
Ha elidőznénk a hajőá||omási
vendéglőben, sosem hallanánk, h'gy
bárki apák boltjának, sördorádónak, mak-
hecinek, drőtszőríínek vagy lócsárdának
nevez egy vendéglőt, hogy bárki azt
mondja másnapos embertársára, a bab-
levesből jött (tudniillik valamelyik hajnal-
ban nyitó kocsmából). Nem hallanánk,
mert mindez a híres pesti humor lele-
ménye. ujp.,t híres tréfá 1a,, ameIyrőI
Mőricz Zsigmond is írt, az iljpestt hatos.
Lz a hamis hatos, amelynek e|őáLlítása
kilenc l<tajcárba került. Mert így mulat
egy újpesti. Meg a hajóállomási vendég-
lőben. ! Sipos Baltízs
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Újp"'t mindig is híres-ne-
vezetes város volt. Ismertté
tette amerikai tempójű fej-
lődése, elvitték hírét a vad-

n),.ugati kaiandregényekbe illő bűnügyei,
grőflai és szociáldemokrata munkásai' a
nagyvilágban szinte bárhol felbukkanó
termékei. IJjpest arról is híres volt, hogy
itt a Budapestről érkezők egy kellemes ki-
ránduiást, egy kis tttazástvagy akár egy rö-
vidke hajőkázást követően több étterembe
is betérhettek, majd vihették is vissza ma-
gukkal, mondjuk, a hajóállomási vendéglő
jő hírét. Es ismertté tette a várost az űj_
pesti hatos.



I936-19+0
trömök és gondok az újpesti iparban

,,Az ujpesti bútoripar az elrnu|t
hetekben nagyar ányí me gren-
deléshez jutott. Az angol ipari
és kereskedelmi érdekeltségek
az AKSZ útján mintegy 2000

hálószoba garnltűrát rendeltek az ujpesi gyá-
rosoktól. F;zt a ktilönleges munkát igénylrő
megrendelést teljes egészében Indiába száLlít-
ják, ú,gy hogy annak értéke meghaladja a
800.000 pengőt' Az angolok nagyarányú meg-
rendelése fol1tán a gyárosok abba a kellemes
helyzetbe jutottak, hogy a holtszezonban nem
kellett üzemeiket csökkenteni és június végéig
több mint ezer szakmunkás részére nrdtak
megélhetést biztosítani." (1936. április 8.)

,,AZ 1'936. éwőI sző|ő \l[I. törvénycikk-
ben és aZ eztlaegészítő 30'000 számú, iparügyi
miniszter végrehajtási utasításában úgy látjuk,
hogy úgy a törvény, mint a rendelkezés, méltó
a naaryaÍ törvényhozáshoz. [..'] Tanoncnak
ma már csak olyan ifiú vehető fel, aki életének
12 évét betöltötte és az elemi iskola hat osztá-
Iyát e|végezte. A 1ó éven aluli ifiak tanoncide-
je legrövidebben 3 év és leghosszabban 4 év-
ben állapíttatott meg' t...] A törwóny igen fon-
tos része a mestervizsga elrendezése. EzenúI
mesteri címet csak az hasznáIhat' aki mester-
izsgát tefr',, (1937 , )anuár 4.)

,,Altalános szőbeszéd tárgyát képezi'
hogy tömve van a piac olyan engedélyesekkel,
akiknek nincs joguk itt árusítani. [...] To-
domásunk szerint a piaci árusok maguk akar-
nak a hatós ág kezére jfuni, hogy minden, amit
a törvény szelleme és a vár,os érdeke kíván,
mielőbb keresztül vitessék. ok a maguk részé-
rő1 csak egyet kívánnak és pedig azt, hogy úgy
a terhek, valamint az eIhe|yeztetésük úgy tör-
ténjék, hogy tisztességesen meg tudják a ma-
guk és családjuk tészére a kenyeret keresni.''
(1938. június 1.)

,,Minden kiadott iparengedélyt felül-
vizsgálnak. i...] A tervezett rendelet egyszer és
mindenkorra lehetetlenné teszi, hogy kontá.
cok a tisztes iparos kenyerét elvegyék és hírne-
vét töntretegyék. [...] Avizsgálat Során azípart
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íiző ál|ampolgárságát is megállapítják. A fenn-
ál1ó rendelkezések értelmében mindazok az

idegen állampolgárok is űzheorek Magyaror-
szágon ipart, akik olyan orczág alattvalói, mely

ország Magyar országga| űg5mevezett viszo-
nossági szerződést kötött.'' (1 93 8. július 1 1.)

,sz asztalosipar kétségbe esett helyzet-
ben van. Az elmúlt héten Ujpest egyik legna-

gyobb iparszakmája tartott elkeseredett gyíí-

lést. ['..] Nincs munka, nem kapunk megren-
delést, nincs vevő és ha a közvetitő kereske-
delem veszi meg a készárat, akkor rimessával,
hosszúlejáratú váltóval és anyagutalvánnyal fi-

zet. 13 vag.y'unk szolgá|tawa teljesen a köz-

vetítő kereskedelemnek' Nektink kell fizet-

nünk mindent' A hatóság nem veszi figyelem-
be, hogy munka nélkiil vag'yrrnk. Az adót köve-

telik és a i.égrehajtó nap-nap után jelentkezik.

Ilyen és ehhez hasonló kifakadások hangzottak
el a gyűlésen.,, (1939' január 20.)

,,Ujpest ipartesttiletének akciója az ipa_

rosságért. t...] A testület vezetősége aZ anyag-
elosztás céLszerű' keresztiilvitele szempon t1ábő|
és az iparos érdekek megvédése végett javasla-

tot terjesztett az iparigy.l miniszter elé s arra
kérte a minisztert, hogy úgy a Pénzintézei
Központban, mint a Külkereskedelmi Hiva-

talnál egy képviseleti helyet biztosítson a kis-

iparosság számára,,, (|,940. január 1.)- 
,,Ritter LászIő a festő- és mázo|ő szak_

osztálry agiiis elnöke munkájának eredménye,
hogy Qpesten ebben a szakmában az iparosok
továbbképezhetik magukat. H.ét{őn dr. Lip-

csey Adám, kedden dr. Sürü Iswán iparkama-
rai titkárok e\őadásábanismertették a közgaz-

dasági, pénzügyi és adóügyi kérdéseket. Már-

cius 1-én dr. Pesta Lász|ő főorvos tart előadást
az egészségtanból. Március 4-én az Ipartes-
tületben ny{lik meg a gyakorlati e|őadás, amí-

kor is űW ^ város, mjnt az lpartestiilet veze-

tősége és az összes érdekeltek megje1ennek.',
(1940. március 1.)

Idézeteinket a Forum című újságból
vettük.

(osszeóllította: Sztillőry Marianne)
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Í2o éve alakul t az Úp"'ti Ipartesttilet
192o-tól l948.ig, 2. tész

Az e|ső világháború után
bekövetkezett teríileti vesz-
teségek eredményezték or.
szágunk gazáasági átrende-
ződését, a nyersanyag- és

árubeszerzés nehézségeit, az infláció növe-
kedésével az e|őá||ítási árak, foglalkoztatási
járulékok emelkedését. A húszas évek eleje, a
neheze dő gazdaságt feltételek ell enére, kevés
fejlesztést mégis lehetővé tett aZ Ujpesti
Ipartesnilet számára.

1923 {ebruárjában Korányi Jenő elnök
javasLatára a szé|<ház emeletessé építését ha-
tározták el, a tervek elkészítéséve| Zák 1'J.a.
jos építőmestertbíztákmeg. Az infláció miatt
a teÍvezett 10 milliós bekerülési költség
I924-te, az elkészilés évére 606 698 000 ko-
ronás összegre rúgott. Az önkormányzat dr,
Semsey Nadár polgármester támogatásával
220 m1l|ió koronávai segítette a megvalósí-
tást. Az (lj széIáláz avatására 1925. július 1-
jén került sor.

A testület érdelorédelmi munkájának
nagy részét ebben az időben a forgalmi adó
bevezetésének problémái, az ipartestület jog-

körének kíbővítése, a tanoncok és munkások
é j j e li fo g1 alko ztatás ának eIlen& z és e, ip ari to -

vábbképző tanfolyamok szerv ezése tette ki.

I926-ban Korányi Jenő visszavonult,
helyette Rein Káro|yr vá|asztották elnökké.
Korányi Jenőt a testület díszelnökévé vá|asz-
totta' megfestett arcképével és egy díszalbum-
malköszönve meg 14 éves tevékenységét.

1927 -ben a kereskedelemügyi minisz-
ter rendelete értelmében a frissen végzett ta-
noncokat még néhány hónapig mesterük
foglalkoztathatta, S erre az időre adókedvez-
ményt kaptak. Problémát jelentett a beteg-
biztosítás, a segélyek és egyéb járulékok T. vi-

|ágháborű előttinél magasabbra emelése,
valamint a Phöbus vá||alat ismételt villany-
áremelése, mely a cégek működési köItségeit
jelentősen megnövelte. IJtóbbi miatt a város
Yezetőségénél is védelmet kértek a cégtulaj-
donosok, hir.atkozva arra, hogy a nagyvá||ala_
tok lénvegesen olcsóbban jutnak áramhoz.

1928-ban ismét napirendre került az
1905-ben felvetett iparosotthon ügye. Előké-
szítő bizottságot hoztak létre annak érdeké-
ben, hogy ezt a szociális intézmón't, aZ oF
szágban elsőként, |étrehozzák. Tevékenysé-
gük eredményeként a testület megvásárolta
Hőberth Béla Lőrinc utca 121.-ben (ma:

Semseypark)Iévőházát,melyetkeIIőáta|al<l-
tás után az idős vagy önhibájukon kívül tönk-
rement iparosok számára nyitott meg a testü-
let 1931 júniusában. Az Iparos Menház 18 fé-
rőhellyel rendelkezett három közös terem-
ben, emellett két ktilon szobát tartott fenn
házastársak számára'

A bankjegyreform, az értékáIlő pengő
bevezetése után továbbra is komoly gondokat
okozott Ujp.'t iparosainak, főként aZ aszta-
los-szakása zatnak a főváros vámrendelete'
meiy többs zőti kérés ellenére Sem tért vissza
a háboru előtti szintre. A vámok csökkenté-
séért prótestálók érdekében megalakult a Bu-
dapest-környéki lpartestületek Szövetsége,
majd az országos Magyar Kereskedők Egy"-
sületét is megnyerve lépett fel a polgárok ér-
dekében. Eredmény nem született, mert a fő-Az ipattestiilet székhtíza
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város anyagi okok miatt nem tett eleget kéré-
süknek. Emellett a legnagyobb felháborodást
az a budapesti intézkedés okozta, rne|y Í923.
ban úgynevezett vámdíjszabás-egyesítés cí-
mén a tengelyen érkező áru fuvardíját is fel
akarta emelni. Az iparosok a városháza e|őtti
tiintetéssel akadá|yozták meg e rendelkezés
bevezetését. A nagyipari terjeszkedés elhárí-
tásának s a helyi cipészkisipar megmentésé-
nek egyik ,fegyverténye a csehországi Bata
cipőgyár Ujpestre való telepítésének meg-
akadáIyozása volt.

A harmincas évek elején
Rein Károly javasIatát egy
állandó jellegű iparcsarnok
Iétrehozása ügyében aZ egye-
sület elöljárósága és a város

vezető testtiletei is támosatták,Ez a csarnok
a késztermékek értékesít?sének megkönnyí-
tését tette volna lehetővé a helyi lparosok
számára. Megépítését a bekövetkezett bank-
zár|atakadá|yozta meg. A hitelek megszünte-
téSe közfelháborodást okozott. melvet tovább
mélyített a vasárnapi piacok beszüntetésének
terve és a kontárok elleni több évtizedes ktiz-
delem hiábavalősága.

