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A Fóti úti Szilícium-völgy-
nek mindössze másfél évti-
Zed adatott. I964-ben nőtt
ki a földbő|. azIzző-Iakóte-

lep közvetlen szomszédságában. Igaz, itt
nem az Apple, a Hewlett-Packard vary az
Aqilent Technologies talált otthonra, ha-
nem e cógek kelet-közép-európai' szegény
rokonai: az MFKI és a HIKI.

A kaliforniai Silicon Valley-ben
minden cég neve ilgy hangzik, akár az
amerikai álom. Újp..t".' a Hfu adástechni-
kai Ipari Kutató Intézetrő| ma már csak
sokatf átott, nyugalmazott kutatók álmod-
nak. ok sem említik a teljes nevén, inkább
a rövidebben és barátságosabban zengő
HIKI hőskorát ídézikfel. A HIKI Fóti úti
laboratóriuma nagy idők nagy tanujaként
a hazai elektronika és a mikroelektronika

fejlesztésének legfontosabb helys zíne vo|t.
Itt született meg többek között az e|ső
magyar mobil telefon.

A San Francisco-öböl déli tészén
Iévő agyközpont földalatti parkolójában
már negyven éwel ezeIőtt is ttirelmesen
vártak a Cadillac-ek és Buick-ok. Gazdátk
HimatizáIt szobákban l pÍecízen kidolgo-
zott. teÍv szerint finomították a dollármil-
liókat érő csúcstechnológiát. A magyar
mérnökök számára a KGST-országok el-
ismerése jelentette a rea|itást. A honi fe-
hérgallérosok évekig vártak Trabant-,
Wartburg - vagy Zsiguli-kiu ta|ásukta, ám
miután áwették az antót, büszkén parkol-
tak le a HIKI beton parkolójában. Szél-
védőjükre úgy sütött a nap' akár a kalifor-
niai sző|őültewényekre. ! Rojkő
Annamória



Gondolatok a 2o éves HIKI-t,ó|

,,Lz Intézet feladata: A hír-
adástechnikai ipar alapanyag és
a|katr ész kérdéseivel kapcsola-
tos kutatásokvégzése, űj gyárt-
mányok és új technológiák ki-

do|gozása, mérési e|jár ások, minősítési eljfu á-
s ok kutatás a. alkatré s zek a|ka|mazási ké rd é s ei -

nek vizsgálata, valamint az ezel<kelr kapcsolatos
elvi kérdések isztázása, ktilönös tekintettel az
üzemi tömeggyártást biztosító technológiákra.

t...] Az Intézet munkájában törekedni kell
mindinkább azipari je||egí1elvi és távlati kuta-
tásokra. [...] Szoros együttműködés azonváI-
latokkal, amelyek az intézet kutatási eredmé-
nyeit üzemesítik. Lz Intézet feladatkörébe
tartozlk továbbá a fé|vezető eszközök techno-
Iőgiá1ának és elvi kérdéseinek kutatása, ezek
alkalmazási és méréste chnikai kérdés ei, lumi -

neszká|ő anyagok kutatása, azok a|ka|mazása
világítási és te|evíziís célokra, fénycsövek és
egyéb fénÉrrások kutatása, a vákuumtech-
nológiában használatos anyagok tökéletesí-
téSe . . .'' (Híradástechnikai Ipari Kutat ő Intézet
Szewezei SzabáIyzat, 1962. szeptember 1.)

,,Azlntézet a|apítása az 1953 elótt egy-
mástól elszigetelten folytatott munkák ésszeríi
központosítását, az addig szétforgácsolt erők
egyesítését j elentette a h ír adás_ és vákuumtech-
nikai alkatrészkutatásban és fejles ztésben, Az
elektronika ebben az időben már vl'|ágszerte a
leggyorsabban fejlődí tertiletek közé tarto-
zott. A gyors fejlődés egyre nagyobb míisza|a
és gazdasági követelményeket támasztott. aZ
elektronikai építőelemek iránt. Az Intézet
ezért az izző|ámpa_ és elektroncsőkutatás te-
rén elődeitő| átyett hagyományokra olyan új
eredményeket épített, amelyek lehetővé tették
az elektronika széles koríí alkalmazásához az
egyre nagyobb megbízhatőságí és a miniatti-
nzá'Iási követelményeknek megfelelő újabb és
újabb alkatrésztípusok, valamint ezek korsze-
rű gy ártástechnoló giáj ának hazai kifej leszté-
sét.'' (Kompornay Aurél)

,aA. passzív áramköri elemek és a félve-
zetőeszközökelőállításitechnológiájábanel&t
eredmények ahhoz nyújtottak alapot, hogy az
Intézeta hatvanas évek közepén megindíthatta
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a mikroelektronikai alkatrészek kutatási és fej-

lesztési munkáit. 19ó5-ben mind a féIvezető

alapú, mind a szigete|ő alapú integráltáramkö-
röÉ tertiletén megkezdődtek a kutatómunkák.

AzIntézet által kidolgozott áramkor ú,-

pusok és technoló giáka|apjánindulhattak meg

á kí'é'l"ti gyártás munkái. Az Intézet áItaL a

mikroelektronikában elért eredmények tették

|ehetővé, hogy 19ó8-ban a Kohó- és Gépipari

Minisztérium - felismerve a mikroelektronika
wlágméreúi térfogIa|ását _ az Ántegrá|t áram-

körök.. ágazai célprogram keretében egyesít-

se azoka{a kutatási fejlesztési erőket' amelyek

az a|aplatatástó| az áramkörök aIka|mazásáig

terjed,ő feladatok megoldásával elősegíthetik a

mikroelektronika gyors terjedését. A célprog-

ram meg.Valósításához szükséges feladatok

koordinálását az intézetlátta e|.
^Z I970-ben befejeződő célprogram

keretében do|goztaL<t az intézet a TTL rend-

szerű' féLv ezető alapú áramkörcsalád technoló-

gíáját és lerakta a|apjait a féWezető analóg

áramkörök hazai techno|őgiájának. A MoS

integrált áramkörök több típusát kidolgozta és

az ár amkör tersr ezéséhezbevezette a s zámítógé-

pes analízist. A szigetelő a|apú, áramkörök te-

rületén [. . '] kidolgo zta mjnd a vékonyréteg-,
mind a vasta grétegtechnológiát és a hibrid ele-

mek beültetési techno|őgiájá,t. Ezek a|apján

több tíz ktilonbozó hibrid áramkört fejlesztett

ki, koztiik |,..) a gyártási folyamatok elektroni-

kus ve zérIés éhez is alkalmazható áramköröket.
1'97I-tőI azlntézet munkái döntő rész-

ben az országos távla:d tudományos kutatási

tefv Szerves részeként az ''Elekronikai alkat.

r észek kutatása-fej lesztése.. központi célpro g-

ram keretében fol}.rrak. t..'] A' eddigi eredmé-

nyekaztbizonyttják,hogyezeketafeladatokat
_.amelyek az országos táv|ats programnak el-

engedhetetlen feltételei és amelyek megterem-

tése nélhil a nemzetközi munkamegosztásba
való bekapcsolódásunk sem lehet hatásos - a

húszéves fennállását iinneplő Híradástechnikai
Ipari Kutató Intézet sikeresen meg fogja ol-

dani.'' (20 éves a Híradástechnikai Ipari Kutató

Íntézet, I97 3; Lsztalos Lajos) (osszeóllította:

Sziillőgv Marianne)
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Dn. HpnueN Aros - WoruTZER GyÓncy

Mozaikok a Hítadástechnikai Ipari Kutató
Itttézet 19 53 - 1 982 közötti történ etébő|

A Híradástechnikai Ipari Ku-
tató Intézet a mawar ipar egy
adott és jól körülhatárolható
idő szakáb anműkö d ött, felad a-
ta a diszkrét aktív és passzív

elektronikai alkatrészek' majd később a kiilön-
böző integráIt áramkórök konstrukciós, tech-
nológiai és méréstechnikai kutatása-fejlesz-
tése, izsgálata és bizonyos mértékig ezek
kísérleti gyártása volt.

A HIKI létreiöttének előzményei
A' hazai ipar leggyorsabban fej|6dő ágaináI
már a II. világháboru előtt Iátták szervezett
ipari kutatás előnyeit.

Aschner Lipót korán felismerte, hogy
az Egyesült lzző tartís gazdasá$ sikere csak a
külföldi piacokon való térhódítással együtt
képzelhető el. A 20-as években aktív szerepet
vállalt a fő versenytársak kutatási munkáit ko-
ordináló és a piacokat felosztó izz6|ámpakar-
tell létrehozásában, majd vezetésében. Ezze|
összhangban megalapította az első magyar
ipari kutatőintézetet, melynek első vezetője
Pfeifer Ignác egyetemi tanár volt.

Az ő korszaka az ipar egy igen jelentős

területén, az ipari kutatásban megteremtette
- szinte napjainkig hatóan - a tudományos
légkör alapfeltételeit. A két háboru közti idő-
szakban a tudományos világ számos késóbbi
|aváIősá'ga, pl. Gábor Dénes, orowan Egon,
Polányi Mihály volt az lzzó kutató-inté zetéveI
munkakapcsoltban' A kutatóban ktilfoldon is
ismert és nagyra becsült jelentős tudósok dol-
goztakmint Bródy Imre, Selényi Pál, Winter
Ernő. Anagytudású és széles látókörűvezetők,
kutatók a gyárban á|ta|ában fontosnak tartot-
ták, hogy afi atalok jelentős kiilföldi műhelyek-
ben szerezzenek tapasztalatokat, ezért 1árt pI,
Millner Tivadar és Szigeti György a General
Electric-nél New York-ban hosszabb' féléves
tanulmányúton. (Mások is szereztek ott.veze-
tési tapasztalatot, így Herman LászIő, aki

később a TIINGSRAM első hilföldi termelő
váI|aIatának, a varcői gyfunak az igazgatő1a
lett, és Telegdy Arpád, akinek nevét, I944-es
hősi helpállásáétt, utca viseli a gyár mellett.)

I936-tő| azintézetetBay Zo|tán, a sze-
gedi egyetem professzora vette át és vezette.
S""-elyeb"n a széles tudományos érdeklődés
és alkotókészség kiváló szewezői és veze(ói
adottságokkal párosult. Az Izző kutatójaként
Iétrehozta a Műegyetemen az atomfizika tan-
széket, Bay Zo\tán 194ó-os Hold-radar kísér-
|ete azt mutatta' hogy a háborus veszteségek
ellenére jelentős szellemi potenciál maradt a
gyárban, amiben nagy szerepe volt aBay-féIe
embermentő akciónak is.

Az alapítás
A háboru ltán az egész v|ágon felgyorsult a
műszaki-technológiai fejlódés, s eZ a korábbi-
náI szewezettebb,,iparszer(tbb'' kutatást igé-
nyelt. Részben e kettős hatásra, részben pedig
a szov1et mintát követve Magyarországon is
megkezdődött egyészt az akadémiai, másrészt
az ip arí kutató -inté zen' há|őzat |<talakjtása. Az
ipar államosítása egyszerűbbé tette a korábbi
ipari kutató szervezetek, fej|esztő laboratóriu-
mok leválasztását és űj íntézmények megszer-
vezését. Félig-meddig az Egyesültlzző kutató-
intézet' bázisán jött létre még l949-ben a
T ávkozIési Kutató Intézet (TKD. A TKI fény-
korát olyan k.lváIő szakemberek munkásságá-
nak köszönhette, mint pl. Bognár Géza, Csibi
Sándor, Csurgay Arpád, meg az akkori fiatal
korosztálÉól Roska Tamás.

A hazai híradástechnikai ipar polgári
igényeinekkielégtrtéséreakormányzatmegala-
pította a llíradástechnikai Ipari Kutató Inté-
ietet (FIIKI;. A TKI-ból leválasztották és a
HIKI-hez csatolták aÍén}rforrás- és a volfrám-
technológiai fejlesztéssel foglalkozó I<l;r.:atő-
csoportokat, Az intézet az elektronika fej lődé-
sének két nagy forradalmában volt aktív sze-
rep|ő az 50-es évek közepén a fé|vezető_tech-
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nika' a óO-as évek közepétő| pedig a mikro-
elektronika megjelenésében és gyors térhódí-
tásában.

Az intézet első igazgatőjának Kőműves
Frigyest (190ó-1990) nevezték ki, aki Argen-
tjnábő| térthaza a háboru utáni években. Az
intézeten belül fokozatosan egyre nagyobb
hányadot képviselt a óO-as évek közepétőIkt-
alakuló újpesti telep.

A HIKI első évei
Az intézet kutató részlegei négy ,,labor''-nak
nevezett főosztá|yta tagolódtak:

I. labor: fénforrás-konstrukció és tech-
nológia, anyagtudomány (Mo, W, A12o3),
illewe fé|vezető eszk<izök konstrukciója és
technológiáj a, vezető: Szigeti György;

II. labor: adócső-konstrukció és tech-
nológia, yezetői Koncz Iswán;

III. labor: passzív alkatrészek (R, C,
potenciométer) konstrukc i6ja és technoló giá-
ja, vezető: Katona János;

fV. labor: elektroncső alkalmazástech-
nikalelektronikai fejlesztések, műszer és mé-
réstechnika ) vezetői Valkó Iván Péter.

A felsorolt labowezetőkön kíVtil kiemel-
kedő képességíí kutatók sora dolgozott már
kezdetben is az intézetben, pl. Bodő Za|án, Fi-
scher Ferenc, Klatsmányi AÍpád,Millner Tiva-
dar, Nagy Elemér, ProhászkaJános, Szép Iván.

AHIKI kutató-fejlesztő munkája, a K+F
tevékenység az e|ső években szinte |azáró|ag
az Egyesült Izző, a Magyar Ldőcsőgyár és a
Remix Rádiótechnikai Vállalat tevékenységé-
hez kapcsolódott. Az intézet létehozásának
kimondott célja volt, hogy távlati kutatások
folyjanak,melyeknagyobbkockázattaÍ járnak.
A vállalatok fejlesztési cé|jai, elképzelése i er ő _
sen kötődtek napi termelési feladataikhoz,
ezért az ilyen kutatási feladatoka az intézet
maga tett javaslatot. Ezek finanszírozásaköz-
ponti keretból történt, költségei tehát nem
terhelték a vá|Ia|atokat' de elnverésükhöz a
válla]atok elvi támogatására sztiÉég volt.

A kutatásban a kezdeti években naqy ie-
lentősége volt annak ahagyományo' - 

"aÍoo*-technikai _ kutatási profilnak, amelyet a HIKI
a TUNGSRAM kutató labortól örökölt. A
volfrám és molibdén technológiát Miilner Ti-
vadar és munkatársai (<özttik Fukker I(ároly)
jelentősen továbbfejles ztették. Ez lehetővé tet-
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te a konkurens cégekől való alapanyagfiiggés
és az adod politikai helyzetben nem kívánt
importfiiggés felszámolását, tészben a kínai
volfrám érc feldolgozási techno|ógsájának ere-
deti megoldásávaI, részben a technológia szá-
mos fontos elméleti kérdésének dsztázásáva|.

A fénycső- és fénypor-kutatásban elért
eredmények a hazai gyártásű fénycsöveket a
világpiacon ta|á|ható legjobb minőségií típu-
sok színvonalára emelték. Ez is hozzájáru|t
ahhoz,hogy évdzedeken kereszttil az Egyesült
Izzó slkercsen és jelentős mennyiségben ex-
portált fénycsőgyártó technológiai sorokat a
Szovjetunióba, Indiába, KÍnába. Jelentős tu-
dornányos eredményeket ért el Bító János a
gázkisülésekfrzlkájában, míg mások a fénycső-
katódok és az oxidkatódok viselkedését értel-
mezték. Az a|apanyas-kutatásokh oz je|entős
anyagnzs gálat is kapcsolódott.

1953-ban a gyár laboratóriumi részlege
a Hiradástechnikai lpari Kutató Intézet szerves
része lett. A Magyar Ldőcsőgyárat 1963 -ban a
TLINGSRAM Rt.-hez csatolták. Az Adócső
Laboratórium L969-ig maradt a HIKI szerve-
zetében. e^rtán a laboratóriumot is á|rre:cce a
TLINGSRAM Rt. Itt előszöt önálló főosztáIy-
ként mííködött, majd Technológiai Labor
néven az űjjászewezett TUNGSRAM Kutató
része lett. Uiabb átszewezés után 1983-ban a
Távlati Kutatási osztály nevet kapta, I968-tő|
a laboratóriumot Milln er József vezette.

A laboratórium mindig zártciklusú ter-
melés-szerve zéshez hasonlóan dolgozott. Saját
igényei szerint tervezett., mért, épitett mérő-
eszközöket, gyáttott prototípusokhoz alkatré-
szeket, fejleszteme a speciális anyagok meg-
munkálásához sztikséges eszközöket. Ez sokáig
biztosította a g'yors' eredményes munkát, mert
itt mindenki látta, mit, miért csinál, mi letc az
eredménye. A TIINGSRAM később adócső-
technológiai problémák helyett világítástech-
nikai problémákkal foglalkozott. Ennek ter-
mészetes következménye lett, hogy miután a
General Electric áwette a TI.INGSRAM irá-
tyttását, és megsziintette az adőcsőgyáttást,
I990-re a labor elvesztette eredeti profilját és
a megmaradt részleg beleolvadt a TtINGS-
RAM (GE) kutatási és fejlesztési munkájába.

A HIKI-ben, szinte az alakulással egy
időben felismerték a ttanzisztor mint (ljfaita
elekronikai alkatrész jelentőségét, Szigeti
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György kezdeményezésére és vezetése alatt
megkezdődött a fé|vezető eszközök technoló-
giáinak kutatása. Ebben Szép Iván meghatá-
roző és iskolaterem(ó szeméLytsége emelke-
dett ki, ugyanitt miíkodtitt N"gy Elemér is.

