken a

megrendelések száma. Igazán nem tudom,
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miért' ta|án a fogyasztői társadalom a valódi
oka, és az olcső keleti munkaerő. Ha az em-
ber kereskedőnek dolgozik, annak a termelői
ár a Íegfontosabb. A feketén munkát váIIa-
lókat roppantul kihasznáIják az előá|Iítási
költségek |eszotítása érdekében. Egy ma-
garnfajta iparosnak megvannak az áI|andó
költségei, ezek adottak, nem csökkenthetők.

_ Nem ueszélyezteti ez a helyzet a megél-
hetését?

_ Alapvetően nem. Igaz, sokszor az ár-
kalkuláció is gondot jelent, az emberek nem
ismerik el munka értékét, nehezen fizetnek.
Egy autószete|őnek könnyebben fizetnek,
mert napi sziikséglet a munkájuk, az autőnak
menni kell. Nálunk nem így van, Kisebb az
igény aZ aflt1k bútorra, mint akár 8-10 él'vel
ezelőtt is. Megnőtt a kereskedők száma is,
mindenütt nyílnak az antikrritások, antik-
bútor-üzletek. Korábban volt három alkal-
mazottam. Hasonló korúak, mint én. Velük
dolgoztam a '90-es évek eiejétőI 2003-ig,
Egyenként mentek nyugdíjba, így maradtam
egyedül. A kereset magamnak elég, és később
is találok annyi munkát, amennyi a megél-
hetésemet biztosítia, és örömöt ielent. tr

Parasztbarokk g,óntattínék' (A adci Egh ózmegei Múzeurr.t,
tulajdona)
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Az Ujpesti Hely-
történeti Alapít-
vány tárnogatásával
CD jelent meg a
városrészrő| ké-
szült legjellemzőbb
képekkel. A CD-n,
dr. Derce Tamás
polgármester beve-

Kiadványok Ujpestről számos dokumentummal, fényképfelvétel-
1e1, emléktáblák és kiadványok fotőiva|, va-
lamint kiemelt alkalmi beszédekkel mutatja
be a városvédő civilek évtizedes tevékeny-
ségét. A kiadvány kóz|i az egyesület által
alapított Arany Horgony díj eddigi kittinte-
tettjeinek névsorát. A kötetet a támogatók
névsota zárja.

Mindkét kiadvány hozzáférhető az
Ujpesti Helytörténeti Gyűjteményben (Ber-
daJózsef u.48.).

Szobor Kossuth Zsuzsától
október 4-én ünnepélyes keretek között
avatták fel Kossuth Zsuzsa bronzból készült
mellszobrát a Tungsram utcai ny'gdíjasház
kertjében. Az alkotást _ amely a szabadság-
harc ápolónőjének állít emléket _ Szemők
Zslszsa szobrász-míívész készítette.

A'"oy horgony díj
November I2-én ünnepi kazffi|ést tartott
az Ú jpesú Városvédő Egyesület. Dr. Kovács
Ivánné, az alapításának tizedik évfordulóját
ünneplő civíl szervezet elnöke, támogató
munkájukért AÍany horgony díjat adott át
dr. Kapolyi Lász|ó akadémikusnak, alapító
elnöknek, Pákozdi Kálmánnak, az lJjpesti
Vagyonkezelő Rt. vezérigazgatójának, va|a-
mintYízváry Vilmosnak, az N. J. Pro Ho-
mine Alapítvány kuratóriumi elnökének.

A mi Ujpestiink
Az újpesti városháza dísztermében (Iswán út
I4.) jövőre is folytatódik A mi Ujpestünk so-
rozat. Elóadások: janrár 13. A magyar ipar
e gykori zászlőhajősa Q{adlecovi ts G éza hely -
történet-kutató); február 3 ' Lz,,IJjpesti Vil-
lon'' címmel filmvetíté,s Berda Józsefrő| (be-
vezetőt mond: Sipos Aron, a film produce-
re); március 3. Amatőr szíryátszók Ujpesten
a két világháború között (dr. Gerber Alajos
fogorvos, hitoktató); április 7. ,,Szépen va-
g.y'unk'' flolsvai András író). A programok 17
órakor kezdődnek, a belépés ingyenes.

Decemberi számunkban a 10. oldalon látható
Íotőt az lJjpesti Helytörténeti Gyűjtemény bocsátotta
rendelkezésünkre.

zetője és Hirmann LászIő Városnyi múlt
címíi, írása után képszalagszeríi'en kis képek
sorakoznak, amelyeket a sor végén |évő nyi-
lak segítségével lehet mozgatni. Amennyi-
ben valaki e képecskékre kíváncsi, rájuk kat-
tinwa a sor alatt azonna| megjelenik a nagyí-
tott vá|tozat. Az első képsorozat a régi Uj-
pestet mutatja be, különböző magániratok,
űjságr észletek, fotók, képeslapok, plakátok és
egyéb dokumentumok segítségével. A máso-
dik sorozat a jelent közvetíti, nagy méretíi, a
város szinte minden fontos részére kiterjedő,
színes felvételek segítségével. A légi felvé-
telek sorozata' valamint a térképek a szakem-
berek érdeklődésére is igényt tarthatnak.
Ú;p".t Digitális Archívumát hét rövid vi-
deórészlet zárja, amelyek a kerület egy_egy
jelentős pontjáról adnak mozgóképes bemu-
tatót.

Alapításának tize-
dik évÍoilu|őjára
jelent meg Az Uj-
pesti Városvódő
Egyesület történe-
te címíí kötet. A ki-
adványt a szetvezet
két korábbi, illetve
a mai elnökének
köszöntője nyitja.
Kadlecovits Géza
tiszteletbeli elnök,

író-szerkes ztő adatgazdag tanulmányábó|
megismerhető az a folyamat, amely a rend-
szewá|tás után létrejött egyik első helyi kez-
1 r . r ' r 'deményezés, az lJjpesti Városvédő Kör meg-
alakv|ásával indult, s amel1rrrek fo|y,tatása-
ként az immár komoly tagságga| rendelkező
egyesület sokoldalúan vesz részt az érték-
rnegőrző munkában. Akönyw a továbbiakban

- 
7- f )ü;' k w xu',z'J' l' zl

32 U'E"esÍ".l Helytönéneti hírek