Az l932-ben rendezett rV. Országos
Kézmíiipari Kiállításon sok újpesti mester
vett részt. Közüiük ezüstkoszorús mesteri cí.
met nyertek a Schaffer testvérek a faszob-
rász-, Fürst Ferenc az asztalosszakmában.
Aranyéremmel tiintették ki Schneller Jőzsef
szappanfőző, Weisz Lász|ó szövő, Kolo-
dinszlry Dezső géplakatos, Csukás testvérek
reszelővágő, Ihring Henrik cipészszerszám-
készítő, F{rusovszki Mihá|y, KissJózse{ Kál-
mán Iswán, Nagy Sándor és Németh Lász|ő
asztalosmestereket. Ugyanekkor az Újpesti
Ip artestiilet az o r szágos Ip are gyesület Jun g-
fer J ózsef-vándor dí)át nyerte el. A díj at felte-
hetőlegJungfer Gy'rla, a mawaÍországi mű-
lakatosipar megteremt őjének |eszármazottja
alapította.

A Budapest-környéki Borbélyok és
Fodrászmesterek Ipartársulata kezdeménye-
zésére 1934 márciusában Kerschen Mihálv.
Tiengl Péter és Patkov Bódog idős újpesti
mestereket a kereskedelemügyi miniszter el-
ismerő oklevéllel ttintette ki.

A gazdaság1 vá|ság mélyiilése érdek-
ellentétet eredményeZett a bortermelők és a

Tanulmány

viszonteladók kozott. A' sző|őterme|ők szá-
mára kormányrendelet engedélyezte saját
terméktik árusítását, komoly egzisztenciális
problémákat okozva ezzel a nagykőztartozási
és egyéb költségekkel üzemelő italmérések-
nek. Az ipartestület több fórumon próbált
fellépni tagjai érdekeinek védelmében, kevés
sikerrel.

A felvevőpiac beszűktilése, a társada-
lombiztosító és adóhatósások terhei súlvos
helyzetbe hozták az iparosíágot. A testülét a
közmunkák nagyobb számban való elnyeré-
sével kívánt több munkaalkalmat teremteni.
Dr. Semsey Nadár polgármesternél közben-
jártak a városi műhelyek bezárásának elkerü-
lése érdekében. A kisipar számára országosan
biztosított maximum 200 pengős hitel nem
jelentett elegendő segítséget a nehéz kortil-
mények között gazdáIkodí üzemek számára,
Csak folyamatos harc árán sikerü|t az áram-
szoIgá|tatő Phöbus és a víze||átást v é gző Ister
vállalatoknál felmerülő szere|őipari munká-
kat helyi cégek számára biztosítani. A városi
üzemekkel és közszá||ításokkal kapcsolatban
ugyancsak fel kellett lépni a testületnek tag-
jainak védelmében.

A tanoncoktatás fél' évszázados jubile-
uma alkalmábóI |<lá||ítást rendezett az ipar-
testiilet, tanús á got tév e a v é gzett s zakmunká-
sok kiváló képzettségéről. A folyamatos szak-
mai továbbképzés szintén napi feladata volt a
szakosztá|yoknak, a szakismereteken kívül
könyvelést és német nyelvet is tanulhattak az
érdeklődők.

t934-tő| a szervezet egységesen lépett
fel a túltermelés ellen, egyik eszközként a 48
órás munkahét, illewe a napi maximum 8-10
órás munkaidő bevezetését követelve'

A testület megalakulásának 50. évfor-
dulóján rendezett díszünnepségen már 18
szakosztáIy ünnepelt. 192a wtán alakult a
vendéglős- (1923), a cllkrász- (1925), a Ía.
szobrász- (|925), az őrás-ékszerész (1'927), a
drogista- (1933), a fogtechnikus- (1933), a
szíics- és sapkás- (1933) és a nyomdászszak-
osztáIy (1934)'

A kontárok elleni harc egyik sikerét bi-
zonytja az 1936. )űI. törvénycikk, mely egy-
értelmííen eIőírta, hogy az iparosok számára
köte|ező az e|emi iskola legalább hat osztá-
Iyának sikeres elvégzése, az ipari képzést
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megelrőZően. A törvény szankciókat helyezett
kilátásba az a|acsonyabb képzettségíí kontá-
rok árromboló, a vá||a|ási árat alacsony szin-
ten megállapító tevékenysége ellen.

A harmincas évek végén több szak-
mában komoly Versenytársat jelentettek a
gyárak. A cipő- és ruhaiparban jelent meg a
negatíV hatás talán aIegerőteljesebben. A kis-
iparosok nem tudtak versenyezni a tömeg-
gyártással. A tartósabb, tovább viselhető gyá-
ri termékek javítására, tssztítására berendez-
kedve hidalták át a nehézségeket.

A gépesítés térhődítása háttérbe szorí-
totta a Iőtenyésztést is, mely a szí1gyártó-
nyerges mesterségek munkahi ányát er edmé-
nyezte' Nebézségeik szakmai átszervezést
igényeltek' Uj területen, a gépkocsik bőrülé-
seinek gyártásába kapcsolódtak be a bőrös
mesterség fena ágazatában dolgozók'

A bútorasztalosok számáta szintén új
feladatot jelentett a gyáripari szériagyár-
tás konkurenctája: a megoldást a specia|izá-
lódás ielentette. A kisüzemek intarziás bútor

készítésére, továbbá konyha-, gyermek-,
iroda- vagy előszobabútor- gyártásta r endez-
kedtek be.

A közúti szá||ításban egyre inkább jel-

Iemző gépi eszközök alig jelentettek megren-
delést a kovácsok számára. A20. századkö-
zepétő| elsősorban épülewasalásokat, közle-
kedési eszközök javítását vá|Ialták,

A fenti példák is bizonyítják, hogy a
kisipar megélhetési formája aII' wlágháborút
mege|őzően B0% -ban specíalizáIődott vagy
szabnai szolgáItatő tevékenységben fej lődött
tovább. I939-ig a kisipari üzemek száma fo-
lyamatosan nőtt országos szinten is.

A háborús évek sok megrázkódtatást
hoztak' A zsidótörvények, deportálások és a
katonai szo\gálat a kismesterségek míívelőit
is érintették. Nemcs ak a ha|áIo zások j elentet-
tek veszteséget, a hátországban élők is nehéz
körülmények között éltek. IJjpesten aZ ost-
rom alatt is folyt a termelés, elsősorban a la-
kosság közvetlen szükségleteit elégítették ki,
jelentős számban javításokat végeztek. A ke-

Ipartestületi ból - ünnepel az nsztalosszakosztdly
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reslet azor'ban) érrhető módon, a minimális
szinten mozgott' sokszor élelemért dolgoztak
a segédek is, fizetni a mester sem tudoá.

1945-ben országosan 17 09I fővel volt
kevesebb a regisztráIt mesterek száma' mint
két éwel korábban. Újp".t.,, elsősorban a
holokauszt és a fronton elhunytak miatt
szűnt meg sok kisüzem. ,,A kisiparosok mű-
helyeinek, készleteinek, eszközeinek pusztu-
lása egyes szakirodalmi becslések szetint a
60%"-otis elérhette, vagyis az átlagos 40%"-os
mawatorszá$ anyagi veszteségnél nagyobb
mértékű romlást tapaszta|hatunk'' _ írja Ka-
posi ZoItán A magyar kézművesipar történe-
te című kötet egyik tanulmányában'

A háború után meqinduló
lljjáépítés m inden á gazatban
jelentős számbzn foglalkoz-
tatta az iparosműhe|yeket az...lE.::-5sÚ 
egész otszágban, így IJjp.'-

ten is. Elsősorban a kőműves, épületasztalos,
kovács, szerszámkészítő ipaúsakban volt
munkaigény, de a lakosság szeméIyes veszte-
ségei miatt a cipő- és taházatl iparban dol-
goz6k is bőven ta|á|tak megrendelőre, Az
Ujpesti lpartestület 1947. évi jelentésében
Csaballa odön jegyző így fogIa|ja össze a ko-
rabeli állapotokat: ,,A nyersanyaghiány eny-
hítésére is történtek intézkedések. A nehe-
zen fellelhető anyagoknagy ftszét záro|ták,
hogy a spekuláció elől elvonják és ha mini-
mális mértékben is, de eljunatták a feldolgo-
ző iuarhoz',,

A testület tagjai ekkor még bíztak a há_
roméves tervben, mely javulást ígért a belföl-
di és kiilföldi piacok megszewezésében is.
Ennek egyik jele volt, hogy az újpesti aszta-
losok ó00 db bútor e|őá||ítását vá|Ia|ták ans-
|jai szá|Iításta.

Érdekvédelmi szempontból fontos fel-
adatának tartotta a, Úipeiti Ipartestület ve-
zetősége a helyi mesterek foglalkoztatását a
városi közmunkákban és szállításokban.

Az anyagi problémák ellenére jutott
pénz a szakmai képzések és továbbképzések
megszervezésére, és az otszágban elsőként
alapított s folyamatosan működő iparosott-
hon működtetésére is. A testület neln feled-
kezett meg az özvegyekrő| és árvá|<ról sem,
sőt országos segélyakciókban is részt vett'
Ne gywen hadiárv át ruházatta| támo gatott, j e -

Tanulmántt

lentős összeget aján|ott fe| a Lánchíd íljjá-
építésére is.

A tulajdonos nélkül maradt nagyize-
mek áIlamosítása s a további intézkedések
félelmet keltettek az iparosok körében. Csa-
balla Vas Zoltánt idézve n),'ugtatta meg a
társulat tagait ,,Ha a rádióm elromlik, a
Standard-gyárat nem kérhetem fel a megja-
vítására - mondotta a miniszter _, mint
ahogy a rosszul működő vízvezetékcsapokat
sem a Weiss Manfréd-g'yár hozza rendbe és
a cipőmet is a cipészhez fogom javítani
vinni, stb."

A rémhírek ennek ellenére I947_tő|
erős ödtek a centt a|izációs törekvések. Lass an
minden területen űj irányítő szerwek kezdték
meg működésüket, igaz, egy ideig megtarwa
a régi érdekvédelmi szervezeteket. 1948-ban
rendeleti úton egységesen államosították a
száz főné| nagyobb |étszámú" üzemeket.
Ebben az évben megszűnt az országos Ipar-
testiilet, helyét a Kisiparosok országos Sza-
badszervezete vette át, Az átalakulás magáva|
bozta a helyi szervezetekváltozásátis. Ebben
a folyamatban majdnem teljesen felszámolták
a kisipart is. I949-ben minden 3_4 főt fog-
|a|koztatő kisüzemet államosítottak. Az a
mester' aki ,,megúszta,,, hosszú évtizedekre
megbélyeg Zett, másodrendíí áI|ampo|gárrá
vált: nem kaphatott |akásvásár|ási kölcsönt, a
gyermeke a továbbtanulásnál komoly hát-
ránW szenvedett. t

Az laónyi-aendéglő
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IvÁxn JÁNos
Dokumentumok az űipesti kikötő történetéből

A Magyar országos LevéItár,
továbbá a Közlekedési Múze-
um gyűjteményében levő Mla-
diata-hagyaték gazdag irat-
anyaga néhány érdekes (k"')-

dokumentumot tartalmaz, melyek egyszeffe
jelzik a korabeli kikötőhaszná|at e|őírásait, és
bepillantást engednek az l870-es évek gon-
dolkodásmódjába is.