A kezdeti kísérletek során sikerült ger-
mánium kristálytömböt előállítani és az abbőI
készült szeleteken tr anzisztor -hatást észlelni,
1954-ben pedig elkészítették a reprodukálha-
tó tulaj donsá gokkal rendelkező dis tr anziszto -

rokmintapéldányait.AhazaiÍé|vezető-klxatás
megindulásában szerepet játszott az e|ső ger-
mánium-egykri stá|yhűző megépítése. A Czo-
chralsky-elven működő berendezést Szép Iván,
Rózsa Pálné, Fried Henrik és PatakJános épí-
tettékmeg 1955 táján.1956 őszét a leningrádi
Szvetlana gyá,rbanmód nyílt germánium réteg-
tranzis ztorok gyártási tapasztalatainak me gis -

merésére és átvéte|ére, 1957 -tőlr ahazu adaptá-
cíőra. Az egykristályos germániumban tapasz.
talt inhomogén, de periódusos adalékeloszlás
okainak felderítésében, a plaszdkus deformá-
cióval bevitt díszlokációk elektromos viselke-
désének Ieírásában értek el eredményeket'

Alkatrész Kísérleti Üze-
A Kohó és Gépipari Minisztérium Híradás-
technikai Igazgatősága 19ó1-ben úgy döntött,
hogy létre kell hozni egy alkatészgyártő |l-
sérleti üzemet, azzala céllal, hogy:

- a laboratóriumi szinten kifejlesztett
alkatrészek laboratóriumi technológiáj át a nagy
sotozatgyártásnak megfelelően tovább fejlessze
és gyártÁsra átadja a technológiát az illetékes
profi l ga zda alkat észgy ártó vállalatrrak;

- ha a Íe|haszná|ői igény nem éri el a

nagyüzemi, a tomeggyártás szintjét, saját maga

gyártson. Utóbbit a tőkés import nehézségei,

á p énzng5n gazdá|ko dás (el é gtel en deviza) kor -

látai indokolták.
A döntés értelmében azizemet a HIKI

keretében kellett létrehozni. A terv szerint kb.

20 millió forintot kellett volna biztosítani a

beruházásh oz.Yalőjában az iI|etékesek kb. 3 -5

milliót irányoztak elő. Ilyen feltételek mellett

saját kivitelezéssel kezdődött meg aZ épület-

átalal<ttásésL962-benindultaf éIvezetőkatődíl
- alumínium anódú kondenzátorok kísérleti

g5,ártása.

A HIKI úipesti telepe
Ú1 p.'t".', a ha j dani káposztásmegyeri Károlyi

birtok uradalmi központja helyén 1964-66-

ban beÍejeződótt az e céLra tewezett és az

MFKI-val egy helyen létestilt kutató telephely

első szakaszának építése. Előszor a Míiszaki

Fejlesztő Kutató Intézet nyolcemeletes to-

ronyépülete valósult meg, majd a }IIKI ,,A''
épüiete, a kettőt összekötő előcsarnok és fo-

lyo'ó, illewe a konyha-étterem blokk, a mo-

áern kony'ltár és a miíhely blokk (,J'' épület).

F,kkor idetelepült a MFKI és a HIKI egy ré-

sze, a ÍéIveze(ó Íőosztá|y.
A hawanas évtlzedutolsó éveiben több,

szinte egy időben ható tényező alakította át
jelentősen a HIKI arcllatát, tevékenységét,
hatását: megváItoztak a tudományos és tech-

nikai feladatok, az irányltás és a szervezet

rendszere, valamint a gazdaságs környezet.
Az akkor előkészítés alatti ún. űj gaz-

dasági mechanizmus a döntési pontok decent-

r a|ízáIása kap cs án s zámos szerv ezets és s zemé -

|yi váItozást eredményezett, ezek részeként

megszűnt a Kohó és Gépipari Minisztérium
(I(GM) Híradástechnikai Ipari Igazgatósága,
melynek ígazgatóját, Komporday Aurélt
(1915-2000) 19ó5-ben kinevezték a HIKI

vezérigazgatőjává.
Komporday Aurél az intézetben meg-

indíttatta a saját fej\esztésű termékek kísérleti

gyártását, részben azétt,hogy az itt kidolgo-

iott ti eljárások és termékek alkalmasságát

még házon belül ki lehessen ptőbá|ni, rész.

ber1 mert így mód nflt a sorozatgyáttás bein-

dulása előtt' az új termékek értékesítésérc. Ez
- amellett, hogy növelte a HIKI gazdaság1
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eredményét _, mind több vállalatta| hozta
kapcsolatba az intézetet.

1960-as évek cél azintegtőlt áramkör
Többé-kevésbé ebben az időszakban már
lényegesen bonyolultabbá váItak az elektroni-
kai termékek. A beépített alkatrészszám meg-
nőn, és ezértlgrásszerí3'|ett az igény a kisebb
méretíí, de egyidejű|eg megbízhatóbb alkat-
részek iránt. Mindezíj anyagok, új technikák,
új konstrukciók megjelenéséhez vezetett.

A' fé|vezetőknél megkezdődött az e\e-
mek integrá|ása; a bipoláris technika mellett
megjelent a MoS technika; a kondenzátorok
területén alkalmazni kezdték a poliészter és
polikarbonát főItákat; a vákumeljárások, a vá-
kumpárologtatás betört az alka*észiparba; az
alumínium mellett megjelent a tantál mint
elektrolit kondenzátor alapanyag. Ugyanakkor
ezekkel az új e|tá,rásokkal' konstrukciókkal
versenyeztek, jelentősen korszerűsödtek a ré-
giek is.

A folyamat igen gyors, szinte robbanás-
szerű volt. Hatására a HIK[-ben is szinte
sorozatban indultak új kutatási feladatok.

A HIKI korán, már l964-ben, nem-
zetkozi szinten is eredményesen kapcsolódott
be a MoS technológiai fejlesztésbe.

1'969/7}-ben került sor a számítástech-
nikai felhaszná|ás szempontiából legfonto-
sabb, azun. TTL technológiájú integrált kapu
áramkörök hazai ktfejlesztésére, I||ewe az
Egyesiilt Izző gépsorán történő kísérleti gyár-
tásba való bevezetésére. IJgyancsak ebben az
időszakban került sor 5 MoS IC kísérleti
gy ár tásának m e 8s zerve Zés ére.

A ó0-as évek közepén a HIKI-ben a
passzív alkatrészek területén is megjelent a
vákumtechnlka, a vákumpárologtatás. A már
klasszikusnak számítő fémréteg ellenállás
technika mellett megindultak vékonyréteg
kondenzátor kutatások. Ez a kondenzátortipas
már avékonyréteg hibrid áramkörök irányába
tett jelentős technológiai lépés volt.

19ó5-ben megkezdték a vékonyréteg
(hibrid) integrált áramkörok kutatását és fej-
lesztését. Ennek eredményeként vákumpáro.
logtatott Ni-Cr ellenállásokkal és összekötte-
tésekkel. beültetett miniatűr tranzisztorokkal
és kondenzátorokkal 32 fé|e ana|6g és digitális
áramkör kerüIt kifejlesztésre 1969-ig. A hibrid

Tanuhnóny

áramkörök kísérleti gyártása még 19ó8-ban
indult el.

19ó8-ban - részben ismeretáwétellel -
kezdődött meg a vastagréteg, I969_ben a tar.-
tá| alapú' vékonyréteg áramkörök kutatása.
I973-ban már számítőgéppei tervezett, bo-
nyolult' hibrid áramkörök kísérleti gyártása is
folyt.

Nemzetközi kapcso|atok

l5* É--_l Ko-porday Aurél- felismerve

1p*e * o| azt,'how az autark fejles-ztés
az Intézet teljes profi|jában

és azt, hogy a nemzetközi he|yzet megválto-
zott, fokozott hangsúlyt fektetett mind a
hazai, mind a nemzetközi együttnííködésre. A
külföldi kapcsolatokban előtérbe került egy-
részt a KGST-n belüli nemzetkozi munka-
megosztás előnyeinek keresése, másrészt a
külföldi gép- és know-how vásár|ás, Ebbe a
körbe tartozott a vastagréteg-technológia
19ó8-asindításáhozÍe|hasznáItkülföldiknow-
how. A Magyar Híradástechnikai Egyesülés
vá||aIataival kc;zös váI|a|kozásban a HIKI
munkatársai aktívan közremííködtek egy két
oldalon folír ozott, lyrrkgalvanizált' nyomtatott
huza|ozásű lapokra vonarkoző külföldi know-
how áwételében.

Az Intézet méréstechnikai kutató mun-
kái is átalakultak. Míg a óO-as évek második
felében állandó progTamozású mérőberende-
zéseket fejlesztettek |a az eg5redi fé|vezető esz-
kozok mérésére, addig a 70-es években már a
számitő gép -v ezér elt mérő automaták kifej I es z-
tése került napirendre. A korábban sikeres
méréstechnikai fej|esztések folytatódtak nem-
zetköz1leg is új, vagy (tjszeríi eredményekkel.

20 éves a HIKI
Az intézet szakmai eredményei mind idehaza,
mind nemzetkozi 1{1gn glismertekké vá|tak"
ugyanakkor a HIK[ 1200 fős Iétszámávalaz or-
szág harmadik le gnagyobb tudományos kutató -

intézete lett, amelyiket gazdasági ereje is jel-
lemzett. Ekkor a Fóti-úti telephelyet saját erő-
bő| írj éptiletekkel bőűtette, ami lehetővé tette
az intézet koncentrálabb elhelpzkedését.

A 70-es években. az USA-ban az Intel-
nél új korszakot nyitonak a mikroprocesszor

Jp nem lehet versenvképes a ki.il-
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kidolgozásával, ennek reprodukciójára _ aha-
zai számítástechnikai igények miatt _ a 70-es
évek második felében került sor.

A 70-es évek közepére a HIKI lassan
kikapaszkodott abból az a|acsony preszúzsí3,
pozíaőbóI, amelÉe megalakulásakor került.
L hazai hierarchiában eredetile g kiemelt hely-
zetíí KFKI mögött második szintet azok a
kutatóintézetek jelentették, amelyek nem-pol-
gári kltatást folytattak, a harmadik szintet
pedig a többi kutatóintézet.

A mikroprocesszor ún. reverse enginee-
ring révén történő kifejlesztésének rendkivül
összetettsége miatt szükséges voIt az összes
hazai erő koncentrálá sára, ezért I97 6-ban |ét-
rejött az,,LSI kutató-fejlesztőtársulás'', ami
négy kutatóintézetközös munkája, a maga ne-
mében tudományos értékű kísérlet volt' Az
LSI KFT cé|ja néhány nagy bonyolultságú in-
tegrált áramkör (egy korszeríí mikroprocesz-
szor' p- és n-csatornás szilícium kapus RoM,
pÍogramozható fix memória és egy-egy RAM
memória áramkör). Ez a közös kutatómunka
mind tartalmában, mind formájábanűivolt. A
munkamegosztás keretében a HIKI feladata
volt a szilícium szelettechnológia fejlesztése,
egyes technológiai berendezések létrehozása,
aziln. masz|d<észítés, illewe a szükséges hilon-
leges, nagy ttsztaságű infrastruktúra kifejiesz-
tése, az új kuitúra honosítása.

Berendezés-fej lesztés
A kiilönleges technológiai igények és a kelet-
európai országok ellen bevezetett embargó
együttes hatása miatt számos berendezés kifej-
lesztésére is sor kertilt. Ezek színvonala a
nemzetközi megmérettetést is kiállta. Ezek
koztll is a ktilönféle elektronsugaras berende-
zések váltak jelentős exportcikké. A korai idő-
szakban az elektronsugaras hegesztés nyert
teret, majd a vákumpárologtatás.

A 70-es évek közepén a fé|vezető tech-
nológiában o|yan nagy felbontású ábrákat/
m as zkoka t kezdtek a|ka|mazni, ami sztiks é ge s -

sé tette a nagyisztaságú munkaterek alkalma-
zását. Ekkor került sor számos mííszer kifei-
lesztésére.

Sikerek a hibrid IC gyártásban
A 70-es évekelején a Budapesti Rádiótechnikai
Gyár (BRG) a rendőrség számára kis méretű
rádiótelefonokat (mai néven mobilokat) gyár-
tott. A HIKI ezen mobilokhoz egyedi hibrid
IC készletet tervezett és gyártott _ a kivánt
készülékméretet az új áramkörök tették lehe-
tővé. A.hibrid IC termékcsalád hosszú évekig
sikeres volt. A jó eredmény a|apján több válla-
|at részére késziiltek egyedi tewezésű, (t.n.

berendezésorientált hibrid integrált áram-
körök.

A Szisztematikus fejlesztés nagy termék-
váIasztékot eredményezet\ ezt jőI pé|dázza a
HIKI utolsó, 1982-es (!) prospektusában sze-
replő több mint 40 típus'

A MEv létrejötte
A 70-es évek végén, majd a 80-as évek elején
az akori főhatóság egységes vezetés a|á ren-
delte a hazai integrá|t átamköri gyáttást és fej-
lesztést. Ennek eredményeként 1982 elején a
Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet bázisán
|étrehozták a Mikroelektronikai Vállalatot
(ME\D. Az ű1 szervezethez csatolták még az
EIVRT budapesti fé|vezető kísérleti gyártását
és az EIVRT gyöngyösi fé|vezető- és gép-
gyárát, a

*A tanulmány teljes szövege, Elemek a HIK]
történetéből címmel, a www.ett.bme.hu/-vagolHlKV
elemek'htrnl honlaoon olvasható.A Fóti úti kutatőintézetek légifeluhelről
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IvÁNn JÁNos
Dokumenírmok az űjpesti Egek Királynéj^

Íőplébátia-templom épít és&ő| 1. tész
A torony és az oldalhajők nélkíili templom

1874. november 23-án a|aráIy
az űjpesti római katolikus hit-
községnek adományozta az űj-
pesti római katolikus egyház és
plébánia feletti kegyúri jogot.

A nagyközség katolikusainak akkoriban két Is-
tenházavo|t. ABaross utcában,a mai Batthyány
utcával szemben a Duna felőli oldalon, ̂ il'i-
ván-hegyen 1833-ban épült egy kápolna, vala-
mint a régi, a pesti határ menti temetőben
1840-ben építettek egy kis templomot, amely-
ben vasár- és ünnepnapokon miséztek. Az
1874-ben már kóze| 8000 újpesti katolikus hí-
vő befogadására mindenképpen szükség volt
egy megfele|ő m&e(ú' templomra, amely épí-
tésére a tervezetet Ujpest Katholikus egybázta-
nácsa Peitler Antal Jőzsef váci püspöknek
I875. szeptember 10-én terjesztette elő.

Egy templom - mint minden épület _ az
építtető szándékán, az áIta|a rendelkezésre bo-
csátott anyagi fedezeten túl, tervek, költségve-
tés a|apján, többnyire több vállalkoző aján|atát
összehasonlító döntést követően kezd épülni.

A(z újpesti) Katholikus Elet 1938. ok-
tóberi számában dr. CsíkJózsef apát plébános
írása szerint a templom ',alapkövét Szvoboda
Antal gyöngyösi építész tervei a|apján, I87 5,
szept. 26-án helyezte el Neszveda Iswán váci
kanonok''. Ezt támaszga aIá a Yáci Püspöki
Levéltárban talá|t 1875. szeptember hó ló-i
,,szerződés, mely egyrészrő| az Ujpesti Kath.
Község tanácsa mint templom-építtető, más-
részrő| Szvoboda Antal gyöngyösi lakos mint
aj án|ata folytán elfo gad ott templomép ítő v á|-
|a|kozó ktizött az összes kőmííves munkát
illetőleg köttetett, mint következik:

1. Az egyháztanács a templom építést
házL|ag kezelvén, a szükséges tég|a-, kő- és
mész anyagot saját költségén maga áIlítja eIő.

2. Szvoboda Antal vál|a|koző kötelezi
magát a vá||a|atba vett újpesti templomot az

Ktizlemények

egyház tanácsa álta| e|fogadott, a Gyöngyös
városi templom mintájára készült 1. pont alat-
ti terv szerint az abban netán teendő módosí-
tás a|apján is felépíteni. ftJgyan |étezik egy
terv 1. sorszámmal, amelyen 'Az újpesti temp-
lom tervezete _ Alaprajz,, szerepel, egyelőre
azonosíthatat]an a|áírással, dátum nélktil, tehát
nem állítható egyértelműen, hogy ez voIt az
eredeti terv].

3. Kőte|ezi magát vá||a|koző az összes
kőműves munkát köbölenként ktilső és belső
vakolással együtt a 2, pont alatt ide csatolt
aján|ai árjegyzék szerint teljesíteni, a kőmííves
napszámosdíj köbölenkénti 3 ft 20 kÍ ktilön
fizettetik.

4. ^z építéshez szükséges áI|ványokat
és e s zkö zök et v á|Lalkoző tarto zik s a j át költs é -

gén előáI|ítani, fenntaÍtani, az állványok el-
hasznáIásáért a vállalkozás befejezése után öt-
száz fonnt fog az egyház tanácsa által kifi-
zettetni.

5. Kötelezi magát váI|alkoző a netán
időkóz1|eg anyag- vagy pénzhiány miatt be-
á||ítani szükségessé vált és tényleg beállított
kőművesmrrnkálatot, akkor amikor az építés
fo|ytatására az eg5rház tanácsa által felhívatik,
azonna| megkezdeni, illetőleg folytami és vég-
legesen befejezni.

ó. Vállalkoző a váIlalati munkáinak
megkezdése előtt köteles a vállalat biztosítá-
sár a bánatpénzb en 5 00 ft -ot akár készpénzben
5"/" kamatváItozás mellett letenni, akár nyil-
ván telekkönyvt je|záIogot ezen összeg erejéig
nyújtani, mely biztosítás csakis a vállalat teljes
befejezésével fog üsszaadatni, illetőleg a jel-
zá|o g I<t;J,r|és e b ekeb el e ztetni.

7 .Yá||a|kozo azáIta|afelvállalt és teliesí-
tett kőműves munkákért részben és egészben a
fennállóépítészeaszabá|yokszerintbármikor
és bármely időben a teljes felelősséget szavatos-
ságot magára és jogutó dafu a nézv e e|vá|Ia|)a.
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8. Az egyház tanácsa kötelezi magát a
3ik pontrrak tekintetbe vételével az építéshez
szükséges tég|a-, kő- és mészanyagot e\őáIí-
tani, vállalkozőnak a teljesített és az egyház
tanács kihildön bizottsága áIta| felrnért mun-
kákért járő és kobölenként számítandó össze-
geket 5"/" azaz öt százalék levonásával - a
napszámosdíjakat köbölenként 3 ft 20 kr-ral
számíwa_ hetenként' és pedig szombat napján
délutáni ó órakor kifizetni, mely levonat 5o/o
biztosítási alapként szo|gáIván, a munka töké-.
letes befejezése ttán vá||a|kozőnak fog kifi-
zettetni.

9, Ha a váI|a|koz6 fent jelzett vállalati
kötelezettségeinek bármely irányban akár ké-
pességhiányból, hanyags ág vagy rosszakarat-
ból eleget nem tenne' jogában á|| az építtető
egyháztanácsnak az építést azonna| besziintet-
ni, a vállalkoző terhére és költségére ahiányzó
munkákat bárkinek kiadni, illetőleg folytat-
tatrri és befejeztetni, és ezen czé|bőI a szüksé-
ges biztosítást érvényesíttetrri.

I0. Az ezen szerződésből származhatő
pereskedések elbírá|ására a sommás ítész e|já-
rás és szabadon választandó bíróság kiktittetik.

Me|y szerződés 3 egyenlő példányban
szerkesztvén' felolvastatott' megm agyarázta-
toft és a|áíratott azonhozzáadással: hogy vál-
|a|kozóra az aIáíráskor azonna|, az egyház
tanácsra pedig azok felsőbb jóváhagyása után
válik jogerejűvé. Ujpesten 1875. szeptember

hő 16' Szvoboda Antal mint építész és vállalko-
ző, az egyháztanátcs nevében és megbízásábí|
W e|tz Káro|y mint h. elnök, Illek Vincze mint
plébános, Kracher Károly és, Hunyady Károly
mint tanácsjegyző. Előtttink Kerekes Lász|ó
mint tanú, FajszJános mint tanú.''

Szvoboda Antal gyöngyösi építőmester,
a gyöngyösi Mátra Múzeum alkotója (B. Gál
Edit szíves tájékoztatása szerint), a 19. század
második felében tevékenykedett Heves megyé-
ben. ó építette Detken apaplakot, Kompolton
a templomkápolnát, Gyöngyösön a Szt. Ber-
talan plébániatemplomh oz tartozó harangoző
házat és az egységes homlokzatot, az 1890-es
években pedig átépítette a gyöngyösi kór-
házat.

Az újpesti templomra vonatkoző szerző-
dés megkötése előtt az egyháztanács 1875.
szept. 10-én PeitlerAntalJózsefváci püspöknek
felterjesztette a templom-tervezeteket jóváha-

gyás végett, megsegyezve, hogy ''szeretett lelki
pásztoru(n)k főtisztelendő Illek Yincze úÍ fá-
radhatatlan buzgalma által [.'.] van ['..] egy
tekintélyes pénza|apot képező és gyümölcsöző
templom bazárv(n)k is, minek segélyével nem
ritka szüliségletei(n)k lelnek fedezetet [...]". A
püspök felülvizsgáltatta a teryezetet uradalmi
mérnökével, Rappensberger Jőzseffel. Az ura-
dalmi mérnök szerint a templom ,,csinosságára
és tartósságára nézve klrc|égtő volna, kivitele
azonbannagy költsé ggel jár. Mert hason nary-

Szaoboda Antal giingiisi építőrnexer tanpl'ornter.tle
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ságú templomot az oldalerkélyek és azok fe-
leni gömbölyű ablakok e|hagyásáva| s az alsó
nagy ablakok ahhoz képesti módosításával,
valamint a kiilső díszínnények egyszerűsítésé-
vel kevesebb költséggel lehetre e|őá||ítani.
Egyes árakat tekinwe az építész-, ács-, csere-
pes-' lakatos-, bádogos- és üveges munkák
meglehetős mérsékelt árakon vannak felvéve;
mázo|ő munka fe|számitása nincsen. Asztalos
munka rendkívül magas' ha tudniillik a neve-
zeLt tárgyak egyszeríen s erősen készülnek,
miután a neta|án szándékolt díszítéseket a ne-
vezett. tátgyakon rész|et rajzok hiányában elő-
legesen megbírálni nem lehet.'' Peitler Antal
József ezen vélemén1t elfogadva figyelmezteti
az egyháztanácsot a tetemes költségeLre ,hozzá
téve: ,,FIa [...] a tek, egyháztanács e teÍvezet
mellett óhajt megmaradni, s reméli, hogy az
építésbez me gkívánható költsé geke t e|ő á||ítani
képes lesz, űgy ̂  szerződést véglegesen meg-
kötrri, illetőleg az ide visszacsatoltakat kellőleg
bé|yegezve a részemrőli megerősítés végett
hozzám visszaktildeni szíveskedjék.''

A templom építéshez azonban szükség
volt Trefort Agoston m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi miniszter jóváhagyásfu a is'

A templomépítés rövidesen elakad' A
fa|akat fe|hűzták közel néhány lábnyira (1láb
= 0,315m), a pénz viszont elfogyott. A nehéz-
ségeket láwa I877 augusztusában IllekVincze
plébános a beltigyminisztériumtól kért seslt-
séget azza|, hogy ,,[..'] társadalmi Szempont-
ból sem lehetvén közönyös az, hogy az eddig1
sajnos tapasztalások szerint nyrrgtalan és bé-
kételen elemekkel bővelkedő Ujpest [...] 'ó-
mai katolikus templom nélkiil szúkölködik
[...]". Mivel ,,[...] már annyira haladt a míi,
miszerint a templom fa|ai a földből kilátszanak
[...] azon alázatos kéréssel járulok Nagyrnél-
tóságu m.k. Belügyminisztériumhoz 10 ezer
lélekből á1ló kath. hitközség nevében, [hosy]
méltóztassék az újpesti róm. katolikus Egyház
építési a|ap javára könyöradományok ny|vá_
nos gyűjtését otszágszerte kegyesen engedé-
|yezru [. . .]''. Nyilvá n az i|yen levélre a minisz-
ter azonrual nem vá|aszo|, a körülménveket
kivizsgáltatt^.Igy - bár Pest, Pilis, Solt, Kis-
kun vármegye Íőjegyzője szerint a még szüksé-
ges 60.000 ft-os gyűjtést támogatja _ a kére|-
met a minisztérium osztáI',taÍácsosa a váci
püspöknek visszawta|ja a püspök ,,becses néze-
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teinek ny|várutása'' végett. Peitler Antal Jó-
zsef erre utasítja a plébánost, miszerint ,,[...]
hasonló ügyekben a keze|ést az embei éIet
bizonytalansága tekintetébő| nem egyesek,
hanem több tagból álló bizottságok szokták
eszközölni, szíveskedjék t. Uraságod k<izolni
velem azoknevét és á|Iását, kik a kérdéses ügy
élére állani és mindenért felelősséget vállalni
aján|koztak,illetőlegag5,íijtéstrendezőbizott-
ságtól egy ily tartalmú s aláírásukkal ellátott
nyilatkozatot hozzám beterjeszteni, egyrittal
pedig hiteles kimutatást adni arról, mily összeg
folyt be a sorsjátékból, mennyi fordíttatott ab-
ból a templom építésére?''. Hiába vo|t azon-
ban a plébános kétségbeesett ktizdelme a se-
gélyekért, azokat nem folyósították, az orszá-
gos gyűj tés iránti kérelm et nagy v a|őszíníisé g-
gel elutasították, és az épírkezés csak Károlyi
Sándor gróf segítségével folytatódott.

A gróf ugyanis ,,a templom felépíthe-
tése cé|jábő| a va|Iása|apból 20.000 ft segélyt''
kérelmezett (feltehetően azért ő, mert szemé-
lye garancia volt arra, hogy azt a megse|ö|t
cé|ra fogsák fordítani, ill. ha az köIcsön, azt
vissza is fogják fizetri). Természetesen a gróf
kezdeményezése sem kertilhette meg az egy-

ui"m:
Trefort Agoston rn. kir. rlallós- és Közoktatfuügli miniszter
jőudbagón a templm, ter.t)ezetre
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házi hierarchiát, míg végiil 10.000 ft segélyt,
majd a grőf közvetitésével további 12.000 ft-
ot és ó.000 ft-ot kapott az egyltázközség szi-
gorű e|számolási kötele zettség mellett, továb-
báazegyházkőzségelöIjáríjánaknyilatkozat-
tételével, melyben ,|...) az egyháztanács a
felveendő 12.000 ft-nyi amortisationalis köl-
cs önöss é g visszafrzetés ének biztosítása vé ge tt
ünnepélyesen kijelenti s úgy erkölcsi, mint
anya$ felelősség mellett önmagát, va|amintaz
egyházközséget egyenként s összesen kötelezi
arra,hogy ezen 12'000 ft-"p kölcsön visszafi-
zetésére szükségelt é*,t járadék az egyházkóz-
ség közjövedelméből [...] nem lesznek''. A
nyilatkozatot Illek Vincze plébános mellett a
világi elnök' az alelnök és a jegyzőkís a|áíttak.

Végül a templom Károlyi Sándor gróf
támogatásával felépült azza| a feltétellel, hogy
kisebb lesz, mint amilyennek tervezték. A ki-
sebb templom terveinek készítésével a Károlyi
családnak rendszeresen dolgozó Ybl Miklóst
kérték fel, aki a ,,földből már kiálló'' kontúro-
kon belül kétváItozatban monumentális bazi-
llkát tew ezett.. Ez mé g min di g túlzásnak tíínt,
ezértazYbl-lel a lipótvárosi (Szent István) Ba-
zilikán e gyütt do|gozó Kauser József budapes -
ti műépítéssze| készínettek egy szerényebb

tervet (amelyet sajnos még nem ismertink, je-
lenleg csak rekonstruálni tudnánk részletes
felmérések a|apján), ami a|apján a templomot
megépítették. Végül sok-sok kiizdelem után
1881. nov. 27-én Virter Bertalan címzetes
püspök és váci kanonok a templomot tinnepé-
lyesen benediktálta) azaz megáldotta. A fel-
szentelést _ consecrálást - még nem lehetett
eIvégezni, mivel annak eryéb - pl. belső be-
rendezésre vonatkozó _ feltételei is voltak.

Sajnos a pénzhiány a templom á||agán
is meglátszott. 1884. június 1-jén Illek Yincze
plébános levelet írt Trefort Agoston minisz-
ternek, kérve, hogy a templomon ész|e|thibák
megáI|apítására ismételten ktildjön ki bizott-
ságot, mert a két éwel azeIőti (tehát 1882.
éu) izsgáIatrrak nem ismeri az eredménÉt. A
plébános a meÍIqyezetről lehullő Iéce|<rő|, a
primitív téglapadlóról és a szé|Íogő nélktili ol-
dalbejáratok miatt az á||andő huzatról panasz-
kodik, mely ,,körülmény fo|ytán oly nagyságú
léghuzam uralkodik, hogy a templomban jelen-
lét [...] az embei szeÍvezet legbiztosabb meg-
támadója,, . A levélre történő vá|aszt nem ismer-
j"k' d" a püspök kirendelte Orosz János fóti
kertileti esp erest' ho gy izsgá|ja |<t az esetet, aki
1884. évi július 31.-i jelentésében a követke-
zőketá|Iapíga meg:

,,I. A. zárőÍodémhez beépített gerendá-
kat nyersen építették be, a helyőket [beépítés-
kor] jól megállták, de azótaktszáradtak, mint-
hogy sem oda enywezve' sem oda srófolvaYary
szegezvenemvoltak (amilyet a lezuhant léczen
láthatni)' okvetlen kell, hogy lezuhanimyanak
és úgy hiszem, ez ismétlődni fog.

2. Megnézendők fbizottság által meg-
vtzsgá|andók] az ablakok keretei, mert alatnrk
a bevert eső végigfolyik a templom belső falán'

3. t...] A templom hajója közönséges
tégláva| van kirakya. . .''

A műszaki problémák orvoslása tehát
mindenképpen sziikségessé vált, nem utolsó
sorban pedig az eg5rházközség azon őha1ának
teljesítése is, miszerint a templom mielőbb to-
ronyért és oldalhajókért,,kiált''.

@olytatjuk...)

A'szerző ezúton köszöni a gyöngyösi Mátra Mú-
zeum mrrnkatátsának, D. Gál Edimek szíves segítségét.Az e g h óztanócs garanciaaóllalósi nyilatkozata 1 8 8 )-ből
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Vence KÁnorv

Az Iswántelki Főmííhely kulturális egyesülete

Az Istvántelki MAV Főmű-
hely kulturális egyesülete - a
Teswériség Dal, Zene és
onképző Egylet -,1 893 -ban,
még a Nyugati MAV Főmű-

helyben alakult meg. Az Iswántelki Főműhely
létesítése után - a do|gozőkkérésére - a két
nagy mrrnká sérkező egy r észét kuiturális célok-
ra alkalmas helyiségekké (szíttház, illewe tánc-
terem' könyvtár' biliárd-terem söntéssel) ala-
kították át, ame|y így ,,munkás kaszinó'' lett.

A Teswéris ég 32 tagú, daIfu dája _ Í9 14.
májusában _ a svájci Bázelben, nemzetközi
versenyen ,,abszo|ílt,, első díjat nyert' az ekkor
kapott elismerést máig őrzlk, A dalárda I93O-
as fellépései közül a vigadói volt a legsikere-
sebb, amelyet a rádió is közvetíte tt. I93 6-ban
pedig az operuházban _ a többször megismé-
telt Flovanscsina operaelőadáson - a kórusban
a da|árda 45 tagja szerepelt. A kulturális
egyesület 1933, március 28-án ünnepelte
fennállásának 40 éves jubileumát, a dalkar élé-
re ekkor Ád ámJenő, a.Zenemíivészeti Főiskola
tanáta kertilt.

Lszín1átszők már az l930_as években is
eredményes munkát végeztek, nagyobb is-
meretségre azonban csak a háború (1945) után
tettek szert.Igy l946-ban e|őadásllkat a fő-
műhelybe ,Iátogatő Gerő Ernő miniszter és
Szakasits fupád is megtekintette. Az 1950-es
évek elején pedig nagy sikerrel mutatott be a
szín1átsző csoport eg.y vasutas tárgyű színmíi-
vet' amelyet az ország ktllonboző területén
több mint 1 0 0 elő adás b an játszoták. A' szinját-
szók ekkor még a Magyar Rádióban is több-
ször szerepeltek.

A Teswériség kultűregylet 1948-ban a
vasutas szakszewezet irányítása alá került, a
régi ,,munkás kaszinó'' pedig a Landler Műve-
lődési Ház nevet kapta. A népi tánccsoport
I949.ben alakult és rövid időn belül igen
népszeríí' lett. Az 19ó0-as években azonban
megkezdődött a hanyatlás időszaka, ez e|őször
az énekkarnál mutatkozott meg' majd elérte a
zenekart és a szín1átszókat is. I970-tő| ugyan
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sok új kezdeményezés, kísérletezés színhelye
lett a míívelődési intézmény, ezek azonban
igazi megíjulást nem eredményeztek. A régi
művelódési intézmény elavult épületeit |970-
ben lebontották és helyen új, korszerű míive|ő-
dési házat építettek, amelyet 1993-tóI
Széchenyi Míívelődési Háznak neveznek.
Jelenleg a kultúrház klubboknak, szakkö-
röknek, tanfolyamoknak, iskolai oktatásnak és
a köny'vtárnak ad helyet.

A főmííhely sporte gyestilete
Az Istvántelki MAV Főműhely kebelében
1909-ben alakult meg a Testvériség Sport
Egyesület. ,,Az I9I5. évben sportoló ifak
megnyerik az Ifiűságs Labdarugó Szövetség
által kiírt bajnokságot, a következő évben pe-
dig a második helyre kiizdik fel magukat. Az
egyesület egyik legszebb sikere (labdarugás-
ban) a Széchenyi Vándordíj elnyerése az t923,
évben. A labdarúgáson kivül (1927-ben) abir-
kőzástis kultiválják a Teswériségben, s tegyük
hozzá: szép sikerrel. Ujabban az evezési szak-
osztáIy létesítésével a vízisportokat kedveltetik
az iswántelki főmííhely alkalmazottaiva|.,,

Az egyesület tagjainak száma 1927-ben
meghaladta akétezret, ez o|yan jelentős tag-
|étszám volt, amekkorát kevés mawar sport-
egylet volt képes felmutatni akkor.

A Sport Egyesület labdarugó szakosztá-
|yának első csapata megnyerte Magyarország
1927/28, éwamatőr bajnokságát, amelyre jog-
gal volt büszke a Íőműhe|y vezetősé1e. Az at-
|éták 1933 és 1948 között. kimagasló eredmé-
nyeket értek el vasutas-' illewe az országos
bajnolrságokon és több érmes he|yezést szerez-
tek. A háboru előn. a birkózók is jól szerepel-
tek országos versenyeken, közüliik l936-ban
Móri Gyula kihildetést nyert a berlini
olimpiára.