Az egyik ilyen irat egy haszonbérleti
szerződés volt. A kikötőt használók (haszon-
bérlők) a|apvető kötelességeként e|őírták a ki-
kötő ,,asztántattását,,, amely a kikotő megha-
tározott ütemezés szerinti kotrását jelentette a
haszonbérlői szerződés alábbi kivonata szerint:

''9. A haszonbérlők ktilonos kötelezett-
ségét képezi a kikotő öblében évenkint egy-
szer őtszáz, a tíz év alatt tehát összesen tizenöt
ezer köb ölnyi kotrásokat eszközöltetrri, me-
lyek a kikötői öbölnek hajó befogadhatási ké-
pes[s]égét nagyob[b]ítani fogják, (a most emlí-
tett befogadhatási képesség mint magátőI ér-
tetik a gőzösökre is vonatkozik).

Ezen nagyobbítási mívelet a kikotő
öbölről felvett tértajzon 38 számmal jelölt ke-
tesztszelvénytő|kezdve (mely a kikotő torko-
Iatátó| a kikotő sziget oldalán számíwa320 ő|-
nyi távolságra esik) a szükséghez képest a ki-
kötői öböl éjsza|a része fe|é vagy esetleg ott
hol a kincstár L<t{úzni czé|szeríinektaláIand)a _
Lesz eszkóz|endő, hogy e korás eszközeltetésit
e|Lenőriznt lehessen, a kozlekedési ministeri-
umból kiktildendő sza|á<őzegek fogják éven-
I<tnt az esedékes mennyiségig ter)edő kotrá-
sokról az előleges felvételi terveket elkészíteni
és a teljesített munkálatok felülvizs gáLatát esz_
közölni.

Ezen nagyobbítási kotrások díja tekin-
tettel a fen[n]álló szerződéste melyet a bér|ő
|e1áratáig érvényben tartani köteles köbölen-
ként négy frt 40 ks-át az az 4 ft 40 W áIlapít-
[t]atik meg, mel1mek felét kétft20 kr-t a bér-
lő(k) minden kárpótlás vagy bérbe számithatás
nélhil sa)átjáből fedezi, a másik Íelét két ft 20
kr-t pedig a kincstár pótolja oly módon, hogy

az ekép[p]en érdembe hozandó munkadíjak a
bérösszegbe számíthatók.

A kincstárra eső köbölenkinti 2 ft 20
krn/ munkadíj semmi esetben sem fog kész
pénzben fizettetni, hanem mindenkor csak a
haszonbér összegből azon arányban fog levo-
natni mint amennyi az egész áwáIIaIt kotrás
mennyiségb.ó| egy éwe esik, ha tehát a haszon
bétlők az első években az egész kikotő na-
gyobbítását foganatosítanák is, a betudása csak
az egész bértartamra számított arányban lesz
jogosítva'

10. A rendes általános és rendkivüli
korásokból riyert anyagot a hasz[on]. bér|ők
saját jar,'ukra értékesíthetik és kötelesek egy-
szersmind a kikotort aÍIyagot elszállítani ille-
tőle g eltaka r ítását s aj át költs é gökön eszkö zöl -

tetni, föltéve hogy az anyag a kincstár részérő|
a sziget feltöltésére fordít[t]auri nem szándé-
koltatik.

1 1. A hasz[on]. bérlők kötelesek a kiko-
tő öblében ugy a minden évben sziikségelt
rendes, valamint szintén a rendszerint minden
ötödik évben teljesíteni szokot[t] általános kot-
rásokat a kik[ötői]. felügyeleti hivatal ellen.
őrzete mellett saját költségen eszközöltetni' Az
általános kotrások azonban a hasz[on]. .bérlők

által minden kárpőtlásra való igény nélhil
azon esetekben is teljesítendők, ha ezek rend-
szerinti öt-öt évek alatt netalán gyakrabban is
válnának szüksé gesekké.

A haszfon]. bérlők ktilönösen arra is
köteleztetnek, hogy az á|talános kotrást saját
költségükön és kárpőúásra való igény nélkíil
kiilönösen a hasz[on].bérletének utolsó évé-
ben is eszközöltessék, még pedig azon esetben
is, ha a bér bár mely oknál fogva netán még az
1880 év előtt feloldatnék.''

A kotrásokat rendszeresen felülvizsgál-
ták, amelynek illusztrá|ására álljon itt egy
1871. szeptember 30-i felülvizsgá|ati jegy-
zőkönyv:

,,Feliilvizs g á|ati l e gy zőkönyv
felvetetett Ujpesten 1871-ik évi sep-

tember hó 30-kán
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Jelenlevők
Az a|ó|írottak

Tárgy: Az ujpesti kikotőben Pick Sámuel és
Klein Lipót vá||alkozők á\ta| eszközlött fenék
kotrások felülvizsgálata.

A Buda pesti m. kir' állam mérnöki hi-
vatal a pesti m. kir. tekintetes kerületi pénzigy
igazgatőság I87I év| augusztus hó 13-án kelt
22712 sz. alatti áaratáva| az ujpesti kikötőben
eszközlött fenék kotrások felülviz ssá|atára és
az eredményre vonatkoz ó tárgylritok hozzá
teendő bektildésére keresvén fel' a felülvizsgá-
lat f. évi september hó 30-án eszközöltetett'

A szelvény tervekkel ellátott míisza|<l
do|gozat szerint avá|Lalkozők összesen 3ó80"
0' 3'' köb kotrást eszközöltek. melv munkála-
tért nevezettek a n[agy]. m[éltóságu]. m[a-
gyar], I{tr|ályn] . pénzügy ministerium 1 8 7 0 éYi
september 3-án kelt 34832 sz. alatti rendeleté-
vel helybenhagyott egye[z]ség szerint * köb-
ölenkint 2 k 30 va| számíwa 8464 ft 1ó krnyi
kereseti összeget érdemeltek ki, mely összeg
nekik mint az általok frzetendő bérösszcgre
készfrzetés minden fen[n]akadás nélkül beszá-
mítlrató'
Ezze| a jegyzőkonyv bezáratott és aláíratott.

Kelt mint fent

ottlik Géza m/p lVolf m/p
m. kir. kikotőfeltigyelő mérnök

Pick Sámuel és Klein Lipót m/p
kikötő bér|ői,,

A kikötői rend fenntartásáérta kikötőben hor-
gonyzó hajók kapitányaibő| és szemé|yzetébő|
- feltehetően a kikötőfelügyelőség által meg-
hatátozott szabá|yok szerint - vezényelt őrség
volt felelős, az a|ábbi rendszabályt kovewe:

,,Rendszabály
A m. kir' u;.pesti Duna kikotőben telelő hajó

személyzet számára

s 1. A'illető felügyelő kapi-
tány uraknak _ kiknek felügye-
lési ideje alatt eltávozni nem
szabad - köteles[s]égökben ál-
land éjjelés nappal egyvagyha

szükség megkivánná több hajó cseiédekből álló
hajó őrséget felállítani az őrködő egyén ébren-

Közleménltek

IétérőI meggyőződni és egyszersmind arra
kiilönösen ügyelni, hogy 9 órára az egészhajő
szeméIyzet hajóik párkányán legyen és hogy
mindenütt a tíiz és weÍtya világ eloltassék.

s 2. Az őrkodő hajő személyzetnek kö-
teles[s]ége kóqáratot tenni, a legnagyobb fi-
gyelmet arra fordítani, hogy a úízvész e|há-
rí[t]tassék, ha valami gyanus jel(vény)re vagy
úizvészt okozó tárgya akadnának, a jel(vény)-
nek okáról magoknak tudomást szetezni és azt
azonnal megszüntetni kötelesek, veszedelem
esetére pedig rögtön a felügyelő kapitánynak
jelenteni.

$ 3.A hajó kapitánya, tulajdonosa vag.y
vezető)e engedelme nélktil idegen embert a
ha1óra nem szabad beereszteni.

s 4. A ki a Duna kikötő partjához taÍ-
toző tárgyakat el fát]he|yezi avaw a kövezet-
ben bár minő kárt okoz, megtér[ít]ésére köte-
leztetik.

$ 5. Azon jármííveknek, melyek gWIé-
kony tár gyakkal u'm. sza|ma-széna-mész-pet-
róleum vagy más ilyenekkel terhelve vannak,
tiltatik a kikotőbe való befutás s ha utólagosan
kimutatná magát, ho gy gy,u|ékony anyagokkal
megterhelt hajó befutott) aZ azonna| azon
esetben is, ha egy része a tehernek ki is volna
r alcr, a, kiutasít [t] atik.

$ ó. Esy fél fontnál több puskaport a
hajón nem szabad tartani. A hajó kozi lcivol-
dözés mindenkor[r]a tiltatik' nem csak (úzvész
miatt, de mivel a legénység leginkább félittas
meggondolatlan állapotban lőni szokot[t], tes-
ti megsebesülése végett. Ezen rendszabáIy át_
hágásával a hajő vezetői felelős[s]éget taÍtoz-
nak magokra vállalni.

$ 7. Mivel a kormány sem a kikötőben
elhelyezett jármíivekért' sem a kirakot[t] jó-
szágért nem kezeskedik, tartozik minden jár-
mű tulajdonos vag.y vezető annál inkább ó3z-
vészt gerjesztő tárgvakat eihárítani és a hajó-
kon szeméLvzet közt rendet és fegvelmet
fen[n]tartani.

S B.A talpak tulajdonosaivagy azoknak
képviselői a té|t idény beá|Iásáná| az első fe|-
sző|ításr a o da tarto znak á tkö tni talp aikat, aho -
vá rendeltetik, a ki e felszó|ításnak meg nem
fe|e|, az átszáI||]ítás annak koltségén fog esz-
közöltetni.

s 9' A tulajdonosok tartoznak jármíi,-
veiket oly erősen megkötni, hogy azok széL-
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vész alkalmáva|kárt ne tehessenek, azon haió
vagy taIp, a mely elszabadul és kárt okoz,, an-
nak tulajdonosa tartozik azt megtéríteni. AJta-
Iában szabadon úszó talpak, melyek mindig
gátoIják a hajók befutását és kozlekedését, a
tulaj donosok rovására azonn*| me gköt [t] etnek.

s 10. A járműveknek tetszés szerinti el-
helyezése tilalmas.

s 11. Az öböl befagyásáná| tartassékfel
alkalmas helyeken minden hajó mellett egy
ny|ás, me|y víz merítésre szolgáI.

$ 12. Tilalmaztat1k akár minő tárgy-
[g] y'l, s zeméttel, s epredékkel va gy kon'vhab éli
maradékkal az öböl vizét bemocskolni vagy a
szemetet jégre szórni, a hol ilyen áthágás e|ő-
fordul, a vétkes rovására eltakarít[t] atik. A sze-
mét kosarokban a partra egy halmazra kihor-
dandó.

s 13. Az illető felek kötelesek befutás
után a járműveik ktilső hosszát és széless égét a
kikötő irodában bejelenteni és egyszersmind
tudtára adni, valjon terhelve van é a jármíi
vagy Sem' A kikotő igazgatőságnak)ogában áI|
magát a hajók [á1ta1] elfoglalt tér mértékéről
meggyőzni.

$ 14. Azon járművek' melyek telelési
idő aIatt, az az |' novembertől ápril[is] hó vé-
géig futnak be, kötelesek [a] téli idény illetrrré-
nyét B nap[on] belül a befutás ltán a kikötő
bérlő urak irodáfiá]ban fbe]fizetni, lr'ég az
esetben is, ha csak egy nehány napig időznek
az obölben, de az IIy befutó hajóknak szabad-
ságukban [á1l] a téli idény a|attakár mikor biz-
tonság végett a kikötőbe ismét befutni.

$ 15. Hajók, melyek téli idény alatt
csak azon okból futrrak be, hogy valami jőszá-
got partra kirakhassanak, napi díjat fizetnek.
Kelt Ujpest 1B72 l..Iovember havában
M' kir. ujpesti Duna kikötő felügyelőségtől''

Es végül álljon itt egy kivonat
abból a szabályrendeletből,
amely az űjpesti lrrawaÍ királyi
kikötő és ahozzá tartoző pat-
terület haszná|atáért frzetendő

illetékekről és díjakróI intézkedett, s amelyet
Kammermayer Károly budapesti polgármes-
ter írt a|á I89I. március 4-én:

',1. s A téli időszak gőzgéppe| ellátott és
minden más száIlítasra szo|gá|ő wzi jármíire,
avagy usző mílre néme november havának 15-
iknapjától akövetkező évmárczius havának 15-

ik napjáig; csónakházakra, hajómalmolra és tal-
pa|canézve, november havának 1-ső napjától a
következő év márczius havának 31-ik napjáig és
uszódákra október havának I-ső napjától a kö-
vetkező év április havának 30-ik napjáig terjed.

2. s A kikotőbe té|i á|Iásta bevonuló jár-

míívekért és uszóművekért az egész téIi idő-
sza|<ra frzetendő illetékek a következők:
I. minden gőzhajő, kotrógép és gőzgéppeIeL.
látott egyéb úszőmű,ért méterenként 14 kr;
II. minden vas és fauzá|y, Íahajő és vontatás-
ra szánt egyéb e $-ban elő nem sorolt wzi jár-

míí'ért és uszóműért:
1. ha terhelve van n méterenként L4 |cl
2. ha üresen van ! méterenként 12 kÍ

ru. 1. csolnakházért és haiómalomért n mé-
terenként 12 |<r;

2. uszodáért:
a) ha október 3l-ike után vonul be a kikötő-

be, s április elseje előtt vonul ki, l méteren-
ként 12 kr;

b) ha a téIiidőszaka|attlgyan, de november
l-je előtt vonul be a kikotőbe; vagy márczius
3l-ike után, de május 1-je előtt vonul |<t, az a)
alatti illeték I0%.ka| emelve.
IV. Könyrryebb, egy vagy néhány tttra szánt,
ug}mevezett felső-ausztriai és fenyőfábő| ké-
szített dereglyéért:

1. ha terhelve van' D méterenként 12 kr;
2. ha üresen van ! méterenként 10 kr [...]

5' s Téli á||ásra bevonultnaktekintetik,
és az egész té|i iáőszal<ra eső teljes illetékkel
terheltetik mindazon jármíi, lszőmíi vagy
talp, mely az 1. $-ban jelölt téli időszak a|att a
kikotőbe érkezIk és ott legalább eg5r éjen át
marad. [...]

13. s A kikötő part területén fennálló
hajógyárakbő| wzre bocsájtott uj járművekért

és uszóművekért a téIi időszak alatt is csak a
nyári illeték frzetendő az esette, ha akár a
nvári. akár a té|i időszak alatt bocsáttatván
izre, elkészítésükvégett a munka azokon ren-
desen és megszakítás nélkiil folytattatik, a
megkezdett téIi id,őszak a|att befe1eztetik, s az
elkésziilt vízi jármí3, vagy uszómíí legkésőbben
öt nap mulva a munka telies befeiezése :után a
kiköt^őből távoz1k. Ellenben, ha az elkészült
vízi jármíi' vagy uszómű a munka teljes befe-
jezése után a fennebb megállapított időn tul
marad a kikotőben, a téIi időszakra kiszabott
őíjfizetés alá esik.

uili*xri10 Közlernónyek



14. $ Azokért a vízi jármíive.
kért és uszómíívekért, a me-
lyek a végett vonulnak a kiko-
tőbe, hogy az annak part-
teriiletén |évő ha)őgyárakban

kijavíttasanak, s a javtási munka teljesítése
alatt a vízben hagyatnak, vary a partra vonat-
nak, vagy a partÍa vonátván ismét a vízrebo.
csáttatnak, a télri időszak alatt is csak a nyfui
illeték ftzetendő, ha ez csekélyebb díjszabást
eredményez, de csak aZ esetÍe, ha a javítás
alatt állott vízi jármű' vagv uszómű legké-
sőbben öt nap mulva a munka teljes befejezése
utánakikötőből távozik.Ha ezidőn tul marad
a kikötőben, a téIi időszaknak megfelelő teljes
díjszab ás aIkalmazandő.

15' s A kikötő part területén \étező
hajógyárak saját szükségletére szolgáló ladi-
kok, talpállványok és bárkákért, ha 15 méter-
nél több tért nem foglalnak el, illeték nem
rovatik ki. I...1

22. s A l,rzi jármíivekről' talpakról stb'
a partra kirakott, valamint a partról a jármí3,.
vekre felrakott tárgyakért a következő rako-
dási díjak fizetendők:
a) homok, kavics, kő, agyagföld és mészért
köbméterenként 5 kr.
b) faragott kövekért és műkövekért köbméte-
renként 10 kr
c) deszkáért, \éczért, tömköbméterenként 1 0 kr
d) ácsolt fáért tömköbméterenként 5 kr
e) folyadékokért hektoliterenként 10 kr
f) cserép és tégla 1000 darabjáért30kr
g) zsindelért 1000 darabonként 5 kr
h) káposztáért 100 darabonként2kÍ
i) azifáértűrköbméterenként és minden más-
nemű fel nem dolgozott fáért tömköbméte-
renként 8 kr
j) üres hordókért

1. ha 5 hektoliternél nagyobb űrtartalmú 5 kr
2. ha 5 hektoliternél csekélyebb űrtartalmú

3k r
k) gabonanemííek, takarmárty, gyümölcs és
minden más fennebb elő nem sorolt tárgyért,
súiy szerint 300 métermázsáig, métermá-
zsánként2 W; az ezen felüli többletért, méter-
mázsánként csak 1 ,/,kr számíttatik. ['.']

26' $ Az államkincstár bármikor kör'e-
telheti a kirakott tárgyak eltávolítását, s ha a
tárgyak rulajdonosa az ez iránú felhívásnak
legott meg nem felel, a kincstár vagy birságot

Ktizlemőnyek

szabhat ki, és szedhet be tőle, vagy az ő költ-
sésén eszközöltetheti az elhordást.

lJgyszintén joga van a kincstárnak
forgalom érdekében a díjmentes időközt
megfelelően megröviditeni'

Az ily kivételes intézkedésről sző|ő ér-
tesítés azonban mindannyiszor a kikötő felü-
gyelő-épület hirdetési tábláján előzetesen ki
fog fiiggesztetni. [...]

28. s A rakományok mennyi-
sége vagy sulya szállitő flvay
levéllel, mázsá|ási jegyzéLd<el,
vagy egyéb hiteles módon iga-
zolandó. [...]

32. $ Ha a rakodás, e|szá||ításvagyvon-
s zolás folyamán a partterül etek me gron gáItat.
nak, a rakomány, illetőleg a ta|p birtokosa a
kárt helyrehozni, esetleg a )avítás költségeit
megtéríteni köteles. ['..]

34. $ A jelen szabá|yzat értelmében járó
illetékeket a felek a kikotő felügyelő
irodájában, a felügyelőnek készpénzben
fizetni kötelesek, viszont a felügyelő az átvett
össze get bár czával nwgtatvány oznj tartoz1k.
A kikötési díjak a kikötő elhagyása e|őtt fize.
tendők. [. . .]

41' s A kikotési illetékek, rakodási
illetékek, illetőleg térdijak megfi zetése előtt az
ilIető wzi jármíivet; uszóművet' talpat, illető-
leg rakományt eltávolítani nem szabad. Az
illetékek és dijak megfizetését, a felügyelő sze-
méIyzet |<lvánatára bárczáva| kell igazolni' A
ki illeték vagv dij fizetése kötelezettségének
teljesitése előtt vjzi jármíivét, uszóművét, tai-
pát, szá|Íáit' rakományát, stb. e|távo|itja, a járő
illetéken vagy dijon felül birság gyanántennek
kétszeresét fizemi köteles.'' !

* Az Újpesti Helytörténeti Értesítő 2OO5/2.
számában cikk jelent meg áz újpesti kikötőről, Ezek a
dolnrmentumok kiegészítik az ott közőlt adatokat.

n* Fentiekben szereplő ta1p mint űszó tárgy fo-
galma (az 1925.ben kiadott Révai Nagylexikon 17. kö-
tete szerint): ,,vízen való száIlitásnál hevederek és fasző.
gek vagv- gúzsok segítségéve1 egl'rnással összekötött több
szá}'fa (tataj{a) r.agy deszka, melv a folyóvízre bocsáttatik
és teherrel (fateher) megrakva, vagy anélkiil emberek
közvet]en vezetése meilett szállíttattk,' .

"** A' jegyzőkönyv aláírásánál: m/p = manu pro-
pria (latin) ami: saját kezíiIeg.

**** A dokumentumokat eredeti helyesírással
közöltiik, továbbá az eredeti szöveg (p1. számszaki) he-
l1'ességét nem javítottuk.

a
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A BURV első villamosvonalának építése

1896 janlfujában indult Uj-
pest első villamosjárata, mely
a Lehel utca irányában kötötte
össze, községünket a főváros-
sal. Epítésének e|őzményei a

Váci úti
nak vissza.

lóvasúti közlekedés korába nvúl-

HaIász Iswán újpesti mérnök, 1 884-ben
tervbe vette egy úi úwonalon futó közúti vasút
építését. A helyi lapok kezdetben lóvontatású,
később gőzizemíi' vasúti vonalról tettek
említést. 1BB5 januárjában előmunkála-ti
engedélyt nyert' egy év múlva pedig az Uy
pest és Vidéke arrőI cjÍ&ezett, hogy tavasszal
megkezdődik a rákospalotai piacról kiinduló,
{Jjpest főutcáján (ma: Arpád út) és az Iswán
úton haladó vonal építése, mely az új teme-
tőnél (a mai Pozsonyi utca mentén) vezet to-
vább Angyalföld felé' Végállomásul a fővárosi
Andrássy út torkolatát jelölték meg' Ekkor
azonban a vasút ügyében még nem történt
előrelépés.

Ha|ász Iswán idővel szeruődött
Schuszter Adolf budapesti nagykereskedővel,
valamint Bodendorfer Mihállyal, és 1890-ben
a saját nevén lévő engedélyének megíjítását

már egytitt, ,,Bodendorfer A. M. és érdektár-
sai'' néven kérelmezték. Tervükben a Hermi-
na űttó|,a Hungária körúton át Angyalfoldre,
innen Ujpestre vezető gőzvontatásű' közilt:
vasút szerepelt. Budapest főVáros törvény-
hatősága a részletes építési feltételeket június

4-én tárgyalta, novemberben pedig a jőváha-

gyott tervek alapjánbejárást tartottak. A ter-
vezett vasút ,,községünkben a ',Magyar pa-
mutszövő gyárat<, megkerülve ^ naw Duna,
vagyis a felső hajóállomásig fog menni, s így a
végáI|omás a TóthJános-féle telken lesz'' (Uj-
pesti Hírlap 1890. nov. 9.). A' kozigaz,gztási
bejárás során a bizottság atervezettvonal több
részletének módosítását rendelte el.

1891-ben új terveket nyíjtottakbe az
engedélyesek. A Hermina út felé eső szaka.
szon a vasút vonala fölott felüljáró építése vált
volna szükségessé, így ezt kiktiszöbölendő a
vonal angyalfoldi, eg.yenes vonalú továbbve-
Zetését helyezték l<l|átásba. Ezze| egy időben
bejelentették, hogy gőzuzem helyett villamos
üzeműre építenék az t| vasutat. A fővárosi ta-
nács ugyan engedé|yezte, hogy a Nyugati
pályaudvartól Angyalföldon át Ujpestig ülla-
mosvasút épüljön, de az áramvezetésre a föld
feletti Vezetékeket nem találta megengedhe-
tőnek.