A Teswériség SE keretei között 1936-
ban - amikor a tag|étszám 1883 fiő volt - a
következőszakosztá|yokműködtek:|abdaílgó,
birkőző, repülő, tenisz, atlétika, evezős, űiző
és céllcivő. Repülősportjuk (193ó-ban) a vas-
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utas egyesületek között egyedtil állt, Farkas-
hegyen volt egy 17x13 méteres hangárjuk és
8 db vitorlázó repülőgépük.

Az egyesület a háború után a labdarugó
csapat szewezésével kezdte meg működését,
amely az l950-es évek végéig vá|toző sikerrel
szerepelt a Nemzeti Bajnokságok hilönböző
osztá|yaiban. Egy alkalommal _ az 1946/1947 -

es bajnoki évben _ méB az e|ső osztálÉan

Q{BI-ben) is játszottak! 1950-ben megalakult
és wrágzásnak indult a súlyemelő szakosztáIy,
amelynek edzője _ később a válogatott ered-
ményes szala,ezetője - orvos András lett.

Az egyesiilet1947-ig a régi nevén, majd
I948-tőI Rákospalotai Lokomotív, illewe
Törekvés néven szerepelt, 1'957-tő| pedig is-
mét a régi Teswériség SE, nevet viseli. Az egye-
sület j elenle g mííkö dő szakoszta|y ai : lab daru gó,
kézi|abda,súlyemelő,adétika,asztali|abdarigó,
tenisz, ga|ambász éS természe tbarát.

Cserkészek és leventék t Íőmíihelyben
Krámer Gy'ula _ a debreceni műhely beosztott
mérnöke - 1915-ben a debreceni műhely ta-
noncaiból mega|akga az e|ső rr'aryaÍ cserkész-
csapatot. Az első világháború után sorra ala-
kultak meg a cserkészcsapatok, amelyeknek
tagjai elsősorban fiúk voltak, de a Dunakeszi
Főmííhelyben mííködött leánycsapat is.

Az Iswántelki Főműhely Irinyi János
cserkészcsapata 1923 augusztusában alakult
összesen 9 tagga|' A csapat tagjairésztvettek a
kote|ező versenyeken: táborépítés és tökéle-
tesítés, őrsi akadályversenyek, wzbőI mentés,
éj j eli nyomkeresés, me gfi gyelés, főzés, térkép-
olvasás' elsősegélynffitás, de indultak a nem
kötelező versenyeken is: csónakverseny, vízi
cirkálás, famászás, pányvavetés, súlydobás,
céllövés, konyvkotés, lakatos- és asztalos-
munkák.

A' tábor ozással kapcsolatosan rendezett
cserkészkiállításon a csapat 9 táboi fénykép-
pel, rajzza|, irányitó szögmérővel és egy csó-
nakkal vett részt. ,,A Magyar Cserkészszövet-
ség elhatározta,hogy az 1926. év nyarán nagy
nemzeti táborba hív1a Magyatország összes
cserkészét, alkalmat adott az államvasutak ke-
belében mííködő cserkészcsapatoknak bemu-
tatrri, hogy a vasutas cserkészek méltó verseny-
társai a többi magyar cserkésznek... Egyesek,
testületek s kiilönösen az á||amvasvtak igaz-
gatő ságánakb őkezíi támo gatása tette l ehetővé,
hogy a nemzeti nag1'táborban minden cser-
készcsapatunk részt vehetett'', így az Iswán-
telki Főműhely csapata is.

Az Iswántelki MAV Főmííhely 26l-es
Irinyi János cserkészcsapatának otthona
193B-ban kétnagy teremből, négy szobábó| és
egy raktárhelyiségből állt. Sátrakb ő|, szaIma-
zsákokból, takarókból, főző- és evőedények-
bőI á||ő felszerelésük tökéletes volt' ,,Kedvenc
sportjuk a vtzi cserkészet. Csónakjukat egy
nagy vttor|ás, úz vászonkajak és egy ladik ké-
pezi. Nyáron a llrraryar királyi államvasutak
Igazgatósága áItaI B ala tonkenes én 4, 5 hol d te -

riileten létesített cserkészparkban szokak tá-
borozni.'' Az Iswántelki Főműhely cserkész-
csapatának vo |t tagsa Kiss Imre, aIa r észt v ett az
I933-ban Gödöllőn megrendezett rV. i|ág-
cserkész ta|á|kozőn. Nevezett később vasutas
lett, és hosszú ideig a uÁv Yezéngazgatősá-
gon, a J ármí3javító Szakosztályon dolgozott.

Az 1921. évi LIII. Törvénycikk a|apján
Mag5rarországon minden ifiú 24. éIetévének
befejezéséig testnevelésben részesül' ,,Az
államvasutak nagyobb műhelyeiben kiképzés
alatt á||ó tanoncok mindannyian a kóte|ező
testnevelés a|á tartoznak, az ő soraikból kerül
ki a MÁv leventéinek nagyobb száza|éka.,,

,,Lz e|ső mÁv országos leventeversenyen
megj elentek az észa|<t és istvántelki főmííhelyek
leventéin kívül Debrecen, Miskolc, Szolnok és
Szombatlre$ MÁv leventéi, s fegyelmezett-
ségtikkel a szertorna, szabadgyakorlatok és az
adétika ktilo nböző ágaiban bemutatott gyakor-
lataikkal a meghívott szakférfrak legnagyobb
elismerésére érdemesítették magukat.'' !

* Az idézetek az |927 -bel megjelent Magyar
vasutasok albuma címíí könryből valók.A Tesnériség Sport Egesi)let labdanigó aapata
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KruzsÁN SÁxoon

Uipest villamosközlekedése 1907 -Í9I4 között

Ujpest 1907-ben rendezett ta-
nácsú város lett. Fejlődéséhez
közvewe hozzájáraItak a helyi és
a fővárossal való közlekedési
kapcsolatot biztosító villamos-

vasútjai. Ujpestről három közvetlen járat te-
remtett összeköttetést a Budapest belső gyű-
rűjének száimítő nagyköruttal, köztiltik kettő,
áthaladva lakóhelytinkön, futott tovább a
szomszédos Rákospalotáig.

Ebben az esztendőben építette ki a Bu-
dapest-Újpest-Rákospalotai Villamos Közúti
Vasút Rt. (BUR\D a MAV Iswántelki Fő-
műhelyehez vezető, illetőleg a Viola ttcán át-
haladó vonalait. A Lehel és Ktilső Iswán (ma:
Pozsonyi) utca iránÉan Megyerre és Rákos-
palotára járó villamosok úwona|ábőI a Mária
(ma:, Lebstück Mária) utcáná| ágazott ki, majd
az osz utcába fordulva űj építésíi kőzös sza-
kaszuk aKőrház utcáig vezetett. Az iswántelki
járat még előbb a Rózsa utcába fordult, majd, a
Zápo|ya (ma: Elem) utcán haladt át Rákospa-
lota teríiletére, és itt amail(lárautcán, vég1lIaz
osz utcán tért vissza, nagy hurokban kerülve
meg a tömböt. Az űj építésíí vonalak közül e
hurok egyuágányos kivitelben késziilt. A másik
kány az osz utcábó| a Kórház utca felé ve-
zetett.. Enyhe ívben szelte keresztiil a Nyár ut-
cát a GtőÍ líírolyi Sándor kőrház főbejárata
előtt, majd a Viola és Széchenyi utcákon át egé-
szer' a Budapeswidéki Villamos Közúti Vasút
Rt. (BVK\') tulajdonát képező Vasút (ma:
Görgey Artúr) utcai vonalhoz csatlakozott.

Forgalmuk 1907. december 19-én in-
dult meg. Ide három viszonylatot szeweztek,
melyek kiindulópontja a Nyugati pályaudvari
végállomás volt. A Rákospalota területéhez
tafioző Iswántelek ÍeIé járő kocsikat a főmíi-
helyi munkások mellett Palota-Ujfalu lakói is
hasznáIták,abudapest-marcheggivasítpáIyá-
ján átkelve érték el megáI|óját. A másik két
jfuat _ ellentétes irányban _ a Mária, osz,
Kőrház, Viola, Széchenyi, Vasút és Iswán ut-
cákon át nagy hurkot leírva haladt vissza kiin-
dulópontja felé. Veltik a Károlyi kórház vá|t

Közlemények

könnyűszerrel elérhetővé. Mindhárom járat
kocsijai negyedóránként kozlekedtek.

, A, í,jvonalak átadásávalnövelni kellett
a BURV központi áramfej|esztő telepének ka-
pacitását, egyúttal bővítették a kocsiszín vá-
gányhá|őzatát, hogy az 1907-ben újonnan
beszerzett 15 darab nagyobb befogadóképes-
ség{í motorkocsit is tudják tárolni.

A másik újpesti villamosvasúti cég, a
már említett BVKV a {óvárosivillamoshálózat
egyik nagy birtokosának, a Budapesti Közúti
Vaspálya Társaságnak (BKVT) |eányváIla|ata
volt. Utóbbi váI|a|at érdekkörébe tartozott a
Íőváros környéki vicinális vasutakat üzemelte-
tő Budapesti Helyi Erdekű Vasutak (BHE\D
is, amely 1908-ban magába olvasztotta a
BVKV-I, annak megyeri és rákospalotai vona-
lával együtt.

1 909-ben ke zdődotta Rákospalota_Ve-
resegyház-Yác, illetőleg Gödöllő felé vezető
helyiérdekű vasút kivitelezése (más r észvény-
társaság által). Ennek végáI|omása Rákospalo-
ta-U;.pest vasútállomás újpesti oldalán a Park
(ma: Szi|ág5n) utca melletti - részben a mai
tr2-es és 14-es villamosok 2005-ben kialakított

87?
üsYH :

EfuUTq I

I
I

íl
I
I
,

at

,

Tffi

B - .<o .

{nPEsT vrLLA}'osvoNÁl.ÁJ
rirs.rAN És rxl arsÓ ror,ÉsgN

-- - BvK,19o8-rót BHÉv
_ BURV

.l\

lE

t

",$t
,
,
,

Úi',xx 15



új nyomvona|ának helyén _ létesült. A MÁV
marcheggi vonalát és a mellé tervezett hely-
érdekíí vasűt vágányát metszette a BHÉV rá-
kospalotai vonala. A villamosok eddig szintben
keresztezték a MAV pá|yáját, most viszont a
cég elhatározta,hogy a korábban szóba került
alul- vagy felüljárón történő áwezetési meg-
oldások közül az előbbit valósítják meg' Ennek
munkálatai ide;.ére a villamosok szánrára nem
készült ideiglenes szintbeli átjáró, így a kocsik
megosztva közlekedtek; utasaik g5ra|ogszerr e|
keltek át a vasút vágányain, s száIItak át a
továbbhaladó villamosra.

A ma Fóti úti aluljáróként ismert mű-
tárgy nagy va|őszinűségge| az I9I}-es esztendő
folyamán késziilt e|. A2x6 méter nyílássalren-
dekező a|w|járő űzszintes pá|yarésze 54 métet
hosszúságú, oldalaihoz a támfa|ak mellé 1-1
méter széles gyalogsárda került; tel;.es hosszá-
ban kőburkolatot kapott. A hozzá vezető Park
és a rákospalotai Vasút (ma: Pozsony) utca L2
méter széles volt' Ujpesti lajáratánáI építették
I<t az ,,ílgynevezett) Megyeri (ma: Fóti) út be-
kotését. Az alu|járő átadásáva| a villamosok
várakozás és akadá|y nélktil juthattak el Rákos-
palota belterülete felé'

Budapest területén és a környéki tele-
püléseken működő villamosvasutak vonalhá-
|őzatának és forgalmának növekedésével a
ktilonboző viszonylatok megkiilönböztetésére
haszná|t színes tárcsák egyre kevésbé feleltek
me g, his zen s okfél e s é gük á|ta| nehezen lehe tett
őket me gj egyezni. A kereskedelemügyi minisz-
ter 1909 végénkiadott rendelete ezt orvosolva
kőte|ezőv é tette 1 9 1 O-től a viszonyl atok szám-
és b etíij e|zés ének hasznáIatát. A ko csik vé gein
a tetőre n^gy tÍaflszparens lámpát szereltek
fel, amely.rrek üveglapja e|é fekete bádogle-
mezbő| kivágott számotvagy betíít helyeztek,

és e jelzést a kocsik oldaltábláin is feltiintették.
A két legnagyobb villamosvasúti cég közül a
már említett BKVT páratJan, míg a nagy rész-
ben Pest területén működő Budapesti Villamos
Városi Vasút (BWV) páros számokkallátta el
jár atait. A BHEV két újpesti vonalát is számok-
kal jelölték, a BURV hat viszonylatát pedig
betúkkel ktilonböztették meg eg1'rnástól. Ve-
*n'xT'&T#Váci 

úti és a BHÉVújpesti és
rákospalotai vonalán közlekedő, 19I0-tő|
55-ös járat je|zésére eredetileg kék alapon fe-
hér vízszintes sár,wal eliátott tárcsa szolsált. A

9y"gati pályaudvartól Qpestre aYáciilíon, az
Arpád és István úton, majd a Vasút és a Rákos-
paIotához tartozó Park utcán, az a|ll|játón,
valamint a palotai Vasút utcán át a Kert köz-
ben lévő forgalmi telepig vezető íttját 36 perc
alatt tette meg. Este 8 fuáig 8-10, ezen túl
izemzárásig 15 percenként indult végá||omá-
sairól. Valamelyest segíthetett a forgalom rend-
szerességén, hogy 1914. november 23-án átad-
ták a rákospalotai Vasút utca másodikvágányát,
így a csekély Kert közi szakasztól eltekinwe
végig kettősvágányűpá|yán haladt az 55-ös.

A vasúti híd mellett |évő Yáct ílt: végáI-
lomásról induló 87-es - korábban egysziníi fe-
hér tárcsás _ megyeri járat szintén a gHÉV

üzemében állt. AVáci út újpesti szakaszánBé-
Ia utcáná| |évő végpontjáig az (lttest nyrrgati
felén helyezkedett el egyeden vágánya, me-
lyen négy |<térőt építettek be. Közülük az e|ső
kettő, a Zrínyt és az Andrássy utcákná|, vi-
szony|ag közel fekiidt eg1.rnáshoz; szükség le-
hetett rájuk a teherszá||ító menetek miatt is -,
a Zrinyl' és az Andrássy utcáknál voltak. A kö-
v etkező |<ttér ő a S zékesfőv ár o si Y ízmíi'. ille tve

Vóci úti aillamos aégíllomós a aasúti híd rnellett 1910-ben.
A kép bal felén a BWT kocsija óll fehér ttírníual, ablakai
filött ,,Ujpest,, és ,,Megter,, feliratú tóblíkkal

55-ijs aillamos az Arpíd úton, mőgiitte a Kiizponti Szóllod'a
épülete lóthatő

- 
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az Egyesült Villamossági Rt. gyártelepe előtt,
az utolsó pedig avégá||omásnál volt. iewez-
ték a máso dik vágány fektetését, ennek köz-
igazgatási bejárását 1 9 1 1 . juniu s 23 -án tartot-
ták meg, kivitelezésére azonban l9|6.igvárni
kellett. A ne gyedóránként induló j árat 

-utasait

főképp a villamossá gi gyár (a későbbi Tungs-
ram) dolgozói alkothatták. Mindkét vonaloi a
BHEV részére átadottBvKv eredetű motor-
kocsik mellett a BKVT villamosai is közle-
kedtek.

A BÚRV legforgalmasabb, A je|zést _
korábban egyszíníá' zó|d tárcsát_ viselő reláci-
ója a Ny'ugati pályaudvartól a Lehelutca felől
érkezett, majd azlstván és Arpád úton, a vasút
fölötti egyvágányos feltiljárón, illewe a palotai
Fő úton (a mai református templom helyén
álió) rákospalotai közsé gházáig tartott. Palotai
végpontján új hurokvágányt. he|yeztek üzem-
be 1910. augusztus t9-én, amely segítségével
a pótkocsis szerelvények visszafordulása köny-
nyebbé vált, nem kellett avégá||omáson lecsa-
tolás után körüljárnia a mot;rkocsinak pótjár-
míívét. A vasút feletti szakasz kivételével ket-
tősvágányú pá|yán haladó A jelű kocsik 42
perc alatt futották be útjukat, és egész nap 12
percenként követték egymást. (E járatot lg3g-
től 9O-esnek, |955-tő| 12-esnek ielölték.)

Sárgatárcsátváltott fel a B je|zés I9!0_
ben a BURV Ny'ugati pá|yaudvar és Megyeri
kápolna közötti viszonylatán. Újpest belteríle-
tét e az A je|íikocsikkal megegy ezően érkezett,
majd aYárosházáná|kanyarodott a piac mellé,
s tovább egy vágányon a Károlyi, majd - egy
újabb ívet követően _ a Baross utcában habái.
A Megyeren épülő űj közvágóhídig tervezték
a vonal meghosszabbítását, amel1'rrek építése
az I9I0' június 22-iközigazgatási bejárást és a

július 9-i miniszteri hozzájáru|ást követően
indult meg. A Baross utcán és az ekkor még
csak nyitandó kánylr Dániel és Vasvári Pál
utcákon át a Megyeri útig tartó, utóbb j köz-
területeken hurokszerűen végződő pá|ya
üzembe heIyezésére I9I|, március 29-én ke-
rült sor. Ezze| egyitt a Baross utcában a Íor-
galom javítása érdekében egy űj kitérőt léte-
sítettek. Az új vonal mellett lévő parcellákon
,,rohamos mértékben'' épültek űj házak, és
persze jó| jártak a városi szegényházat felke-
resni vágyók is. (E járat |939-ben a 93-as,
1955-ben a 8-as számotkapta.)