Az a\sővezeték kiépítése költségesebb
volt, mint a fe|sővezetéké, a belüg1rniniszteÍ -

va\őszínűIeg az engedélyesek kérelme a|apján
_ nem is hagyta jővá ezt a hatátozatot.. ̂  {ő-
város 1892 szeptemberében már oly feltételt
szabott, miszerint engedéIyezi ugyan a felső-
vezetéket, de tiz éven belül, ha ahatőság íw
kivánja, a Lehel ltcai szakaszt a Hlngána
(kör)útig át kell építeni alsóvezetékesre.

1893 június elején mégűgy áI|t,hogy a
vonal a Ny'ugati pályaudvartő| aYáci úton, a
Lehel utcán, azűjpesa temető mentén' a Dió-
fa (ma: Kassai) utcán, a Fő (ma: Arpád) úton,
azIswán úton, a Károlyi és a Baross utcán, a
Váci úton és a Wolfner (ma: Tímár) utcán a
Duna-parti8 vezet. A július 10-én megtartott
közigazgatási pótbejáráson helyenként ismé-

A BURV kocsiszínje és óramfejksztő erőmíjae a aasút megin-
dulósakor
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telten úwonal-módosításról határozott a bi-
zottság, Lz űjabb tervek szerint a Íővonal észa-
ki pontját a megyeri új kápolnához (ma Jézls
szíve templom) helyezték, fővárosi végállo-
másnak pedig a Lehel utca végénél a Ferdi-
nánd híd torkolatát jelölték ki. A Duna-parti
szakasz szintén tervben maradt, e vonal a Ba-
ross utcai fővonalból az Arany utcánáI ágazott
ki, majd az ,,áI|ami védtöltés'', azaz a mai Zsi-
lip utca igénybevételével jutott el a Duna-part-
ra, ahol a Wolfner utcáig vezetett. A másik
I<tágazást pedig Rákospalota felé tewezték,
mégpedig lGrolp Sándor lóvasúti vonalán.
De kikototték, hogy ha a gróffal a megegyezés
nem jönne létre, úgy egyenesen' a Fő úton ve-
Zetnék ki a villamost Rákospalotáta. (Később
eZ utóbbi megoldás valósult meg.) Ujpest
elo|járőságának kívánsága pedig az volt, hogy
a fővárosi végpont ne a Lehel utca végénél le-
gyen, hanem a város belsejében, az Alkotmány
utcánál YaW a Lipót (ma: Szent István) körut-
náI. Az újpesti villamosvasút engedélyezési
tár gya|ását szeptember 23 -án tartották.

A kereskedelemügyi miniszter 1894.
november 11-én adta ki a vasút engedély-
okmányát. Az építéshez szükséges tőkJt mas-
fél millió koronában, az engedélyidőt öwen
évben állapították meg.

A v á|laIkozók kérelme zték, ho gy en ge-
déIyezzéka Budapesti Közúti Vaspál1.a Társa-
sággal a közös vágányhasználatot a Ferdinánd
híd és a Ny'ugati pályaudr,'ar között. E kérel-
met a fővátos is támogatta, de a BKVT nem
jánilt hozzá, hogy a konkurens váI|a|at a pá-
Lyáját vegye igénÉe. EzzeI a leendő vonalat
eIvágták a fontos nagyköruti kapcsolattól, ami
életképességét később negatívan befolyásolta.
L894 őszén Bodendorferék engedélytiket át-
nlháztáka Ganz és Társa Vasöntő és Géos.i'ár
Rt.-re, valamint a Magyar Ipar és K.'"!|e-
delmi Bankra. A két cég közös társulatot alapí-
tott a vasút építésére és üzemben tartására, ez
lett a Budapest-Ujpest-Rákospalotai Villamos
Közúti Vasút Rt. (BUR\|.

Az engedélyokmány kiadását követően
a BURV 1895 áprilisában ideiglenes építési
engedélyt nyert a fővárostó|, így hozzá|átha_
tott a munkálatokhoz. A vasút műtanrendőri
bejátását december 15-ére dizték ki, de nem
várt akadá|yok miatt később |<wánták megtar-
tani. Ujabb időpontja december utolsó napja

Közlerrlények

lett volna, ezt pedig a síiríihavazás,,mosta el''.
Igy 1896' janufu 11-én adták át hivatalosan a
7,8 km hosszú Lehel utca-megyeri kápolna
közötti vonalat, a menetrend szerinti forga-
lom 12-én indult.

AZ t435 mm-es normál nyomtávolság.
gal épillt pá|ya egyvágányos, kitérős rendszerű
volt' Kitérőket a követke ző he|y eken létesíte t-
tek Lehelutcai végállomás, Aréna (ma: Dózsa
György) út, a mai Frangepán és Fáy utcák kö-
zött, a forgalmi telep előtt, Yásár (ma: Ta-
noda) tér Tavasz utca felőli végén,István tér _

a mai piac melletti részén_,Zrín1,t utca, újká-
polna végállomás.

Az ideislenes menetrend szerint az eIső
kocsik mind a Lehel utca-Ferdinánd hídi,
mind a megyeri kápo|nánál lévő végpontról
reggel 6 őrakor, az utolsók esti 10 órakor
indultak. Viteldí-iai: teljes vonalra szőIő jegy:I.
osztályon 20, II, osztályon 15 Wa1cár' Sza-
kaszjegyeket is bevezettek, ezek ára I. osztá-
|yon12,II. osztályon B krajcárvolt. Avonalat
két szakaszta osztották, szakaszhatár a ,,Yi|-
lamtelep'', a mai Angyaiföld forgalmi telep
volt. Ug1me y ezett fé|szakasz-je gyeket is lehe-
tett váltani, ezekáta I.' illewe II. osztáIya 6 és
4 kta1cárba került. Félszakasz-határként a
Hungária utat és a Fő úti megállót jelölték ki'
E jegyek a szakaszjegyek kiegészítésére is szol-
gáltak, például ha valaki a Lehel utcai végál-
lomástól az iljpesti Fő útig kívánt utazni.
Megállóhelyek voltak: Lehel utca (Ferdinánd
híd) végállomás, Hungátia űt,,'Vi1latntelep'',
Fő út, István tér, Liliom (ma: Venetianer)
utca, Baross utca, fuany utca, meg'yeri kápol-
na vésállomás. f]
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Fericsánok Ujpesten
Eg' asztalosfamíIia (hézagos) története, 1. tész

Florvátországban, Pozsega kö-
zelében ktilonboző térképeken,
nem azonos írással, megtalál-
ható a,,Fericsán,'' vagy ,,Feri-
csány'', vagy ,,Fericsanci'' nevű

falu. Ebben a faluban sztiletett, örmény vagv
nzbég erederű családban, ükapám, Fé.i"sí"
György. Görögkeleti vallásúakvoltak, ükapa -
a keresztlevél szerint - ',iparos'' volt. A szülő-
faluból a 19. század első felében - Nancy nevű
feleségével - átköltöztek az akkori Arad vár.
megyében lévő Pankotára, ,,egy regényes vi-
déken fdrvő mezőváros''-ba, melyrrek ,,földje
gyönyörű' tlszta bűzát terem' sző|őhegye híres

bort termett'' (olvasható Fényes Elek 1851-
ben kiadott könywében, aMagyarország geog-
ráflai szőtára címíi' munkában). Itt született
meg dédapám, Fericsán Jőzsef 1.844, janvát
20-án. Fericsán Jőzsef, akárcsak kortársai,
ó_10 éves korában elemi iskolába járt, megta-
nult írni. olvasni. számo|ni.Ezután kitanulta a
tímármesterséget. Mivel akkor csak valamelyik
céhmesternél tanulhatott, ezért- feltehetően _

Pankotán vagy vaIamelyik közeli községben
volt inas. A céhmesternél nemcsak a munkára
készítették e|ő a frata|okat. A céhek zárt közős-
ségeket alkottak, évszázadokon át szigorűan
őrizték tudásukat, aZ eryes e|1árásokat, anya-
gokat' megoldásokat szakmai titokként keze|-
ték. Ugyanakkor védték a kazéjuk tartozókat.

Fericsán Jőzsef (korabeli helyesírással
és az alrJrior volt nér,{ormával: Ferentián Jó-
zseÍÍ) Í86Í-ben Lehel János mesternél dolgo-
zott. Ekkor gondolt arca a 18 éves, kiilönös is-
mertetjegy nélkiili, nem magas, gesztenyés
barna hajú, fekete szemíi, görög nem egyesült
vallású (azaz görógkeleti) tímárlegény, hogy
vándorútra megy.

18ó2. február 27-én, Szentannán kiállí-
tottak számáta egy három évre érvényes, 7 x 10
cm-es Vándorlókön}'Vet? melyet Zacchanás
Antal s zol g abít ó |átott el b ej e gy zésekkel é s hi -

Vatalos pecsénel. A fonallal átÍiizött és viasszal
Iezárt, 48 számozott lapból álló könyvecske
belső borítőján tö|gy- és o|ajágga| övezett
(lgynevezett kiscímer ta|á|hatő. A hivatalos
bejegyzéseket két nyelven írhatták volna be,
erre a nyomtatvány lehetőséget adott, de csak
a mawaÍ részt töltötték ki. A nyomtatott
rendszabályok azonban két nyelven, magyarul
és németiil olvashatók. A betartandó ..rend-
szabások,, a kóv etkezők voltak:

,,Í./ ̂  királyi és császári örökös tarto-
mányokat a felsőség kiilönös engedélye nélktil
nem hagyhatja el.

2./ Akönyvet a helybeli e|ő|iárőságnak
be kell mutatni.Vóndorlóki)nyu
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3,/ A |<lszabott három éves vándorlás
idejét hasznos dologban vagy munkában kell
tölteni, ezeket a könywbe iktatni'

4,/ Minden évben a születési he|yen az
e\ő|jár ősá gokat tudósítani.

5,/ AL<tszabott vándor idő letelése után
a ma1a hazájába visszajönni, az előIjáróknáI
jelenteni. Ezek nélktil mesterhelyet soha nem
kaphat!

ó'l Tilos és büntetendő minden hami-
sítás. ''

A Vándorlókönyv 7. o|da|án az alábbi
bejegyzés volt olvasható.. ,,Ezen könpmek tu-
lajdonosa Ferentián Jóseff tímár legény a mi
mestertársunknál Lehel János úrnál dolgozott
tíz holnapokig a, melly üdő alatt magát híven
és szorgalmatosan viselte bizonyítjtlk Czé-
hünk pecsétjével és ner.únk a|áírásáva|. KeIt,
Szt.-Annán. Február L4,862," A főcéhmester
és az a|céhmester a|ákásai. Pecsét.

Az,,Engedélyező bizonyít-
ványa,, rovatban, a Vándor-
lókönyw 6' oldalán a 3. számil
beiegyzés értelmében 18ó2.
február 27 -én meskezdte

egyéves vándorlását.
A további sorszámozott bejegyzések-

ben már mint tímársegéd szerepel:
1. Wagner József úrnál Nagyváradon

1862. mfucius 14-tő1 18ó2. auzusztus 15-is
becsületesen dolgozott (Nagyvárad, Bihai
vármegye; ma: Oradea, Románia).

2, Zeke János űrnáI Magyarvilágoson
1863 ' ja:nllártőI 1864. február 4-ig szorga|ma-
san, híven és jámbor viselettel segéd minőség-
ben dolgozott.

Munkában eltelt egy év, aztán még egy
MagyarvlIágoson (Világos, Arad vármegye;
ma: Siria, Románia)' 1864. április 2-án ujabb
vándorengedé|y adása végett a járási hatósá-
gokhoz utasították. A Vándorlókonyw 10. ol-
dalán 13 I/864 sz. a, bejegyzés szerint: ,,Feri-
csán József pankotai származású, 1844, évben
született tímár legónynek megengedtetik,
hogy fél évi mestersége űzhetésére Arad váro-
sában mehessen ott magának szolgálatot ke-
ressen' Kelt, Galsán, 1864, február 4." ^ {ő-
szoIgabírő a|áírása és pecsétje.

Feltehetően Aradon nem talált munkát
és tanulási lehetőséget' mert ilyen bejegyzés
nincs, ezért visszatért előző mesteréhez.

Közlemények

3. Zeke János úrná| Magyarvilágoson
híven és szorgalmatosan dolgozott egy évig,
azaz 1865. április 22-ig,

^ 889/865 sz. a. katonai témájú be-
jegyzést Galsán a főszo|gabfuí tette 18ó5. áp-
ri|is 23-án, amely szerint neYezett ez évre fe|-
mentést kapott, és a legközelebbi újoncozásig
vándorengedélyét kiérdemelte (Galsa, Arad
vármegye; ma: Galsa, Románia). 18óó. már-
cius 17-én jelentkezett, és a halmágyt szoIga-
bírói hivata| |áttamozta a Vándorlókönyvet
(Halmágy, Nagy-Kükíil|ő vármegye; ma: Hal-
meag' Románia). Magyat nyelvíí bejegyzés, az
egyetlen román körbéIyegző itt ta|á|hatő.
|90/866 sz. a. ismét a galsai főszolgabírő be-
jegyzését találhatjuk, aki a katonakötelesség-
nek megfelelt fiatalembernek 1866. ápri|is 12-
tő| f. év utolsó napiáig vándorengedélyt adott.
Katonai felmentést kapott. Egy évig munka-
helyi bejegyzés níncs'

Tovább Ío|ytatta útját,
4, Szigyártő Sámuel úrná| Zilahon (Zi-

|ah, Szi|ágy vármegye; mal Zaláu, Románia)
13 hetekig munkába lévén magát becsületesen
viselte 18óó. július 23-ig. Fő- és N-céhmester
a|áírása, a céh pecsétje. A bejegyzést a céh
jegyzője tette,

5. A ,,városunkban jó viselet mellett
dolgozott nyolcz hónapot _ mint hadköteles.''
Kelt Szatmárt, 1867 . április 9. (Szatmár, Szat-
márnémeti, Szatmár vármegye; ma: Satu Ma-
re, Románia). Szatmár város hivatali pecsétje
és egy kapitány a|áírása. Ugyanitt olvasható,
hogy mint hadkcitelest Pankotára utasították.
A pankotai hatőság értesítette egy leiratban
Szatmár város rendőri hivatalt, hogy Fericsán
József a hadkötelezettségének eleget tett.

6. 178/R, |867 sz, a. a fenti hivatal még
arról is ad igazolást' hogy Szatmáron a úmár-
segéd úr 1,867. ápr1lis 9-tó1 18ó7. november
II-ig jó üselettel munkában volt. Rendőri bé-
|yegző és a városi kapitány a|áirása.

7. ,,Kis Miklós úrnál Margitánezenbe-
csületes ifrú, 1867 . november 26-tóI 18ó8. jú-
nius 21-ig híven és szorgalmasan dolgozott.''
Céhbélyegző és aláírások (Margitta, Bihar
vármegye; ma: Marghita, Románia).

8. ,,Oláh Gábor úrnál Nagy-Váradon
Q.Jagwárad, Bihar vármegye; ma Oradea,
Románia) ezen becsületes tímár segéd Ferit-
sán [!] Józseff 18ó8. júl ius 23-tó l  18óB.
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augusztus 1 1-ig becsületesen dolgozott.''
Céhbólye gz ő és a|áír ások,

9, Abejegyzés, mely német nyelven tör-
tént, s amelyet az o|vashatat|an a1áírás és a céh-
bé|yegző hitelesített, arró| sző|t, hogy a Ván-
dorlókönyv tulajdonosa 1 8ó8. augusztus 1 ó-tól
18ó9. augusztus 1ó-ig dolgozott Aradon.

10. A következő bejegyzés is
német nyelvíí, de az oválís pe-
cséten könnyíí elolvasni a fel-
iratot (természetesen ez is né-
met): Ignatz Braun és Fia,

Pécska (Pécska, Magyatpécska, Arad várme-
gye; ma: Pecica, Rovine, Románia). Ezazuto|-
só munkával kapcsolatos bejegyzés. Itt dolgo-
zott-1869, augusztus 18-tól 1870. április 10-ig.

A lényegre törő, szűkszavú magyar és
német foga|mazások nemcsak a precizitást
mutatják, de fellelhetjük mögöttiik a merev
céhek á|Iáspongát és szabá|yait is. A dr. Illye-
falvy Lajos által szerkesztett ''Statisztikai köz-
lemények''-ből, Torok Pál ,,Pest-Buda 1850-
ben'' című munkájából tudható, hogy 1848
e|őtt a céhek.nemzetiség és vallás szerint is
csoportokat alkottak, aZ egyes nemzetiségek
ktilönálló foglalkozási ágat is jelentettek, az
iparostársadalmat két ellentétes érdekíí cso-
portra osztotta a képesítés megléte vagy hiá-
nya szerint. ,'A kiváltságaikra féltékeny céhek
_ olvasható Ungár Lász|ó tanulmányában _
kor|átozták az iparíizők számát, korIátozták a
céhekbe való felvételt, a mesteravatást szigorú
feltételekhez kötötték, és a mesterek számát is
megszabták. Lz erdéIy céhekben az e|őreha-
ladás oly nehéz volt, hogy a iegények oláhor-
szágba szökdöstek.''

Fericsán József dédapám tehát 18ó1.
júniustól dolgozott Szent-Annán Lehel János
mester irányttásáva| 1"862 február1áig, azaz úz
hónapot. Ezután kapta meg a Vándorlóköny-
vet' Ezt követően úz időintewallumban, nyolc
munkahelyen dolgozott, több mester keze
alatt. t862 márciusától 1870 áprilisáig volt
vándorúton. O'."ese' nyolc évig t,,tó t,gát
minden bizonnyal gyalog 1árta. Az eg'yes mun-
kahelyek közötti idők számolása igen érdekes
következtetéshez juttat. Az e|ső és az ötödik
mesternél töltött munkák kozötti szünetek
időtartama kettő hónaptól öt-nyolc hónapig
tartott' sőt volt ewszet egy évig tartó munka-
sztinet is. A hatodik és tizedik mesternél töl-

tött idők közötti szünetek csak néhány na-
posak. Feltételezhető, hogy ezta jó munkaerő
kiváló szakmai telj esítményének köszönhette.
Ekkor már azonna|a|ka|mazták! A munkával,
tanulással, vándorlással töltött idő összesen
nyolc év tartamú volt. Közben nyolc hónap
katonaidőt is igazoltak.

Nincs adatom, és nem tudom, hogy
megkapta-e a mesterfokot. Az ő szak,rnájában
eztnehéz volt megszerezni. Arra kell azonban
következtetnem, hogy nem lett céhmester.

Kárpótolta őt az é|et azza|, hogy ván-
dorutja során ismerte meg későbbi feleségét,
akitől összesen hét gyermeke született. Mind-
egyik Arad mellett, Pankotán. A feleség csa-
ládja feltehetően helyi illetőségií volt. A csalá-
di adatok a|apján va|ó színíísíthető, ho gy I 887
és 1892 között hztározták el, hogy e|hagyák
szülőtöldjüket, és az ipaíizés számára I<:vá|ő
lehetőségeket Wná|ő lJjpestre költöznek. Fe-
ricsán JőzseÍ az Egek l{lrá|ynéja templom
anyakönyve szerint tímárként halt meg 1908.
jíifus 2-án,

Gyermekeik születési sorrendben a
következők:

1. F. Mária.
Pécskán, 18ó8. december 6_án szüle-

tett. 188ó. november 13-án vette feleségiil
Molnár Mihály, akivel Aradon éltek.

2' F. József.
Pécska, |87)',március 22. - Ujpest,

1917. december 20. E|t47 évet.
3' F. György
Pécska, I,B73. november 2. - Ujpest,

1919. június í. Elt 45 évet,
4. F. Agoston.
Pécska, I876. szeptember 27. _Ujpest,

1'926. május 18. Elt 49 évet.
5. F. János.
Pécska, 1878. június 1ó. - Pécska,

1880. október 7. Elt két évet.
ó. F. Károly
Pécska, 1883. november 4. _ Ujpest,

I9t9. áprt|is 2. Elt 35 évet.
7. F. Matild.
Pécska, 188ó. március 11. _ Pécska,

188ó. március 17. Elt hat napot.
Fiúgyermekeinek más sza|<rnát és ezze|

jobb sorsot szánt és remélt. NÍgy fra: Jőzsef,
György, Agoston és Károly Ujpesten aszta-

(Fofutatjuk...)
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Dn. Fnenx (FnexNóv) Gwre

I{arctéri nap(ő az első világháboru idej éből',
3. tész-

[1915] Június 1-én**
Reggel 5 óra ind. idő, E|ég jő
hangulattal a lőzse{városi pá-
lyaudvarról. Ujpesten, Eujva-
ron [Ersetr<újváron] Zso|nán
keresztül, Tarnow egészen

Sedjesovig. Itt kiszállunk. Marsch [Marsch,
né, menetelés] Ksivaba. Itt egy napig kitíínően
étezzik magunkat Egy generál-major [gene-
rá|-major, |at, vezérőrnagy] insp. [inspiciál,
lat, szemlét tart]. A marsch komp.-t [compag-
nie, fr, itt: csapat] def. [defilíroz, né, díszme-
netben elvonul], milyent még nem láttam,
énekszóval előtte. Másnap négyen el a baon-
hoz [bataillon, fr, zász|őalj] Przevorszkig vo-
naton' onnan 30 km után Lezajszkba. Itt a San
[a Visztula mellékfolyó ja a mai Lengyelország
területén] mellett a baon. Iszonyú rossz he-
lyen. Túlsó parton az oroszok 150 x-re [x=
azonosithatatlan hosszmérték]. Az én száza-
dom rémséges helyen. Néhány nappalelőbb a
muszkák áttörtek és majdnem az egész század
megsemmisült. Egy fáhnrich [Fáhnrich, né,
zászIős) meghalt, az összes tisztek megsebe-
sültek. Csak egyedül egy fáhnrich van és most
legújabban én.