Az 1907 végén átadott iswántelki és
Kórház_Yiola_Széchenyi utcai relációk korai
jelzéseit egyelőre nem ismerjük. Előbbi 1910-
től C betíít viselt, és továbbra is a főműhelv
munkásainak, vaíamint Rákospal ot^-Úif^|i,
Iswántelek és Ujpest délkeleti szeglete lakói-
nak legfőbb villamosjárata volt. Szerepe a Vio-
lautcaivonalmegszíinésévelaKáro|y,tkórház-
ba látogatók utaztatásával bővtilt. Fél óra alatt
lehetett vele végpontjai kózött utazni, reggel
és este 8, napközben 9' este félr II-tő| 15 per-
cenként indult. (A C jelű kocsikat I939-tő|
91-es, I955-tő| I4-es számokkal jelölték.)

A nagy újpesti körforgalomban résztve-
vő viszonylatokat 1910-et követően D és E
jelzéssel illették. Előbbi a Viola utcán északj,
míg az E jelű déli irányban haladt kereszttil.
Mindkettő fordulóideje 70 perc volt, egész
nap 15 percenként indultak a Nyrrgatitól.
Csekély forgalmuk is szerepet játszhatott ab-
ban, hogy I9I4nyarána háboru kezdetekor e
két üszonylatot elsőként sztintették meg. He-
lyettük ekkor az Iswán út Arpád úti csomó-
pontiától a Nyugatihoz J je|zéssel indult új
járat az A és B jelíí kocsik úwonalán. (A J-t

Ü',xx:
A jelzésíÍ BÚRv aillamos a Víztorony mellett B kocsi jön Meger felől az Isnón úton
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1939-ben 92-es. 1953-ban 62-es, 19ó1-ben
12 A. szám váltotta fel.)

Lz Arrpád és Iswán úti csomópontból
induló fehér alapon vízszintes piros sáwal je-

lölt Aréna úti kocsik 1910-ben F betűjelet
kaptak. 1911. július 15-ére elkészült a Lehel
utca és Aréna út csomópontjában a N1'ugati
pályaudvar fe|é kanyarodó vá'gányív, így az F
jelű kocsik ezlltán a Nyugatitó| jártakaz Lréna
űa a|újárőig ságány utcáig), nem jöttek ki
Ujpestre.

Érdekes,,vérkeringésbe'' kapcsolódott
be takóhelytink 1913-ban a január l-jén indí-
tott új H viszonylat á|tal. Ez ugyanis a N1'ugati
és a Keleti pályaudvarok kozott közlekedett vá-
rosunkon, illetőleg Rákospalotán, Pestújhelyen
és Rákosszentrnihályon át' Nagyságára jellem-

ző,hogy 2ó kilométeres útját 95 perc alatt tette
meg' a {óváros és környekének e korban leg-
hosszabb kozúti vasúwonalának számított. A
Nyugati pályaudvartőI az A'jelű kocsival azo-
nosan érkezett (42 perc alatt) Rákospalota
Széchenyi terére, majd innen a templomot
megkerülve az Imre (ma: Beller Imre)_Szent-
mihályi út (ma: Szent Korona útja)_Apolló ut-
ca_mai Késmárk utca_Rákóczi ítvona|án érte
el a BHÉV budapest-gödöllői vonalát, amely-
hez Rákosszentnlhá|y (ma: Nagyicce) állomá-
sánál csadakozott. Innen a Kerepesi úton kö-
ze|ítette meg Keleti pályaudvari végpontját. A
BURV I9I2 e|ső felében 15 darab olyan mo-
torkocsit gyáttatott, amelyek villamos beren-
dezése alkalmas volt a BHEV-né1 használatos
nagyobb, 1000 V-os üzemfesziiltségre is.

A növekvő forgalom megkivánta a jár-

mí3szám növelését. A már említett motorko-
csikon kíviil 10 új pótkocsit vásárolt a BÚRV,
így ezttán összesen 54 gépes és 28 pótkocsi
tartozott. á||omány ába. Ismételten kibővítet-
ték forgalmi telepének vágányzatát, és új

áramfej|esztő gépet helyeztek üzembe. A
BHÉV valtozatlanul a B\lKV-tól megörökölt
10 motorkocsival rendelkezett Ujpesten és
Rákospalotán, melyhez, mint említefiik, a
BKVT is adott villamosokat.

A háboru előtt több terv született azűj-
pesti hálózat bővítésére. Ismét előtérbe keriilt

" 
o"at. és Toldi utcai összekötő vonal megépí-

tésének igye; ez a Baross utcától vagy a Yáci
íttőI azlswán útig a l(árolyi utca eg1ruágányos
szakaszát tehermentesítette vo]na. 1911-ben
történt meg közigazgatásíbejárása, mely után a
Deák és István utcai kanyarodóvágány építését
I9I2. május 31-én engedéIyezte a miniszter.
Ehhez a BURV kisajátított Csikós András sa-
rokelkéből 5ó, és a szomszédos telkekből né-
hány négyszögölnyi terÍiletet. (Később ezen ív
menténépült fela mai KülvárosiKávéház jel-

legzetes épülete.) 191 3. novembet 24-én aYáci
úti 87-es jfuatmásodíkvágányával egyiitt tár-
gyalták e sínpár további kérdéseit. Egy másik
éikepzeles megvalósulása érdekében 191O-ben
a BÚRV eng.áelyt ke't arta,hogy az Iswántelki
főmííhelyhe z v ezető vonalából e gy kérr ágány os
pő,Iyát építhessen a Berlini utcán a székesÍő-
városi Határ,űúg (ma: Madridi utca), és ezen
tovább a mÁv Angyalföld állomásáig. Ennek
kózigazgatást bejfuására I9I1. július .18-án
került sor. Az Á.rpád út és a palotai Fő út között
esy úi kozúti a\vIjáró épültvolna Rákospalota-
űp.it vasútállomás iekonstrukciőja során,

"*.lyb.'' 
a BURVkétstnpárjais helyet kapott

volna. Kivitelezésére 1 9 1 1 -ben a kereskedelem-
ügyi miniszter rendeletben kötelezt" 

" 
MÁV-

oi, á* ennek ellenére ebből csalni$y, mint a
többi tervből. a hábonr kitörése miatt nem va-
lósult meg semmi. Az eIső kettő lekerült a
napirendről, míg utóbbi helyett csak hat év-
tizeddel később, I974-ben épült meg az új
Npaariti feliiljáró. D

u'im"i
A Viola utca eg D ailJamossal a Nyár utca felől nézae A BÚRV egik H kocsija kíkosszentnihóly HEV.óllomóson
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RósBnr PÉrn,n

Llipest nehé z hetei-hón apjai
lg+í-ben és 19+5-ben

Fővárosunkért volt a máso-
dik világháboru egyik leg-
hosszabb és legvéresebb ösz-
szecsapása. Miután nem lett

'ffix|,,nyíItváros", 800.000 ottho-
nában maradt lakos fe|e folott folw a két leq-
erősebb hadsereg hizdelme, amely civil áldo-
zatok tizezreit is követelte.

Akkor még Qpest nem tartozott Bu-
dapesthez, de az őnálr|ő város oszto zott a fővá-
ros sorsában Mint ipari centrum az t944. éi
nyári légitámadások egyik fő célpontja volt.

Sztálin sürgetésére Malinovszkij marsall
október végén indított támadása november
3-áig e|kellett volna hogy érje Ujpestet, de
ezt a német csapaterősítések magakadáIyoz-
ták. Viszont állandósult a tizérség1tí3z, német
és magyar katonaság lepte el a várost. Novem-
ber I-jétőIaz újpestl leventék erődítési mun-
kákban vettek részt. Az ún. ,,pesti hídÍő,, vé-
delmére kiépítették az Ltti|a-vonalat, amely
három állásrendszer alkotta félkörből á|lt, a
legbelső már a peremvárosok (Kispestta|vj-
pesti g) szé|én húzódott. Totális mozgósítással
pr6bá|ták benépesíteni a lövészárkokat, feltöl-
teni az alakulatokat' Ezek nagyrészt gyorsan
összeszedett ktilonbciző egységek voltak, pél-
dául egy rendőr tanzász|óa|j, amelynek eg'yen-
ruháját a szovjetek nem ismerték, ezétthang-
szór6nkérdezték meg őket, hogy kivel tarta-
nak.Yá|asz után tüzérs égtr tíizze| és ó0 tankkal
7lo/o-os veszteséget okoztak a nagy nehezen
visszavonuló rendőrtanulóknak. Ez már de-
cember közepén volt, a németek ellentáma-
dással prőbá|koztak, amelyhez a frissen idekiil-
dött Feldenrhalle SS páncélgránátos hadosz-
tá|y parancsnoka az Egyesült lzzóban tartott
e|igazítás onna gy rem énye ket fiizott, de csupán
Fótot tudták néhány őrára visszafoglalni.

Közben jelentős tevékenységet fol1ta-
tott a Földe s Lász|ő vezette ellenállási csoport.
ők ..',tették meg a már a|áaknázott,,"tLtor-
nyot a felrobbantástól, az Apolló-házban
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mííködő nyilasházból csellel kiszabadíto tták a
fogvatartottakat. 48 foglyot |<tvégzés ürügyén
vittek a Duna felé, majd szabadon engedték
őket.Január 9-én visszamentek a nyilas köz-
pontba' és a parancsnok részére 14 kg-os cso-
magot hagytak, monclván, hogy arany van
benne. Az,,ajándék'' felrobban t, 28 páttszo|gá-
latos pusztult el. Osszesen 53 nagyobb akciót
hajtottakvégre, a legtöbbet a kerületek közöttl
Működtek Ujpesten a németellenes Táncsics-
zász|őalj egyes részei is. Egyetemi hallgatók
voltak, akik Várhelyi Jízsef medikus parancs-
noksága alatt felderítő zász|őa|jnak á|cázva
hajtottak végre fegyveres támadásokat nyila-
sok és németek ellen.

Elkeseredett harcok folyt,ak a rákosren-
dezői páIyaudvarért, amelyek Ujpestre is át-
terjedtek.Január 9-én a 10. magyar gyaloghad-
osztíIy nap|őjábaígy ír egy ismeretlen katona:
,,Az ellenséges nyomás a délutáni őrákban
mindinkább fokozódott, és láthatővá vá|t,
hogy az ellenség a Rákospalotán és Ujpesten
|évő a|aku|atok elvágására törekszik, miáltal a
pesti hídfőt ketté akar1a vágni.,, Ennek meg-
e|őzésére a pesti oldal német p,arancsnoka,
Smidhuber tábornok elrendelte Ujpest kitirí-
tését azza|, hogy a vasúti körg5ríirű északi vo-
naláig vonulj anak vissza. Másnap, jamút 1 0-én
a Feldernhalle hadosztály egységei ki is ürítet-
ték Újpestet, de nem 'ik.'ilt tartani a kör-
vasút töltését, ú'gy -hogy a szoyet erők elérték
a Rákos-patakot. Ujpesten véget értaháború',
de iszonyú károkat okozott! Az országos
jelentőségíí vasúti hidat amerikai bombatalálat
éfte, a maradékot december 27-29-én a néme-
tek robbantották fel.

Gyárakra,,izembénítást'' rendeletek
el, amely a legfontosabb gépek és berendezé-
sek leszerelését jelentette, de szetencsére ezt a
bátor munkások élettik kockáztatásáva| nagy-
részt meghiúsították. Ennek köszönhetően
például a legnagyobb újpesti gyárban, azEgye-
súIt Izzóban az eLső szovjet tisztek már meg-
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rendelést hoztak rádiőcsőgyáÍtásra, Akik eb-
ben részt vettek, kénytelenek voltak bekoltoz-
ni azúzembe, két okból is: nem hurcolták őket
,,málenkij robot'' címén esetleg több éwe a
Szovjetunióba és a szov1et parancsnokságbiz-
tosította élelmezésüket. Persze probléma volt
elég. Február 9-én a felrobbantott Duna-hi-
dak roncsai okozta jeges áwíz öntötte el a
gyánldvart, A dolgozók á|dozatkészsége cso-
dákat míívelt. Ennek ellenére március 28-án
500 szovjet katona száIIta meg a gyárat, és ,,jő-
vátétel,, címén megkezdődött a berendezések
elhurcolása. Május l5-éig 700 vagonban 11
millió dollárnyi értéket vittek el. A károk tel-
jes pódása aztán éve|<lg tartott.

A Chinoinban 1944 novemberétő| né-
met tisztek ellenőrizték az izembénítás végre-
hajtását, de csak kisebb gépi berendezéseket
szereltek le, viszont nyersanyag és áram nem
volt, így hónapokig csak a megrnaradt f'éIkész
termékeket dolgozhatták fel. Március 31-éig a
s zovj et cs ap atok számát a g5r áttottak gy ó g:J sze -
reket, utána fennakadások voltak a termelés-
ben, majd szov1et részrőI jővátételként követel-
ték a gyár teljes leszerelését. Végül sikertilt
elérni, hogy az oroszok más gyfuak gépeit fo-
gadják el.

Nem kímélte a háború a Maryar Pa-
mutipar nagy múltri telepét sem. Sikerült
megakadályozni a gyár németek által követelt

kiürítését, a munkások Németországba szá|Ií_
tását. lu épület- és üvegkár nem volt jelentős,
de a gépház rurbinái nem működtek. Hamar
sikerült megjavítani a gépeket, és január végé-
tő| rnár a szol1et csapatoknak készítettek gim-
naszty orkát é s fehérnemiít.

Megindult a munka a bőrgyárakban is.
E!őször a taIprészlesben és a zsítos üzemben
kezdtek termelni, a szoyet hadsereg részére
gyártottaklábbelit. Szénhiány miatt a kazáno -

Lat hulladékkal és kivágott fákkal fiitötték,
amelyeket a Népszigetről és a tulajdonos
Wol&rer család wlLájának kertiébőI szercztek.

Sok épület megsemmisült vagy meg-
rongálódott a janlfuiharcokban. Több bomba
érte alakőházakatés a Könyves Kálmán Gim-
náziumot; a diákok - akiknek a Vöröskereszt
adott ebédet _ a vár,os határában gyííjtöttek
rlziÍát. Bezárták az Ujpesti Városi Színházat,
az épületben a deportált zsidók holmiját rak-
tároitÁkel. Mégis hamar újraindult a színházi
élet. Március l-jén már Gogol: Revizor című
darabját adták eIő,

Lz első villamos február 8-án már kőz-
lekeden 9jp".. és az angyalföldi Forgách utca
kazött. Április l-jén bevezették a jegyrend-
szert Uipesten, így próbáIva biztosítani a mi-
nimális élelmiszerel|átást.

Az emberek szor gaImának, á|dozarkész-
ségének köszönhető en az éIet hamarább meg-
indult, mint a hatalmas károk alapján várni
lehetett volna. Mivel áru nem volt és nagy
Iltány mutatkozott a legalapvetőbb élelmi cik-
kekben, a nagyobb üzemek éIe|embeszeruő
körutakatszerveztekésvágíá|Iatokattenyész-
tettek. Fényképek tanúsága szerint .SertéSeket
tartottak a Tungsram gyáradvarán. Osztöntjz-
ték a dolgozókat áI|atok tartására, az izemek
megpróbált ak saját baromfi -, nyul- és kecske-
tartással jautani az éÍelmezési helyzetet.

Hamar helyreállt a sportélet: az 1945-
ös labdarugó bajnoliságot az Ujpest csapata
nyerte!

Az aIapvető nehézségek között nagy tu-
dományos eredmény is született! 1946. Íebruár
6-án a Bay Zo|tán vezette kutatócsoport az
Egyesült lzző |aborutóriumában sikeres kísér-
leiet hajtott végre: észlelték rádióhullámok
üsszaveródését a Holdról. Ezze| igazo|ták,
hogy a jövőben rádiókapcsolat létesíthető tá-
voli égitestekkel. l

Uí,ffitr':
Az Apolh-h óz 1 9 44-b en nyilash ázként rnííködön
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Epiződok Aschner Lipőt életébő|
8. részz Yádol az üzemi tanács

A Tungsram Váci úti terüle-
tét L9 4 5 . március 28 - án ótszáz
szovjet katona száIIta meg.
Lajstromba vettek minden
gépet, és két hónap alatt le-

szerelték a gyárat.Hétszáz vagonnyi gépet és
alkanészt vittek el. A vállalat 11 millió dollár
értéIíl elszállított vag.yona sohasem térült
meg, és nem számították bele a Szovjetunió-
nak fizetett jóvátételbe sem.

fuchner Lipót már svájci tartózkodása
kezdetén felvette a kapcsolatot Jankovich Dé-
ness el, az lzző gazdaságs igazgatőjáv al és Fis ch-
mann Leő vezéigazgatő-he|yettesse1, akik fo-
lyamatosan kikérték a tanácsát és tájékoztanák
a Trrngsram he|yzetérő|, Az 1945 szeptembe-
rében megalakult üzemi bizottság mindezt
nem nézte jó szemmel. A Somlai LászIő elnök
vezefte ,,ib" Í945-46-ban jelentős poIitikai
hatalmi pozíciőt töltött be. (A testiilet tagjai
fele-fele arányban képviselték a kommunista,
illewe szociáldemokrata pártot.) Szervezetük
1945. november 28-án az a|ábbi levelet kiildte
a r észv ényársaság vezetőségének,,Különbözó
forrásokból származő hírek alapján aZ ̂  meglá-
tásunk, hogy a válla|atvezetésenem oly módon
történik, hogy az általunk képviselt munkásság
érdekeit a legjobban szo|gá|ná. [...] Ugylátszik,
hogy fuchner Lipót, a vállalatrak annak idején
nyu'gdijazott vezérigazgatő)a Svájcban úgy
ténykedik, mintha tényleges vezetője voina a
Tungsram konszern ügyeinek. Ennél súlyosab-
ban kifogásoljuk azonbanazt' hogy ténykedése
a váI|alat régebbi fi ókJétesítrnényeivel kapcso-
latban súlyos sérelmére van az Izző íljpesú
munkásságának. Köztudomású tény, hogy
fiókvállalataink azlzző munkássága által meg-
keresett és annak ki nem frzetett pénzekbőI
létesíttettek, íw kézenfebő volna, mai
helyzetiinkben ezen létesítrnényeknek minden
erejükkel támogatásrrnkra sietniük. Tudomá-
sunk van arról is, hogy fuchner úr vállalatunk
jelenlegi vezetőinek megkeriilésével kíván más
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vállalati vezetőkő| oly természetíí jelentéseket,
értesítéseket, míisza|a adatokat stb. kapni,
amelyeknek kiadása az Izző, Ujp"'t és a ma-
gyar ipar érdekeit súlyosan veszélyezteti és ki-
meríti az ipari kémkedés, valamint a hazaárvIás
fogalmát is.''