Június 7.
A régi századomhoz kerültem és parancsnok-
ságot kaptam a fél század felett, ame|y a 14,
honvédekhez van erősítés vésett beoszl,a a
kommandót [kommandó, lat-né, parancsnok-
ság] áwenni. Csupa régi gyerekeket találtam
itt. A muszka a San innenső patgára törte át
magát. Most a fákÍőI lőnek be a Deckungja-
inkba [Deckun g, né, fedezék]. Rémséges roSSZ
stellung [Stellung, né, áI|ás), Egész éjjel fenn
kell lenni. N'gy zenebona. Erős lövöldözés,
áry6tí1z. Nappal lehet csak aludni; devigyázni
kell a legyektől, mert hullamérgezést okoznak.
Rengeteg hulla van, közvetlen a Schwarmlinie
[Schwarmlinie, né, rajvonal] előtt 20-50 x-re.
A halott szag óriási. Egy jóképű százados yan

Kiizlemények

itt, attól kapom a parancsot: kiépíteni a Stel-
lungot. Majdőhozatanya1ot, fát. Nappal egy
24|-es] löveg 3 kilós zunderja |Zlnder, né,
gyújtólövedék] vágott be mellettem cca. [cir-
ka, lat, körülbelül] 1 x-re; semmi bajom nem
történt, még meg sem ijedtem. Parancsot ka-
pok 2 honvéd szakaszt le váltani. Jelentkezem
a 30. kap[itány]-náI. Stellungot kiépíteni 3
oldalról tííz. Gewehr [Gewehr, né, fegyver] és
handgránátot [Hand, né,kézi) úgymi, mintaz
oroszok dobálnak. Frontban száz x-te a fo|yő
innenső, a túlsó paÍtján a muszkák. Figyeljük
avizet, nehogy átkeljenek, mint ahogy tőlünk
jobbra éjje| átkeltek. , /, m-te a víz aIatt vertek
hidat és egy drótkötéIbe fogódzva jöttek át
vagy 1800 x tertileten. Ezeket kellett a 14.
honv.[honvéd]-ek, no meg ezek segítségére
iött 24-es vadászok három századának vissza-

Dr. Frank @raknőy) Gyula jőhadnagy a deckung előtt
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vernie. 280 emberből 150 maradt csak meg.
Egy fáhnrich fejlövést [kapott], a kpmy' [ka-
pitány] nyakán és oldalán sebesült, alighanem
meghal, egy lt. [Leutnant, né, hadnag5,] t&-
dén seb, már meg is halt, fch. a|ábán, csak egy
fch. maradt meg, aki most a komp. kmd.
[compagnie commandant, fr, csapatparancs-
nok]. De ezt a helyet is itt hagyom. Megyek a
fch. barátomhoz, miután a kmd.-t átadták
másnak. A kpt. [kapitány] nehezen akar át-
engedni. Itt is egy töredéke III. századnak.
Rendkívül kellemetlen helyzetbe jutottunk'
meÍt az egész baont ablösolták [Ablösung, né,
leváltás], csak a III. századot hagyák a Feuer-
liniébe [Feuerlinie, né, úizvonal]. Elvisznek
bennünket egész más frontra. Bejöttem a
Feuerlinióből és elmentem reklamá|ni az ,*\b-
lös'''-t. Ez azonban csak nem akar jönni. Ejjel
kiinn a]szom. Erősen |1ő] a wzétség. Reggel
egy szép templomot ill' klostert [Kloster, né,
kolostor] néztem meg. 1ó20.ban épült. Ka-
pott egy pfu gtánátot, amely levitte aháztete-
jét. oly jól esett hallgatni a misét és látrri a
szerzeteseket játkálni imára kuIcsolt kézzel,
Istenem, mily szép is a béke, itt a vad háború
közepette, ahol minden csak pusztulás. Be-

jöttem Lezajszk-ba. Istenem, mi lesz mát ez-
ze| a szegény századda||. Egy kedves barátom
Gerber lt. bele halt a láblövésébe. Mindenütt
csak katona-sír. De szép is ilyen gyönyöríí he-
lyen fektidni. Legszebb helyek. Hol a San fo-
Iyő partján, hol egy csendes falusi temetőben.
Egyszeríi Íakereszt, mire a bajtársak vkágokat
ültetnek és azt öntözgetik. Sok vadász, de sok
l4-es honvéd fekszik itt.

Végre leváltanak bennünket is. Egy
új stellungot foglalunk el. ott ahol a muszkák
átjöttek. Komisz hely. Ismét jó| |<tépítjnk, az-
tán itt hagyjuk,. Mi res. freserve, fr-né, tarta-
lék] vagyunk. Uj árkot ásunk egész éjje|' Az eI-
l[enség] erősen ttizel, nem ugyan ránk, de a
golyók mindig ideesnek. Nagyon meleg van.
Ma éjje| demonstrált a fizérség és a Schwl.
ba|szárnya. Semmi ktilonosebb, Egy schrap-
nell [Schrapnell, né, rcpeszgtánátfajta] agyon-
vágott egy embert, 4 pedig megsebestilt. An-
griff [AngriÍÍ, nf, támadás] van készülőben.

15-én
Semmi kÍilönösebb. Húzódik az Angriff észak
fe\é, a San partján. Majdcsak eIér hozzánk. Jön
is már a parancs. Oriási ágy6zás' 'Bttgnak az
őteg 24-esek. Iszonyú a hatásuk' Ejjel ásatok.
Furcsa, nem lő a muszka, Hát reggelre átment
a Sanon, otthagyva Stellungjait. Azonnal utá-
na. Mi res.-ben vag.y'unk. Ismét ásatok. Köz-
ben bejárom az e|hag5rott orosz Stellungot.
Mindent amit lehet, requirálok frekvirál, lat,
zsákmányo|]. Rengeteg a mi és az orosz halott.
Ezekakétúizvonal között lévén egyik fél sem
rudta eltemetni. Így fehidtek két hétig. Rém
csúnyák' Rzuchov felé lehúzódni és ott kelni
át a Sanon. Ez a parancs. Megyünk is. A 30-
asok elhagyott stellungjaiban. Este itt háiunk.
Az orosz a San túlsó partján |évő első állást
feladta, most a másodikért folyik a harc. A ba-
on. res., mi pedig baon. res.-ben vag'y'unk. A
muszka tildözés folyik. Tüzérségünk erősen
|ő. Itt fogunk egy Kriegsbrückén fKriegs-
briicke, né, hadihíd] a Sanon átkelni.

I6-án
San mellett elhagyott lövészárokban alszunk.
A muszka végig keresi ágy,uva| a Sanon a hi-
dat, de nem ta|á|ja. D.u' 3 |/z őrakor átkelés a
Sanon. Irány Priskonovice, majd Moline mel-
lett egy erdőben erős tiizet kapunk. A musz-

,l

Dr. Frank @raknőy) Gyla és felesége 1915-ben, újputi la-
klísukban
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kák itt tartanak fel. Reggelre innen is megfut-
nak. Megyünk Drabovi ca fe|é. Itt vagyunk 3 -
4 fun az orosz haÍártól. Atmegyünk Drabo-
vicán is' Felfejlődünk az oroszok ellen. De
azok visszavonultak. Mesviink utánna.

Este ó h 20, Atléptük az
orosz határ t, Y ígan, nótasző -
val éltewe a hazát. Este Tar-
nogradtól délre megállapod-
tunk; mi a 3. század ki vol-

a Zugomma| |Zug, né, szakasz) maradok. Be is
ásom magam. Végre reggel..'***

Június 29-én
[A] III. sz|ázad] mint nachsdet. [Nachsde-
tachement, né, utóvéd csapat] működött.
Ennek egy zugja eiőre volt hildve Drabowica
me gszáL|ására, mit e W szotny a kozák |szotny a,
or, kozák lovascsapat] védett. A szakasznak si-
került erős ktizdelem után a faluból akozáko-
kat kiverni, és a falut megszá||va tartani, míg a
nachsdet' oda nem érkezett. LJgyanaznap d.u.
ugyanilyen Íeladatta| volt a zug e|őte küldve,
Andrejevka irányában, hol ellene felfejlődött
er,ós orosz schwarmlinie és gépfeg1wer tizébe
került, amit energikus angriffel és a végén
sturmmal [Sturm, né' roham] szintén vissza-
vert. Igy biztosította a det' a kijelölt irány.

zug Cieslanski mellett mint
nachr. patr. [Nachrichtspat-
rol, né, felderítő őrjírat) be-
hatolt az ellenségtől meg-
száL|ott Cieslanskiba. Az e|-
lenséges állásokról kiváló és

pontos jelentést hozott, majd a d.u. vívott üt-
közetben is jelentékeny részt vett. Zugsf.
[Zugsfiihrer, né, szakaszvezető] helyettes fel-
derítő ezen ütközetekben mint schwarmfiih-
rererek [Sturmfuhrer, né, rohamvezető] ki-
tüntette magát hősiességével és páratlan bá-
torságával objg. [oberjáger, né, Íővadász)
Gortvay Adolf' B. Kovács' Molnár Johann
unterjágerek [Unterjáger, né, a|vadász), pat-
rolfiihrer [Patrolfuhr er, Íé, őwezető] Bognár,
ptf. Herceg Sándor mint pl. Póskai János és
Zo|tán Sándor továbbá mint ordonáncok
ellens é ges goly ó záp orban továbbítottak j eIen-
tést Padevit K. és Bakos Tános.

* '

A töredékesen fennmaradt napló itt véget ér. A
továbbiakban két nap történetét idézzik Szi|i
Kovács Lász|ő 1940-ben, Budapesten kiadott
Az egykori cs. és kir' 24,táborivadász-zász|óa|j
története c. könyvébő|, ame|y szorosan kap-
csolódik a naplóban leírt eseményekhez és dr.
Frank (Fraknóy) Gy'ula szeméIy éhez:

,Július 19, |.'.] az ellenség újból meg-
kezdi a visszavonulást. Előrenyomulás közben

J.tn.

tunk jelölve Geschützbedeckung [Geschütz-
bedeckung, né, védelmi állás] addig míg egy
30. század meg nem érkezik. Szerencsére már
ott volt az és így előre menttink. Parancsunk
volt a I' és II. századtó| iobbra. rechte fl. sich.
|rechte Flügel Sicherung, né, a jobb szárny
biztosítása] alkotni. De mivel azI. ésII, század
a parancs helyett elment valahova aludni, mi
egész éjje| nem találtuk meg a helyÍinket. R"g-
ge| aztán mi is lefektidttink. Aludtunk d'u.-1$,
A}kor vorrückung [Vorrückung, né, előre-
nyomulás] Marianka, Pr4.manke, Kordova
felé' A falvakban mit lehet requirálunk. IJtána
Marianka mellett beássuk mazunkat. Tizér-
ség lő. Majd bemeg1'rink a faluba. Este ásni
megyünk. Azt hiszem, itt fogunk sokáig ma-
radni. Egy falu előtt 500 x-re a Rayonunk [ra-
yon, fr, körzet]. Reggelig, sőt délig ásunk. jon
a parancs' este felváltanak a 32_ek. Kár, mert
gyönyörű, ideális hely volt. Sajnálják a vadá_
szok is, mert sok ryúkot, csirkét, malacot
rekvirálnak. Este e|őszöt Plusyban gyűl össze
a baon. Onnan Boscsiába megyünk. Reggelig
marsch. Itt találkozunk a 11. Marschsal. Be-
osztják őket a mi megfogyott companinkba.
Uj comp. comm. [compagnie commandant,
fr, csapatparancsnok] |esz. Jő ember. E\ég jó
száL|ás van. Ejjel a vadászok nem valami szép
dolgokat csinálnak a faluban, mire a brig. ||d-
gadéros, fr-né, ezredesf az egész b"o.,.-i kip,-
ra.ncsolja a faluból a rétre,I,n vagyok a baon'
offz. fofftzier, né, tiszt]. Ejjel rendezkedem.
Nappal mig a század ás, én alszom a sátram
a|att egy ujpesti jó barátomma7, a|<l szintén [a]
11' Marschsal jott. Másnap ,,a|arm,, [Alarm,
ol-né, riadó], mert a 80-ok frontiát 40-50 em-
berből á1ló muszka patr. [patronelle, {t, őr_
járat] áttörte. Egész éjje| készen állunk. Mi
századunk fe|adata a fa|,l bejáratát védeni. Én

Kijzlemények
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a zászIőa|j szétszőt1a az otosz utóvédet és fog-
lyokat ejt, majd előnyomulását, mint a dandát
e|ővéóje Ío|y,tatja Bozectrów felé, ahol a falu
keleti kijárata és az úrilak között állást foglal.
A dandár is felfeilődik ebben a vonalban és
védőá|Iást szá|| meg, [...] Parancsnokiási vi-
szonyok ekkor: I. század: dr. Frank zászlős,2.
század: Morawek százados,3. század: Wetsch-
ka zászlős, 4. század: Pászthory százados,

Júiius 22-énűjra fe|veszik az e|őrenyo-
mulást. Tőth százados elrende|i a támadást,
amelyet Frank zászlős az Í. századdal már idő
előtt megindít és egymaga rohamávaI I20 fog-
lyot ejt és 2 géppuskát zsáI<rnányol. Az á|talá-
nos támadás rendetlen [rendezetlen] visszavo-
nulásra kényszerítette az egész szemben á1ló
orosz vonalat.tt

Dr. Frank Gyula a fenti hősiességéért a
,,mawat bronz katonai érdem érem kardok-
kal'' kitíintetést kapta. Lz errő| szóló okirat
szövege:

,,Dr. Frank Gy'ula, hadnagy
1 9 1 5. julius 22-én mint század parancs-

nok Majdan Bozechów-i ütközetben kitünt _

Dr. Wtéz Frakrufi Gyula

személyes bátorságával, amennyiben a száza-
dának é|én az orosz áliásokat megrohamozta.
Kétszáz foglyot és egy géppuskát zsák:ná-
nyolt. Hasonlóképpen 1915. julius hónap 2-án
Alexandrowka-Stawka-i ütközetben megint ő
Yezette századát kiilonös bátorsággal. Részt
Vett 191ó. október 10-én a Smotrez elleni tá-
madásban, a Siwula és Hrybowka-i álláshar-
cokban. Az ő kiti'inő bátotsága, ügyessége,
ambiciója és szorgalma mint csoport segéd-
tiszt az állások kiépitésében mintaszeríí pé|dá-
ját adja egy |<lváIő, bátor, szorgalmas és kitartó
tisztnek.