Lz izemibizottság levele súlyos vádakat
fogalmazott meg' és az a|áírők kilátásba he-
|yezték, hogyha a kóze|jóvőben nem történik
vá|tozás, komoly lépéseket tesznek.

Korabeli levelekkel és dokumentumok-
ka|bizonytrható, hogy fuchner Lipót minden
cselekedete az Egyesült Izzó és a naw hagyo-
mányú mawar ipar érdekeit szolgá|ta. t945.
december I9-én, Genfben kelt magyar nyelvíí
levelében a New Yorkban é|őBátorYlktorhoz"
fordul kérdéseivel: ,,Mint tudod az angoIok
semmitmondó indokkal annak idején az
EIVRT-I Bgyesült Izző Y1Ilamossági Rt-t],
még mielőtt Mag5rarország belépett volna a
háboruba' a fekete listára tették. Amikor ezt
megtudtuk, azonnal kapcsolatba lépttink az
angol konzulátussal és megkértiik Harry
Weckfield konzul urat, hogy Londonban jár-
jon közbe és akkor pontról pontra igazoltuk,
hogy mi teljesen korrektiil jártunk e| és}{arry
Weckfield úr is meggyőződott erről. o több
táviratot kiildött Londonba, hogy az EVIRT a
feketelistáról lekerüljön és London ktilonféle
visszakérdezéseibőI arÍa következtettünk,
hogy biztosankedvező fordulat fog bekövet-
kezni, ha a háboru kitörése miatt a kérdésről
foIyó tárgyalások hirtelen félbe nem szakadtak
volna. Most két dolog történhet: 1. Hogy a
békekotés révén MagyarországgaI minden
normális kerékvágásba kerül és ebben aZ eset-
ben teljesen a te véleményeden vagyok, hogy
most nem kell semmit se csinálni, vagy 2.
hogy a békektités atán a korábbi feketelista
újra életbe lép. Szeretném a véleményedet
megismerni, hogy félni kell-e ettől és igenlő
esetben ebben az érte|emben valamit kelle-
ne-e tenni.
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Az itteni gazdaságs tájékoztatá'sok sze-
rint az amerikai kormán1mak az lenne a terve'
ho gy bizonyos cé gekkel, amelyek a feketelistán
'.annak, a kereskedés és a kapcsolat dolgában
,,Treasury licence-re'' lépnek [kincstári enge-
délyt kérnek], ennek alap)án v égz1k ezek Ame-
r1káva| és a többi szövetségessel a kereskedel-
met. Számunkra magátóI éttetődően nagyon
fontos lenne egy ilyen ,,Treasury licence"-t
kapni, és kérlek közöld, hogy ilyen licence-
nek a megszerzésenagy nehézségekkel járna-e
és sokba kertilne-e, és gondolod-e, hogy mi
ilyet a törzsgyárunk és a semleges államokban

[...] lévő |eányváIlalatok részére megkaphat-
nánk-e.''

Bátor Vikor nem késlekedett a váIasz-
sza|. 1945. december 26-án kelt levelében már
arr6| tájékoztatta Aschnert, hogy ,,A General
Licence [...] általános feloldást, engedélyt adott
az összes ,blokk' á|Iam részére [...] követke-
zésképpen ettő| adátumtól ke zdve akereskedés
Magyatországgal nem tiltott, az Enemy Act
a|apján, pénz utalható át Amerikából Magyar-
országra minden korIátozás nélhil. Ez nem
oldja fel a magyaÍország1 zfuolt vagyontár-
gyakat ebben az országban. Ezért úgy vélem,
tegytink megfelelő lépéseket, hogy a Tungs-
ramZilrich-et töröltessük a feketelistáról és a
többi leánywállalatot is. Úgy vélem' ebben nem
lesznek nehé z. s é geink. J avaslom, hata|mazzon
fel, hogy az on nevében benyújthassak ilyen
kérelmet az USA State DepartÍnenhez [Kül-
ügyminisztérium] és kérjem a törlést.''

Az izemi tanács koholt v ádjaiv aI szem-
ben a fennmaradt dokumentumok arról ta-
núskodnak, hogy fuchner igenis kereste a
kapcsolatot az újpesti gyár vezetőivel, és ,,hi-

A Tungsram ijzemcsarnoka 1945 óprilisában
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lönutasnak'' minősített akcióival azon dolgo-

zott,hogy a világháború, valamint a maryaÍ-

orczági politikai váItozások atán ísztázza az

ngyestili lzző jogs he\yzetét, illewe helylreál-

Íú kereskedelmi kapcsolatait. Az országos

Levéltárban megőrzött, korábban,,bizalmas'' -

nak minősített ielentés szerint 194ó. október

3-án Gentben, Lazare Groddal, a Tungsram

A. G. Z,lrtch igazgatőjával és dr. Palágyi Ró-

berttel, az új p esti v áIlaIat j o gtanács o s áv a| Ío|Y -

tatott beszélgetése során fuchner Lipót fel-

vetette' ho gy,,noha amerikai személyes bar átai

egy részétidőközben levá|tották és a pillana-

tói sem tartja alkalmasnak, amennyiben az

újpesti urak kiutazását mégis kívánatosnak, a

,,iII^I^t szempontjából előnyösnek és már

most idősze rílnekfo$ák ítélni, a magl- részérő|

nem fog e\zárkőzni semmi oIyan Íáradságtól'

amelyei a vá|Ia|at érdekében fejthet lii. Ezért

aggá|yai ellenére, ha az újpesti vezetőség őt

eiie fekéri, bármely pillanatban hajlandó egy

amerikai ltazásban részt venni. [...] Ameny-

nyiben az újiesti yezetőség az amer7kai utat

.egi' időszeríínek tattan6, kéri Ujpest közre-

műLodését annak érdekében, hog5r ő amerikai

vízumot kaphasson. Amennyiben ez Budapes-

ten nem volna lehetséges, tanácsot kér, zürichi

app|tkáciőját IGE Co [nternational General

Etóctric] |átogatás,vagy Eislerrel való tárgya-

lások címén nyújtsa-e be?''
lJgyanezen a beszélgetésen,,Aschner

ur megáliapíga,hogy a ktilonboző zsidőtórvé-

nyek f,atáiyba tepéáeta| kezdve, a váI|a|attő|

egyre csökkenő frzetést, majd a háboru utoisó

périodusaban semmiféle fizetést nem vett fel.
(E"t csak \eszögezniLavánja, de erre vonatko-

zőIag igény e pillanatban nem érvényesít, te-

kintettel a v 6,|Ia|at j el enle gi nehéz helyzetére. )
Ez utóbbi mondatot zfuője|ben rögzítette a

szűk karíj' beszél getésról készült,,,bizalmas-
nak'' minősített jegyzőkönyv korabeli króni-

kása. (FolytaEak)

"Bátor Vikor, Vidor Bator (Komárom, 1891.

nov. 3. - I\Tew York" t967, dec. 10.): ügyvéd, |aadő, a

Bartók-hagyaték vagyonkeze|ője. l920-tőI a .Pesti
Magyat Kéieskedelmi Bank főügyésze vo\t. A második
vilas.haború előtt New York-ba emigrált. A Narvar

Coiporation igazgatőja és |ópénztar osa 'e|nóI<tgazgatőja
és e|ntike tc;bb New York-i vállalamak, köztiik az Agnes
De Mille revüszínháznak is.
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Dn. SzBnÉxyt ANrerivÉ

Eg1'újabb ismeretlen Kassák vers

Kassák írói munkássága Újpes-
ten kezdődött. Ahogy önélet-
rajzi regényében íya:,,Kint la-
kunk Ujpestnél, a Váci út leg-
végén egy pinceszobában.''

Mint vasipari munkás, gyakran megfordult az
rijpesti munkásegyletben. Itt kapott ösztönzést
ata, hogy ne csak a politikai sajtó, hanem a
szépirodalom iránt is érdeklődjön. Mély benyo-
mást tem rá P etőfr költészete' majd az 1 908-ban
megjelent A Holnap antológia, melyben Ady,
Babits, Balázs Béla, Dutka Akos, Emőd Tamás,
Juhász Gr.l" és Miklós Jutka versei jelentek
meg. Megra gadta újszeríiségtik, űgy érzi, ők az
igaziko|tők - bár egyelőre csak csodálja őket.
Aztán Kassák is megpróbákozik az írással, és a
Szegénység címÍí versét a lap le is ktizli. A szer-
kesztőj üzenetekben azonban a következőket
olvassa: 

"K. 
L. ujp".t. Biztatásul leközöltiik.''

Ahogykésőbb írta: ,,Ennek azltá|atos mondat-
nak a fölfedezése egészen letört. Csúnya sértést
|áttam benne a szerkesztő részérő|. Miért kel-
lett a véleményétígy dobra ütrri, mikor ugyan-
eztnégyszemközt is elmondhatta volna nekem.
Meg voltam g5,őződve róla, hogy ilyesmi csak
egy ócskavidéki laptól érheti az embert. Megfo-
gadtam, ha kérnének se adok nekik többé írást.

Mieiőtt otthon mesmutattam volna a
|apot, az átkozon. szerkesz{őiüzenetre, mintha
véletlenül történt volna, ráöntöttem a intát,
Valami lelki nyomástólszabadultam meg, hogy
ezt a szégyenfoltot sikerült elttintetnem.''

Későbbi verseit a Független Magyarar-
szágnak, a Renalssance-nak, majd rnás lapok-
nak is elkiildte. Erdekes kivételt képez a Mik-
lós Móricnak, az Ujp"'t szerkesziőjének át-
adott verse, az E|átkozott sziget. amelyet
1910. január 1-jén hozott az Ujpesti Napló.

Elátko zott sziget*
Itt heverek a kék holtvizekpargán
Rothadó kíntól vonaglik a táj,
Köröttem sötétben, mint a bánat,
Az e|átkozottak lelke száll.

Táncot lejtenek, sírnak, hahotáznak,
Gy ászszekéren s ebeket hordanak körül,
Kongani kezdenek céda asszonys zívvel
S nyöszörgő népek bújnak ki a földből.

Petyhüdt testiikből előtör az é|et:
Kénorgiákól lesz hangos a lég,
Friss koponyákból oltárt raknak össze,
Hová majd a bűnök papja lép.

*Ez a vers nem szerepel az I972-ben megjelent
Kassák Laios összes versei című kötetben. Sehol sem
említi maga Kassák sem önéletrajzi írásában, az Egy
ember élete című munkában. Elképzelhető, hogy az
egyesiileti tagok közül va|akj, talán Kiss Károly, a korán
elhunyt munkásköltő, akit meglepett a vers újszerűsége,

Kiizlemények

KessÁr Le;os

Kék lidércttizek ülnek ki a partra
És mindent halotti mezbe.,onnak,
Az idő már lopva éjfé|be hágott,
Gyónni mennek az e|kárhozonak

Ésel

Most van avég, a legszebb óra,
Lángostorokból pattogó menkő ver,
S a koponyahegyen, kóze| az éghez,
Hegedűn játszik egy vigyorgő pátet.

és aki ismerte Miklós MőÁcz modernebb gondolko-
dásmódját, adta át a verset az újpesti munkísegyletből
jól ismert szerkesztőnek. De mivel újpesti lap volt, a fent
említett okok miatt Kassák va|őszíníí|eg nem foglalko-
zott a vers megjelenésével. Számára nem jelentett
előre|épést egy ,,vidéki lap'' publikáIása.
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Dn. Knrsre GyÓncy

Civil összefo gá,s egT tőzegláp megmentéséétt.

A Dunakeszi tőzegláp 2009
okóbere őtaáIl a médiaérdek-
lődés központjában egy bot-
rányos természewédelmi ügy
kapcsán, amel1mek kiváltó

okaival már foglalkoztunk a legutóbbi lapszám.
ban. A cikk megjelenését követően a téma or-
szágos érdeklődést keltett, ezért érdemes mér-
leget készítenünk arról, hogy jelenleg hol is
tartatőzeg|áp ügye. A történet lényege dióhéi-
ban a következ& 14 éwel azltán, hogy a Ter-
mészet VédelmérőI SzőIő Törvény minden
lápot ex lege védelem aIá helyezett, 2009-re
ktilönboző jogi csíírcsavarások eredményeként
megszünt minden hivatalos akadáIya annalq
hogy a természewédelmi szempontból igen ér-
tékes, Budapest körzetében egyedü|áI|ó tőzeg-
lápon egy hipermarket terjeszkedése során új,
46 ezet m2-es á'nlház és egy hozzákapcso|ődő
2800 fős autóparkoló épülhessen.

A láp beépítésére az országos Környe-
zewédeLmi, Természewédelmi és Yízng5n Fő-
felü gyelő s é g máso dfolai h atár o zata ad lehetős é-
get, amely egy téves szakértői véleményre hi-
vatkozva áI|apítjameg, hogy a hipermarket által
kiszemelt terület nem minősül lápnak. A ter-
mészewédő civilek véleménye szerint a Íőha-
tőság áItaI kirendelt igazságig5n' szakértő nem
az !996-os, a Természet VédelmérőI Sző|ő
Törvény e|őírásai a|apján kereste a lápot, tá-
adásul nem is avtzsgáIatra kijelölt területen. A
másodfokú hatátozatellentrnond több korábbi,
a Duna Ipoly Nemzeti Parkban) a Bükki
Nemzeti Parkban található tertiletrészekről
hozott határozantak, melyeket a Szent István
Egyetem és az ELTE szakértőí készítettek. Ez
a szakvélemény egyértelműen védelemre érde-
mes tőzeglápként azonosította az éIőhe|yet. Az
Auchan áruháztóI keletre eső terület természe-
ti szempontból igen értékes élőhelyként szere.
pel a Nemzeti okológiai Há|őzat adatbázisá-
ban, amely élőheiy a láp magterületét, annak
védőzőnáját és egy iikológiai folyosót foglal
magába.Természetvédelmi értékeinek köszön.
hetően atőzegláp és környezete a törvényszin-

tíí országos és a Budapesti Agglomerációs Te-
riiletrendezési Tervekben is be nem építhető
tertilet. A, nW legkiilönösebb vonatkozása az,
hogy a láp létét tagadő szakvélemény megsziile-
tése és elfogadása előtt másfél éwel még a ter-
mészetvédelmi Íőhatőság szakértői is olyan ha-
tározatot adtak ki, amely értékes lápként ha-
tátozta meg a területet.

A civilek az ügyben bírósági eIjárástkez-
deményeztek mind a természenrédelmi főha-
tőság, mind a lápot ,,nem taláJ'ő,, igazságltg5n
szakértő ellen. A bíróság az e\ső tárgyalást
2010. április 2l-re túzteIlJ..

A Magyar Tudományos Akadémia Bio-
Iőgsai osztálya hivatalos nyilatkozatban állt ki
' ii,.il"k lápvédő törekvései mellett. A Jövő
Nemzedékek orszilgg5ft|ési Biztosa pedig elő-
zetes állásfoglalást adott ki, amelyben szintén
lápként hatil'rozta meg a kérdéses területet, és
felhívta a figyelmet arra, hogy Dunakeszi on-
kormányzata rendeletével alkotmányellenes
módon tette beépíthetővé a Nemzeti okoló-
gsaiHáIőzatban is szerep\ő élőhelyet. *.o^-
budsmani hivatal ügyfélként belépett a főhatő-
ság ellen indult perbe, és az Alkotrránybírő-
sá,-ghoz fordult az önkormányzati rendelet
megsemmisítése érdekében.- 

A láp megmentésére szövetkezett civilek
természeti teriiletet és értéket veszé|yezte(ó
magatanástól való eltiltásra irányuló közér deK3'
kerésetet nyújtottak be a bírósá ghoz a hiper-
market beruháző cége ellen. A láp megmenté-
séért két demonstrációt tartottak és 3200
támogatí aláírással petíciót adtak át Szabó
Imre környezewédelmi miniszternek, amely-
nek eredményeként 2010. februfu I}-én a
Minisztérium felülvizsgálatot indított a
dunakeszi (ózeg|áp ügyében.

A minisztériumi sajtókö z|emény megj e-
lenése fontos mérföldkő volt a dunakeszi láp
fennmaradásáért folytatott küzdelemben,
ugyanakkor a n7t|atkozat kiadását követő mi-
nís"te.i megszólalások komoly aggodalommal
töltötték e|-a |ápvédőket. A miniszter feltigye-
Iete a|á tartoző természetvédelmi főhatóság
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hivatalnokainak felelősségét firtató kérdésre
Szabő Imre egyrészt védelmébe vette a kozhi-
vatalnokokat) atÍa hivatkozva, hogy ezek az
emberek papírokból dolgoznak, mástészt
e|zárkózott a személyi felelősség izsgá|atátő| a
korrupciógyanús ügy kapcsán.

A miniszteri nyilatkozatban tárgyi téve-
dések is elhangzottak. Az ügy jelentőségét ba-
gate|Iizá|ta annak a tévedésnek az ismételge-
tése, amely szerint parkoló bővítésérekészi| az
Auchan üzletlánc. Ezze| szemben nem csupán
parkolóbőűtésről van szó, hanem egy ttj, 46
ezer nég5rzetméteres ánlház |étrehozása eIőtt
nyitotta me g az :urtat atermészewédelmi hatóság
és a dunakeszi önkornrányzat,

A régióban folytatott korábbi építkezése-
ket a miniszter szabályosnak nevezte. Ezze|
szemben a va|óság az, hogy jogerős bíróság
döntés született korábban arról, hogy a322. szá-
mú út, amely a káposztásmegyeri körforgalom-
tó|vezet az Auchan ánÁáz felé, jelentős termé-
szeti értéket pusztított e|, ezért a megépült utat
el kell bontani. Erre csak a természeti értékek
helyreállításának lehetetlensége és a civil szer-
vezetek jőzanbe|átÁsa miatt nem került sor.

A környezewédelmi miniszter erőteIje-
sen hangsúlyozta,hogy a Dunakeszi láp terüle-
tét korábban jelentős mesterséges behatások
érték. Kétségtelen, hogy történtek természet-
károsító beavatkozások a területen. amelvek a
láp értékeinek elpusztít ására irán1rultak. Ezeket
a cselekményeket azonban ;.ogállamban biin-
tetni szokás' S nem azzal juta|mazni, hogymeg-
szüntetik a teriilet védelmét.

Igen nagy érdeklődés e|őzte meg aZ
Auchan ánúláz álláspontját ismertető sajtótá-
jékoztatót, amely 2010. február I9-én került
megrendezésre. A cég nem bízott semmit a vé-
le tl enre, a sajtőtáj ékoztató le b onyo |ítás át, ame -
lyen a civilek nem vehettek részt, professzioná-
lis válságkommunikáto rokta bízta. A. várakozá-
sokkal szemben a sajtőtájékoztatő nem hozott
áttörést a dunkeszi tőzeg|áp ügyében, mert az
áruházIánc képviselői a sajtótájékoztatón meg-
erősítették a zokat a teÍveiket, amelyek megvaló-
sulása megpecséte|né a dunakeszi tőzeg|áp
sorsát. A cég ugyanis azt á||ította' hogy beépí-
tési tervük nem érinti a láp területét, ami sajnos
nem igaz, mert a teryezett épületek a |áp egy
részén és a láp fennmaradását biztosító védő-
zónán helyezkednének el.

Közlemények

Az áruház|ánc terveiben továbbra is sze-
repel a Dunakeszi szennyvíz|evezető csator-
nájának, az ú,gynevezett oceán-ároknak az el-
terelése is, amelynek új nyomvona|a a láp leg-
értékesebb részét, a magterületet szelné ketté.
A cég képviselői a sajtőtájékoztatón azt á||ítot-
ták, hogy az űj nyomvonal kiépítése nem az ő
ötletiik volt, hanem azt a természewédelmi ha-
tőság írta elő számukra, Ez azonban nem felel
meg a valóságnak, hiszen éppen a Közép-
Duna-Völgyi Környezewédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség utasította el
2010. janlár 7-i határozatában a hipermarket
kérelmét' amit a nyomvonal áthe|yezésére
n1nijtott be. A mederáthelyezéssel kapcsolatban
a meghívott szakértő elmondta, hogy a munká-
latok során olyan innovatív technoló gqát kwán-
nak alkalmazni, ami megakadályozná a szenny-
víz bejltását a |áp vizébe. Csupán azt felejtene
el megemlíteni, hogy ez az innovatív technoló-
gia sokszázméter hosszon, többméteres beton-
falak talajba süllyesztésével jár egytitt, ami
tel;.esen eipusztítaná a|ápot. A cég képviseleté-
ben jelenlévő szakértő kiokató hangnemben
k&dője|ezte meg a Magyar Tudományos Aka-
d émi a B i oló giai o sztá|y ának hozzáér té s ét a |áp
létének és értékeinek megállapításában, és a
valós tényeknek ellentmondva azt á|Iitotta,
hogy jelenleg nem áll rendelkezésre egyetlen
olyan természetvédelmi vizsgáIat sem, amelyik
alátámasztaná a tőzeg|áp létét,

A Dunakeszi tőzeg|áp körüli viták tehát
még nem jutottak ny.ugvópontra, a láp fennma-
radása továbbra is kétséges. f1

Az Auchan óltal kiizreadott terllek és a lóp uédő z,Ína nélküli
terilletének feltiintetése e gt légifotón
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HmmetvN Lxszt-o

Weigele Sándor

Egy telepiilés joggal büszke
azok.ra a személyiségekre, akik
határ ain kívül ors zá gos hírnéwe
tettek szert, netán a határokon
túI is öregbítették hírnevét.

Ugyanakkor számon kell tartani azokat
is, akik kizárólag lakhelyÍik fe|vtrágoztatásának
szo|gáIatába á||ították alkotó energiáikat, és

nem jegyzik nevüket országos lexikonok. Ezek

eg1lke volt Weigele Sándor is.
18óó-ban született Kassán. A nagy múl-

tú felvidéki város polgári légkorébeÍL szetzett
élményei a későbbiekben ősztönzően hatottak
aÍÍa a'tevékenységre, amelyet választottlakhe-
lye, Ujpest fejlődése érdekében fejtett ki.

Meglett férfikorban, 1907-ben lépett

az ijonnan alakult rendezett tanácsú város
szolgá|atába. Levéltárosnak választották a

tLsznljítő kozgyűlésen. Tevékenységét aligha-
nem közmegelégedésre végezte, mert 1913-

ban taga lett dr. Miklós Móric polgármester
kabinetjének is. Városi képviselőséget is vál-

Weigele Sónd'or arcképe, 1932

26 ui"m*

lalt a megtartott levéltárosi isztségge| járő

feladatok e||átása mellett.
Aktív kozéleti tevékenységet folytatott.

Felsorolni is nehéz azokat a civil tisztségeket,
amelyekre felkérték. Levente egyleti elnök, az
Újp.'ti Iparos Ifiak Egyesiiletének díszelnöke
vot1. Az iq.i'ag pártfogása mellett az URAK
(Újpest-Rákospalotai Adétikai Klub) tisztelet-
beíi ehökeként, a római katolikus egyházta-
nács alelnökeként is jegyezték nevét. Nem
csak lokális kotődései voltak az országos szer-
vezettel biiszkélkedő Magyar Dalos Szövetség
igyvezető elnöki usztségét, valamint a Ma-
gyár Kultut Liga tanácsnoki tisztségét is be-
töltötte.

Elkötelezettje teginkább a zenének volt.
Az újpesti Conservatorium, az Uin9sti Zene-
kör és az Újpesti Dalkör alelnökeként míí-
ködött. A muzsika tévén távoLi országokba is
eljutott, ta$a lett a Svájci Országos Dalos
Szövetségnek.

A civil szervezetek helyi hálójának szö-
vögetésén és az újpesti polgári kultúra ápo-
|á,sának tevékenységén túl az e\ső világháboru
hozta el életében a döntő váItozást. Kiváló
szewező erejét a hadrakelt város életének
gördülékenyebbé tétele érdekében mozgősí-
íoru. t9lj-ben a közéLe\mezési ügyosztály
élére szerették vo]na helyezni, ő azonban in-
kább a katonai tanácsnoki tisztséget fogadta
el. Komoly kihívást jelentett számára a soro-
zás megszewezése, a katonai ellátás organizá-
Iása, a hadianyaggyártás koordiná|6sa.

A legkomolyabb megmérettetést a vesz-
tes háborut követő ídőszak hozta számára. L
TanácskóztÁtsaság bukását követően a város-
ban szükségessé vált a központi hatalom meg-
erősítése. Ávárosi tanács 1919. auguszns25-
én jelentette, hogy ),a vawoÍ| és személrybiz-
to'''ág érdekéberr a román parancsnols ágga| és
a keriileti kapitányságga| egyetérwe a polrgár-'
őrség szerveié'éh", Iátotthozzá. E szervezéssel
Weigele Sándor városi tiszwiselőt bízta meg.,',

A polgárőrség szewezése katonai jel-

legií feladat,,ált, és tévékenységére mindaddig
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szükség volt, míg Ujpest vissza nem nyerte
városi autonómiáját, Semsey Nadár polgár-
mester vezetése alatt.

Ekkorra azonban Weigele r.rrár vissza-
vonult a tisztviselőségtő|, I922-ben már nem
volt hivatalban. Az Ujpesti Dalkor vezetője-
ként egy űj, nagyszabású terv megvalósításába
kezdett. Kezdeményezte, hogy Ujpest város
állíttasson szobrot az első világháboruban el-
esett katonák emlékére, Tíz tagú bizottságot
hozott létre a szervezéssel kapcsolatos teendők
e||átására a dalkör. A grémium ismertebb tag-
jai dr. Sza|ay Sándor későbbi polgármester,
Pörge Gergely festőművész, Ktiszt Lajos {ó-
számvevő voltak. 1923. március 2l-énhatá-
Íozt^ e| az Újpesi Dalkör vezetősége, hogy
mozgalmat indít az emlékmíí felállításra, és
pár hónappal később, augusztl]s 26-án mát |e
is leplezték a szobrot. A rövid határidő mögött
lelkés szervezőmunka búvik meg. Április hó-
nap folyamán jótékonysági hangversen}t szer-
vezetek, melynek bevétele 80.000 korona volt.
Az összegyíil|t pénzmagot bővítették a lelkes
adományozók, akik további 220.000 koronát
ajánlottak fel a szobor költségeire. Végiil elké-
sziltaz alkotás, Lukátsy Lajos és Szamosi Im-
re szabrászmíivészek munkája, A, kőbő| fara-
gott szobor zászIót tartó honvédet ábrázo|t,
mögötte obeliszk tetején egy turulmadfu tö-
rött kardot tartott karmai között. A mintegy
négy méter magas alkotást, amit a Ferenc Jó-
zsef tér (ma: Tanodatér) észak-ny'ugati sarkán
állítottak fel, Habsbur g l ózsef főherceg jelen-
létében leplezték |e. Az tinnepség során he-
Iyezték e| az a|apkőben azt a dokumentumot'
amely városunk 1923 -as áI|apotát, társadalmi,
gazdasági, politikai viszonyait írta le. A levél-
ben _ korabeli helyesírással - többekkazatt ez
á11t:,,Valamennyi társadalmi egyesület felsoro-
lását fölöslegesnek tartjuk ezen emlékszobor
felá||ításának kezdemé nyezőit azonban nem
hallgathatjuk el. Az Ujpesti Dalkor az az erye-
sület, amel1mek kiváló elnöke és agilis tagjai
voltak azok, a|ak a nemes eszmét felszinre ve-
tették éshazafras érzéssel Ujpest város nemes-
lelkii polgármesterének, dr. Semsey Aladárnak
védnöksége álatt meg is vaiositották. Az Uj-
pesti Dalkör 1870-ben alakult s immár 53 éve
terjeszti a rrrawaÍ dalkultuszt és ezzel együtt a
maryar haza mélységes szeretetét. Dalos ver-
senyek alkalmával több kitiintetésben része-
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sült s jelenleg a harmadik helyen ál| az orszá-
gos dalos egyesületekközött. Elnöke: Weigele
Sándor.''

Az e|ső világháboru katonaá|dozatainak
á,||ított emlékmű fé| évszázadig á||t háborítat-
lanul a helyén. I973-bankerült sor a Pozsonyi
út szélesítésére, a villamos vágányok áthelye-
zésére. Ekkor a szobrot megkísérelték áthe-
Iyezni, de mozdítása során összetört. Húsz
esztendőn át az e|ső vi1ágháborúnak nem volt
központi emlékműve lJjpesten. 1993-ban civil
kezdeményezésre á|Iították fel azt a szobrot,
Za|a Győrgy alkotását, amj azőta is dísze váro-
sunknak.

Weigele Sándor tevékenysége, mely-
nek során kegyelettel ápo|ta avllágháboru el-
esetteinek emlékét, nem maradt elismerés
nélkiil. 1930-ban Horthy Miklós kormányzí
Signum Laudis kitiintetésben részesítette őt,
amelyet dr. Perszly Elemér főispán iinnepé-
lyes körülmények között nyújtott át. A ,,dicsé-
ret jele''-ként adományozott érdemrendet Fe-
renc József 1890-ben alapította azok részére,
akik kiváló szo|gáIatokért békében vagy hábo-
rúban legfelsőbb elismerésben részesültek.
Weigele Sándor a kitiintetés átvételét követően
röúdesen - a korszellemnek megfelelően _

V árhegyt névre magyarosított.
Weigele Sándor nem sokáig viselhette

a kitüntetést. A nevezetes újesti közél'ett sze-
mélyeket bemutató, I936-ban megjelent
almanach még az élők kozott említi, de ezt
követően rövidesen elhunw.

Úi',mn
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Jacob Alt: Kn'ssa, Szent Erzsébet-temphm _ előtérben piac, 1838

Kassa városa, ahonnan Weige-
le Sándor származott, a felvi-
déki AbÚ-Torna vármegye
székhelye volt. Királyi birtok-
ként I249-ben említik először

oklevélben. A kereske dő pol gárok á|tal Íelvir á-
goztatott.város 1312-ben az Abákés Csák Má-
té ellen hadakoző Károly Róbertet támogatta.
A település hadászaú jelentősége akkor értéke-
lődött fel, mikor a török előretörése miatt ösz.
szezsugorodott a királyi Magyatország. t554-
ben lett a város a Íelsőmagyarotszág1 f.ókapi-
tányságszéIdtelye. A 1.7 . századbana Habsburg-
ellenes összeesktivések egyik kiinduló bázisa
volt. Uralta Bocskai, birtokolta Bethlen, vír,ták
falait Rákóczi kuruc hadai is.

A város történelmi maga a 18. századra
elnyerte maihoz hasonló Íotmá,ját. A kiöblösö-
dő főutca központi terén ekkor már teljes
pompájában állt a Szent Erzsébetről elnevezett

-?- aro,,  ̂ ^m..1t na28 utP"qsil

székesegyház. Ahazai gótika alán legjelentő-
sebb alkotása többször is átépítésre került.
190ó-ban az a\temp|omban helyezték örök
ny'ugalomra Rákóczi Ferencet és édesan51át,
akiknekhamvaittörökföldrő|száI|itottákhaza.

A város Lait1ráját egyaránt gazdagstot-
tákmagyat és más ajku népei. Az 1880-as fel-
mérés szerint a lakosság háromnegyede ma-
gyarul beszélt, Iío/o-a sz|ovák, további 8%-a
német ajlai volt.

Trianon Kassát is lefiízte Magyaror-
szágrőI. Az e|ső bécsi döntés során azonban a
Felvidék egy szíik sáv1ával egytitt visszakerült
magyar fennhatóság alá. Ekkor történt, hogy
Ujpest polgármesterét, Pohl Sándort, aki
1938-tól volt városunk vezető1e, Kassára de-
IegáItákvárosvezetőnek.Azőpo|gármestersé-
ge alatt került sor 1940 júniusában a máig
dsztazatfan körülmények kclzott végrehajtott
kassai bombázásra. !

Kitekintés



SzorrŐsv MerueNive

Bútorműv ész, műbú tat asztalo s

,,Csodálatos tudomány, ahogy
az anyagbó| ewszerÍe fiók lesz.
Ahogy a durva feltiletből olyan
csillogó, fénylő' nap visszaverő
ttikorlap les z, intar ziás míia|ko -

tás. A semmiből valami.'' _ írta Latinovtts Zo|-
tán Onvallomás címú írásában. Vízer Jízsef
műbútorasztalos mester hiwallásának tekinti a
halhatatlan színmíivész másfél éves asztalos-
inaskodásban szeÍ zeft tapasztalataít.

_ Edesapja fogtalkozóstít folytatja, ő is Uj-
pesten sz,ületett, uag késótb került a adrosba?

_ Edesapám.Pécsett született 1'909-
ben, ott tanulta az asztaIos szahnát Tóth Jó-
zset aszta|os mesternél, ott ismerte meg édes-
aqtámatis. Később Győrbe költöztek, aGyőri
Cardo Bútorgyárba kerÍilt asztalosnak, sok
bútort készítettek exportra Nyugat- és Kelet-
Európába. Később kiemelték, termékáwevő
|ett', ezért többször járt Ujpesten is az Ujpesti
Kiviteli Szövetkezet termékeit úzsgálta be.
Mondták neki, miért vagy te alkalmazott,.itt
ta|á|sz műhelyt,,munkát, egzisztenciát! - Igy
került a család lJjpestre, az aszta|osok felleg-
várába. A magyar bútorexport kereken tiz szá.
zaléka ekkor innen származott.

Erős, jő munkabírású ember, vízicser-
kész-iszt volt. Győrben csatlakozott a vizi-
cserkészekhez. Epített egy tuta;.t és anyámmal
egészen Mohácsig eveztek vele. Végig fotőz-
tákazutat, ha kikötöttek, maguk főztek. Aktív
sportoló volt, birkózott' síelt' Nem verseny-
szerííen, csak kedvtelésből.

_ Hol nyílt az első műbely? Foglalkoztatott
inasokat, segédeket?

_ 1937 -ben kapott iparengedélyt, a Ta-
vasz utca 9.-ben nyitott műhe\t. Nála a segé-
dek és az inasok együtt dolgoztak, csak tudás-
beli ktilönbséget ismertek, minden|a végezte a
dolgát. Kaptak ebédet, tudtak megfelelően
tisztálkodni, mindent megteremtett ehhez
apám. Munkaidőn kivtil is egyiitt voltak gyak-
Ían) ̂  szakna fortélyai mellett például meg-
tanította űszni őket, sokat jártak kirándulni.
Apám l942-benmegszerezte a kereskedői ok-

Inte(ú

levelet is. Ennek a|apján boltot is nyithatott
volna Budapest területén a bútorai árrcítására.
Sajnos a háboru miatt nem kerülhetett rá sor.

Felállított egy mintaszobát is, az érde|áődők
megnézhették, milyen terméket kés zít. KészuIt

erről mai szóva| élve reklámcédula, szórő|ap
is. A mintaszobáva| rendszeresen részt vett a

neg.yvenes években az őszilakberendezési és

Háztartási Vásárokon. Ezek hasonlítottak a

későbbi BNV rende zv ény e.|d:'ez.
_ Mikor ,lépett be,, on a történetbe? Mi-

ly en erulé k e i a annak gt erme k k orór6l ?
- 1941-ben születtem a Kassai utca

l.-ben. Húgom, Jí:lria négy éwel fiatalabb, ő

Íestőmíívész lett. Klasszikus család volt a mi-

enk. A férj megteremtette a megélhetést, a fe-

|eség végezte a dolgát, nevelte a gyerekeket.
Anyám megÍőzte az ebédet apámnak és a segé-
deknek is, elvitte a mííhelybe. Emellett a köny-

velést is ő végezte. Engem és húgomat apró

gyerekként is vitt rnindig magáva|. Egy alka-

Íommal tjssze-vissza kerestek, eltűntem alakás-

ból. Hol van, hol var' a gyerek? Eszükbe jutott,

Úi',mm
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29



hátha a mííhelybe mentem. Ugy is történt:
elindultam egyedül. Goldfischer Izidor fogott
meg, asztalos üzeme a Kassai utca 13.-ban volt,
me glátta az ab|akb ő|, ho gy e gye dü| kőszáIok az
utcán. Ez idő tájt fertőződtem meg a faipar je|-

legzetes i||atával.
Az Aprilis 4. (ma: Tanoda) téri elemibe

játtarn, osztá|ytár saim között volt S zunyo ghy

János, a későbbi nőgyőgyász főorvos, és Sipos
Kornél pszichiáter professzor is, ők ma is ba-
rátaim. A Faipari Technikumban érettségiz-
tem. 1 959-ben szereztem technikusi oklevelet.
Érettségi után egyetemre jelentke ztem kétszer
is: először a soproni faiparfua,másodszor a bu-
dapesti jogi karra. Egyikre sem vettek fel,
meft a nevem mellett ott volt az ,,E,'-beúi,
ami azt ;.elentette: _ ,,eg5réb,,, tehát nem ''muÍl-
Ms,, szátmazás(l.

_ Napjai egl részét a rnűhelyben töltötte,
édesapja tanította a mesterségre. Milyen éhnényei
rnaradtak ebből az időből?

_ Iskola ttánbatátaimmal sok-
szoÍ ̂ mííhely lépcsőjén ülttink
és vártuk, hogy apám milyen
munkával bíz meg bennünket.
D eszkák, lécek pakol ása, a Y á-

ci útról kiutalásra kapott ölfákcipelése játéknak
tűnt. Apám emellett gyakran elktildött a sarok-
ba szögeket egyengetrri. Akkoriban nem dob-
ták ki az elgörbülteket sem, takarékoskodtak
az aÍ|yaggal, szerszámmal. Eszközei közi| az
első fiírógépe még ma is működőképes, néha
haszná|atban is van. Nagyon vig5ráztak min-
denre. Nekem, mint kezdő kisinasnak egy eIő-
re kifurkált vaslapon kellett kiegyenesítenem a
szögeket. Ez volt e|ső asztz|os tevékenységem.
TJ tánakövetkezett a komolyabb frzLkaimunkát
igény|ő enyvezés. Egy munkalap több réteg-
ből állt, minden darabot mi állítotnrnk össze.
Leszabtuk szalagftíréss ze|, utána rétegenként
enyvezttik és ragasztottuk egyrnásta őket, Ez
képezte az a|apját a klasszikusan stabil bútor-
nak. Az enyvezett lapokat a présgépbe tetttik,
hogy egyenletesen ragadjon. Szakadt rólunk a
víz, mert az en,Jvve| csak25.26 fokos levegő-
ben lehetett dolgozni. Kisimított újságpapírt
tettiink közé, hogyha a szé|én kifolyt az enry)
ne ragadjon össze egymássaI az aÍryag. Ha ki-
vettiik a lapokat a présből, nekem az épen ma-
radt úiságokat ki kellett simítanom, hogy ké-
sőbb úira felhasználhassuk őket. Nem dobtunk

ki semmit. A furnér lapokat úg1mevezett fug-
papírra| fogtuk össze ragasztáskor, Hogy mi
á"1 rgy enyves papírszalag, amit később le
kell csiszolni akész felületről. Egy újpesti asz-
talos találta ki, a ;.ogi doktorátussal rendelkező
Szvoboda Arpád. A Virág utca 22.-ben, a kór-
házhozközel volt műhelye. Pesten, a körúton
Iévő egykbérháza pincéjében g5rártotta eze-
ket a sza|agokat. Híresen szép orgonákat épí-
tett, faiparis osztályommal egyszer elmenttink
hozzá me gcs o dálni m,nkáj át, any agait, mííhe -

lyét. Mondta, szívesen megmutatja orgonáit,
á"'.'.' tud játszani rajtuk, így nem teljes a do-
Iog. Hozzak magammal egy orgonistát! El-
hívtam Bírő Lőránt atyát, Lóri bácsi gyönyö-
rííen orgonált nektink, de sajnos ebből egy kis
baj is lett. Számon kérték, miért vittÍink 

"gypapot az iskolai 6rára. Akkor a Nap utcai
iemplomban kántorkodott, onnan ismerttik
egymást, kisfiúként húgommal együtt odajár-
to''k -i.é'e.Még a kórusba is kipróbált akko-
riban, de mikor meghallotta a hangom, mond-
ta, máskor nem kell jönnöm...

_ A hdborut bogt aészelték ót? Harcok
ugan nem aoltak itt, de a hótországot sújtő ne-
hézségekből Ujpest is rénesült,- 

- A háborut ebben a miíhelyben vé-
szelttik át. Lpánr' az ajtő és az abIak elé vastag
fatáb!ákat s zerelt, melyeket beltilről b e lehetett
zárni lakattal. Fölkészült rá, ho gy a bombázás-
kor se törjenek be. Bezárkóztunk és csendben
maratunk' ha például az oroszok dtiromboltek
rajta szeszt kerewe. Az életiinket mentette
meg ez a szerkezet. A padozatot apám kiásta,
oda vermelte el a krumplit és egyéb zöldsége-
ket, |l3részporos káIyháva| fiítötttink. Gye.
rekként megélve óriási élményeket jelentettek
ezek az ídők számomra. Apám r észt veft 1945 -

ben az (ljjáépítésben is. A jfuásbíróságtő|
köszönőlevelet is kapott' mert több asztalos
társáva| együtt haszná|hatő állapotba hozta a
bírőság súlyosan megrongálódott bútorait.

_ Igazi megprőbóltatóst jelentett az álla-
mosíttís idején ,,maszekként,, élni. Edesapja, bog
alkalmazkodott a helyzethez?

- Az öwenes években, hogy fenn tud-
jon maradni a csillÍ}d és a mííhely: tömeggyár-,tást 

vá||aIt. A MÚÁRT vállalattól ruhafogas

ryártásra kapott megbízást. Több tiz'e'zer da-
iabotkészített. a Váci útról hozattuk hozzá a
méteres ölfákat. Fuvaros hozta aTavaszutcá-
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ba, alig fért el az udvaron, vágtuk, daraboltuk'
rengeteg munka volt vele. Végülis teljesítette
a szerződésben foglaltakat. Kifizették rend-
ben, egyszer csakjött a bírósági papír, tárgya-
Iásta hívták, mert sok áramot fogyasztott.
Ugyanis at'ban az időben meghatÁrozták, ki
rnennyi áramot Íogyaszthat lakásban, munká-
hoz egyaránt. Aki árJépte ahatárt, népgazda-
sági büntettet követett e|, az ország csekély
készletéből többet fogyasztott, mint ami járt
volna neki. Két év börtön várt rá emiatt. Ke-
len dr., az igyvédink, egyik nap jött apám-
hoz:Yizer úr, megoldődottaz ügye, meghalt
Sztá|in, a.mnesztia Van' nem kell börtönbe
mennie. Edesanyámnak is biztosítania kellett
öreg napjait: úz évig kénpelen volt állást vál-
ialni, hogy ny'ugdíjat kaphasson, mert apám
után nem kaphatott volna. Először a bútor-
gyárban, aztán a faipari iskolában, majd az
ERDERT-néI lett adminisztrátor, hogy meg-
legyen a kellő éve.

_ Ifiabb Vizer Jőzsef friss technikusként
lépett ki az iskola kap"j,í" Rögtön ű papa nt.ellett

folytatta a munkdt?
_ Nem, maszáj vo|t gyárban elhelyez-

kednem. Az Ujpesti Bútorgyárba kerültem
kózépvezetőnek. Munkaidő után dolgozhat-
tam apámmal műhelyünkben, aminek vezeté-
sét 1970-ben vettem át. Főként régi bútorok
he|y r eáIlítás ával fo glalko ztam az időkó zb en a
Koisuth utcába kölitiztetett műhelyben. Éd.'-
apám 198ó-ban halt meg, addig, amig csak
erejébő| telt, segített. Dolgoztam az otasz, a
porngá|, az indonéz és más nagykövetségek-
nek. Orzök 1ó néhány kedves bejegyzést a
Vásárlók Könywében. Máig szívesen megyek
el a Külvárosi Kávéház e\őtt is, régi stílusú
üvegosztással készült ablakait is én készítettem
Mezei Gábor be|sőépítész tervei a|apján. Két
idősebb segédem nagyon jól dolgozott a kezem
alá. Ismerték a klasszikus szakrnai fogásokat,
ők mégmesternél, gyakorlatból tanulták, mint
én apámnáI. Egy'k oIajkár lózsefnél, a másik
szintén valamelyik újpesti mesternél tanult.
A}kor még a hét hat napján dolgoztak az ina-
sok, csak szombat délutánonként jártak aLő-
rinc utcai szakmunkás iskolába. A hetvenes
években, ha jött egy frata| gyerek szakmai gya-
korlatra, még a gyalupadot sem látta jóformán,
már kérdezte, mennyit tetszik fizenri? Tönk-
rement a szakrna becsülete. sok esetben betaní-

Interjri

tott munkával, gépkocsivezetéssel, tanulás
nélkiil lehetett az inasokénál több pénzt
keresni. Ezértnem tanultakú'gy a fiatalok.

Időközben felnőtt afram, Dávid' Beszél
angolul, zenét is tanult' Kitanulta a hang-
szerkészítő mesters é ge t. A han gol ás, hítr o zás,
a klaviatúra kiegészítése Dávid feladata volt,
míg a hangszer testének fe|újítását én végez-
tem. Ekkor gyakorolhattam igazán a leg-
nehezebb munkát: feketét politúrozni! Több
szép zongorát íjítottttnk fel közösen, szép
idők voltak. Egyiket Berényi András főépítész
úr is látta, azt mondta: magának az Atpádűton
kellene dolgoznia, mint láwányasztalos! On-
á1ló iparomat l999-ben adtam vissza, nyug-
díjazásomat kérve. Olyan mértékben meg-
nőttek az á||ami terhek, hogy nem lehetett
tovább vállalni a munkát. Ettőlkezdve otthon
dolgoztam gődi házamban,

_ Vizer úr nem csak ruíjaelte, oktatta is a
szakmót. Felkérték aagl a kamara delegíha?

- A Kamarában az 1980-as évek végén
néhányunkra rábíztak szakmunkás-oktatói és
vizsgáztatási feladatokat. Amikor három éwe
hosszabbították a képzési időt, a gyakorlati
kép zés vizs gaany agánakme gir ásár a is felkértek.
A faipari technilarmban, ahol 1959-ben végez-
tem, érettségiztettem is a közelmúltban. A
izsgák alattláttam, hogy néhány diák milyen
komoly anyagi goldokkal kiizd, kiilönösen az
utóbbi időkben. Edesapám, id. Yizet József
műbútorasztalos-mester emlékére díjat a|apí-
tottam' amelyet minden évben a Kozma Lajos
Faipari Szakkozépisko|a végzős diákjai közül
azkap,akinekvizsgam,ankájátaszaknaikollé-
gium legjobbnak ítéli.

- Miuel foglalkozik nt.ostanában?
- 2001-ben alakult a Magyar Faipari

Egyesület, melynek vezetőség} tagja vagyok.
Azon dolgozunk, hogy Makovecz Imre terve-
zésében felépíthessük a Magyar Faipar Házát
itt Ujpesten. Az önkormányzat á|ta| adomá-
nyozott telken a néhai Cseh Lajos asztalos
Iswántelki úti üzemének helyen áI|na az em-
|é|ááz. Megvalósítása anyag; kérdés, remél-
hetőleg nrdunk uniós pályá zaton hozzájára|ást
szereznt. Fiam, a|<t egy ideje Skóciában é|, pár
éve elhívott magához, ne töltsem napjaim
egyedül. I'gy az év nagy részét Aberdeenben
töltöm, pár hónapra haza-hazatérek az itteni
iigyeket intézni. !
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Kiadványok Ujpestről

Maklári Jenőné közel
úz éves ffijtőmunkája
során Ujpest történe-
tének legapróbb rész-
leteit is igyekezett fel-
tárni. A szerzőt a Ka-
rinthy Frigyes Ámx
keretében működő
Homoktövis Környe-
zewédelmi Oktató-
központ támogatta

kutatómunkájában. A település történetének
első 120 évét bemutató kötet az a|apító grőfr'
család históriája mellett áttekinti a káposztás-
megyeri majorság éIetét, a terület természeti
adottságait. Ujpest e|ső szőIőmíiveIőitő| az
iparváros kialakulásáig, a kultúra, közigazgatás,
infrastruktú r a, egészsélTiigy, szociálpolitika,
hitélet fejlődése szerepel a kötet fő fejezeteiben.
A 300 oldalas kiadvány magyarázó szövegei-
nek forrásait a korabeli sajtó, személyes iratok
és tanulmányok adják. A kiadvány képanyaga
egyedülálló. A kötet megvásárolhatő az Ujpes-
ti Helytörténeti Gyííj teménÉen.

Eigel Iswán Munká.
cqy-díjas érdemes míí-
vész,,I922-ben szüle-
tettUjpesten. AKöny-
ves Kálmán Gimná-
ziumban éremségizett,
ma1daKépzőmíivésze-
ti Főiskolán Rudnay
Gy'ula és Bernáth Au-
réI taníwánya volt. Itt
ismerte meg későbbi
felesé gét, Tassy Klárát.

Nehéz idők című kötetének alcíme ostrom-
napló t944-45. Eigel Ujpesten' Tássy I{]fua
Békésen vészeIte át a harcok tarkította időket.
A szubjektív Íej|egyzések a távolbaszakadt
kedvessel történő folyamatos gondolati kap-
csolattartásról tudósítanak. Az N. J. Pro Ho-
mine Alapíwány kiadásában közelmúltban
megjelent kötet a míivész egész életén át ve-
zetett nap|őjának részlete. Szépirői stílusa
igazi izgaLmakat rejt, illusztrációi és a kötet
végére illesztett színes táb|ák alkotói munkás-
ságába engednek rövid betekintést.

Szakmai elismerés
A műemlékvédelem területén kifejtett,ered-
ményes munkájáért március 8-án a MUOSZ
dr. Gerő LászIó díjában részesült dr. Czétényt
Piroska építész, a Magyar Epítész Kamara
műemlékvédelmi és restaurátori tagozatának
elnöke, az TJ jpest:Városvédő Egyesiílet Arany
Horgony-díjas tiszteletbeli tagja.

u|p"st Dunai átketőbajőzása
A BKV hivatalos hirdetménye a|apján a
Megyer és Ptinkösdfnrdő közötti átkelőhajó
2010. január t-jétő| nem közlekedik. Hajó-
zástörténeti cikksorozatunkat ezze| az infor-
mációval tekintjük befejezetorek.

Helytörténeti vetélkedő
Március 5 -én azUjpesti lfúsági Házbankerült
sor a városrész á|ta|ános iskoláinak helytörté-
neti vetélkedőjére. Az Ujpesti Helytörténeti
Alapíwány által meghirdetett verseny zsíinel-
nöki teendőit Belán Beatrix kulturális alpolgár-
mester asszony látta el. A vetélkedőn első he-
|yezést ért el a Károlyi Iswán 12 &{olyamos
Gimnázium csapata: Ba|ázs Bence, B|ázyMár-
ton, Kulcsár Nóra, olajos Anita és Ruszki Bá-
lint; felkészítő tanár: Antos Gábor. Második
helyezett \ett az Angol Tagozatos Aitalános
Iskola csapata: Farkas Nikolett, Fejes Sára,
Hirmann Blanka, Láposi Kinga és Varga Mar-
cell; felkészítő tanár: Kalóné Romhányi lldikó.
A harmadik helyen a Babits $thá|y Gimnázi-
rrm csapata végzen.. Kovács Adám, Mike Dá-
niel, Nagygyötgy Péter, Németh Enikő és
Temesi Bence: fe|készítő tatár:Balázs Gábor.

Géniusz program
Ujpest alapításának I70. éűordulója alkalmá-
bő| az Ady Endre MúvelődésiKözpont és az
Ujpest Színház Géniusz program címmel iro-
dalmi, zenei és képzőmíivészei pá|yázatot
hirdet. A városrész ihlette alkotások bektildési
határideje június 15. AzQpesti Helytörténeti
Gyűjtemény ötletekkel, dokumentumokkal
se gíti a pá|yázókmunkáj át. Részletes informá-
ciók a www.ad)'mk.hu honkapon olvashatók.

Márciusi számunkban az 16.,20. és a 22. oIda-
lon látható fotókat és dokumentumokat az Ujpesti HeIy-
történeti Gyííjtemény bocsátotta rendelkezésii'rr]<re.
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