KarI százados

Adományoztatott: a maryat bronz katonai ér-
dem érem kardokkal.''

A napló szerzőjének|eánya, a ma is Újp".t"''
éIő dr. Kőrös Endréné dr' FraknóyVeronika
fontosnak tartja a következők |tozzá(tizését az
írásmíihöz. Dr. Frank (Fraknóy) Gyula lesze-
relése után egész életében _ amint az éIetrajzi
adataiból is kítanik [tJj pes ti Helytörtén 

"tl 
Ér.

tesítő 2005. szeptember, X[I. évf. 3, szám) _

folyratta aktív tevékenységét az űjpesa vttézek
és frontharcosok érdekében, megbecsült pol-
gára vo|t vátosának. Eletét és kiemelkedő
munkáját hazájának, egybázának és városának
szentelte. Magas hivatali beosztása és ügyvédi
tevékenysége mellett mindig szal<ított időt,
hogy tanáccsal, közbe njárássa| önzetlenül se-
gítse a tászorv|őkat. Méltadan ny,ugdíjazása és
megpróbáltatásai egészségét megviselték, és
ez, továbbá súlyos csalódásai a II. világháboru
befejezése utáni állapotok miatt okozták vi-
szonylag korai halálát 1958-ban.

* A közreadók dr. Frank (Fraknóy) G1'ula le-
ánl1ai, T. Fraknóy Éva és K. dr. Fraknóy Veronika, és
unoká;.a, dr. Kőrös András. Az azonosítható helység-
neveket mai elnevezésük feitiintetésével, az idegen sza.
vakat és kifejezéseket eredetiit megjelölésével, szög-

letes zárójelben, a teljes anyagot betííhíven közöljük.
*" Dr. Frank (Fraknóy) G1'ula 1915 májusában

rövid szabadságra a &ontról hazajöhetett, s június l-jén

indult vissza a &onffa.

""* A kéziratbóI ezután több oldal hiánvzík'

t
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A Könryes l(álmán Gimnáziurn
Kulin - c sill a gdái ának tö rtén e te

Kulin Györgyöt, a Gellért-
hegyi Uránia CsillagvizsgáIő
igazgatőját. nemzetközi híríi
tudóst a diktatúra l949-ben
megfosztotta á||ásától. Egy

ideig munka nélkül volt, majd a Könyves
Kálmán Gimnáziumban lett óraadő tanár.
Emberi nagyságátbizonyítja, hogy ebben az
élethelyzetben is felül tudott emelkedni a ke-
serű csalódottságon. Anyagi nehézségei kö-
zepette is talált módot arra, hogy az amatőr
mo zgalomé rt do|gozzon'

198ó-ban így emlékezett erÍe az idő-
szakra.. ,,számíizetésem idején elmentem egy
kisiparosho z, aL<l fe|vett inasnak és kitanított
az rrveg optikai megmunká|ására és a távcső-
tiikör készítésére. A műhelyben sorozatban
készült 30 cm-es távcsőttikrö|d<e| az egész
országot ellátó minden nagyobb városban 30
cm-es távcsővel do|goző csillagvizsgáló
épült.'' Ebben az jdőben foga|mazta rr'eg azt
az eszméjét, amely mellett élete végéig kitar-
tott: ,,Az iskolából kikerülő minden fiatal
legalább annyit lásson a távcsövön át az ég_
boltból, amennyit Galilei látott.,,

Az iskolába érkezve szinte azonna| )a-
vaslatot tett a csillagda létrehozására' A gim-
názium igazgatósága az ő javaslatára orgo-
ványi János mérnököt, amatőt csillagászt
kérte fel atávcső megtewezésére, aki így em-
|ékezett a távcső építésére:

,,Mivel az iskola a szükséges anyagiak_
ban nem bővelkedett, olyan anyagokat kel-
lett felkutatni melyek olcsón beszerezhetők.
Egy pár lelkes diákkal kézi kocsit hilzva. jár-
tuk végig a Yáci úti ócskavas telepeket és
szedtük össze a szükséges anyagokat. A köz-
ben elkészült műhelyra 1zok aIapján az űjpesti
Fémipari Technikumban munLáIták még az
alkatrészeket. A kiilonleges formájú','''b"-
tonból készült távcső oszlopot az iskola fo-
lyosóján öntötti'ik formába. Az a|katrészek
festése és a távcső összeszerelése a tanári szo-

Ktizlemőnvek

bában történt. A távcső elkészült és egyelőre
a tanári szobában várta, hogy egy alkalmas
helyen ÍeláIlíwa üzembe vegyék. Az újpesti
Tanács 1953-ban 90 000 Ft-ot szavaz mes aZ
iskola tetej én építendő tetőter asz köIts é gei re,
melyen egy Íabódéban lenne elhelyezve a
távcső. Ezt a megoldást nem tartottam meg-
felelőnek, és egy 4 méter átmérő)ű', fémszer-
kezetíí', forgatható kupolát terveztem. A terv-
rajzok bemutatása után a kupolás megoldást
vá|asztja a gqmnáziurn igazgatősága,Igy ké-
szülnek el a végleges tervek. A tetőtérbe szak-
köri előadó terem' fotólaboratórium és szer-
tári fulke lesz beépítve. Az építés megindult
és most már gondoskodni kellett arról is,
hogy a Lrrpola vasszerkezeti részei az építés
befejezéséig elkészülj enek' és felszerelhetők

Á csilkguizsgíh kupolója az 1950-es éaekben
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legyenek. Szabő LászIő gimnáziumi igazgz-
tóval felkerestiik a MAV Landler Jenő Ját-
míijavító vá||a|awezetőjét, aki készségesen
váI|alta az ij'gy patroná|ását és engedélyt
adott, hogy a tanoncműhely az átadott rajzok
aIapján a kupola vasszerkezeti részeit el-
készítse.

Az építkezés 19 54 őszén befejeződott
és a kupola vasszerkezete is elkészült. Igen
nagy és veszélyes munka volt a kupola súlyos
szerkezets részeinek felszá||ítása a tetaszta
négy emelet magasra' Ezt egy csigasor és egy
csapat diák segítségével oldottuk meg. A 200
méteres horgonykötelet a hajőgyártőI kaptuk
kölcsön. 1955 májusában megkezdttik a ku-
pola összeszerelését. A hegesztő dinamó és a
szükséges erősségű áram megszetzése is elég
gondot adott, ebben a BSZKRT segített. A
kupola szerelésénél Dienes LászIő kémia és
rajztanát, Zsombok Zoltán rV. oszt. tanuló
és a Landler J.J. egy kiktildött hegesztőnő1e
voltak szorgalmas segítőtársaim, A'váz össze-

áIIítása, a burkoló lemezek l<tszabása, felhe-
gesztéSe sok száz munkaórát felemésztett.
Augusztus végére a kupola kívül-belül be-
feswe készen áll. A kővetkező munka a táv-
cső felszá||ítása és összeszerelése. A 3 mázsás
betonoszlop ismét prőbára teszi erőnket,
nem volt könnyű a szíiklépcsőn felvinni a te-
raszta. Elkészült a szép csillagvizsgáIó, me-
lyik közép-európai úszonylatban is jelentős,
Magyatországom pedig a második legna-
gyobb távcső. 1956.w.24.-én a gtmnáznrn
50 éves ér,{ordulóján rendezett ünnepélyen
az iskola igazgatója ismerteti a csí||agvizsgá|ő
elkészítésének történetét és a vendégeknek
bemutatja a távcsövet és a kupolát. 1956. )il.
hóban a forradalom idején az iskola és a ku.
pola, valam int a távcső is megsérül t, hasznáI-
hatatlanná vált.

A kupola és a távcső hitelfedezet hiá-
nyában évekig vár a helylreá|IÍtásra. 1958. IX.
hóban levélben fordultam a Népszabadság
szerkesztős égéhez és a Központi Pártbi4ott-
sághoz a kupola és a távcső helyreállítása és
üzembe helyezése ügyében. A [V. ker. Tanács
oktatási osztá|y megbízásábő|, 19 60. IV. 1 . -én
elkészítettem a kupola és távcső helyreá||ítá-
sának költségterv ezetét. Ennek alaplán 1'9 6I -
62 -ben az U ránia Csillagvizsgáló műhelyében
elvé ge ztem a táv cs ő he|yr eáIlítási munkáit.''

Az |962-es felújítást követően, a szak-
köri munka vezető tanár hiányában megsza.
kadt. 1970-76kozőtt, Fiórik György kányí-
tásávaI aktív amatőr munka folyt a csillagdá-
ban, ami ekkor bemutató csillagvizsgálóként
is működött.

Több mint két ér,tizedes pangás után a
csill a gda s okadik űj)ásznletése 2 0 00 Szeptem-
berében következett be. Ekkor adtákátafe|-
űjított csillagvizsgálót, melyben a régi míi,-
szerpark helyére ttj, korszeríi, nagy teljesít-
ményíí, 15 cm átmérőjí3' lencsés távcső, más
néven refraktor keriilt. A képek rögzítése is
digitális úton történik' Egy jő mínőségíi
webkamera 3-4 perces filmfelvételt készít a
wzsgá|t égitestről, egy számítógépes prog-
ram pedig ebből a sok ezer képkockábőL a
le gj obb részleteket összegyúrv a k:váIő minő-
ségíí képeket ad. A távcső vezér|ését is szá-
mítógép végzi.

2001-ben a csillagvizsgáIőt Kulin
Györg1'ről neveztük el. E

Úiti-*s*-;
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KnÚov Gyure

A régi kocsihoz

Mostanában néhányszor
utaztam Pest környékén, vo-
naton és kocsin; ahol a kecs-
kéket legeltetik sanyarú
dombokon, céltalan, leron-

gyolódott férfiak alusznak a ftíben, a gyárak
udvarán összegyűjwe minden rozsdás ócska-
vas, amit száZ esztendő aIatt se tudtak eze\őtt
összeszedni a zsidők, a falak és a házak o|y
rongyosak, mint az emberek cipői, ócskaság,
kopottság, rongyosság mindenütt, bizonyos
mellékutcákat benőtt a fíí, mintha meghaltak
volna belőlük a lakók,, a kapuk kidő|tek, az
akácÍákat |<lvágták... Ujpest, Rákospalota *
amerre egykor úgy pöfékeltek a gyárkémé-
nyek, mint a gazdag emberek; a kis munkás-
házak zölden és szelíden követték a vonatot'
hogy az ember az ab|akbőI kitekintve azt hi-
hette' hogy ezekben a baktereg5llorma házi-
kókban lakik a szegények kincse: a megelé-
gedés; a gőzdarlk erőlködtek, a műhelyek
csengtek, a gőz|ihegése alig fért ki a tetők kis
csövein, mintha a földkerekség minden mun-
kájátittvégezték volna a serény kezek... A
bamba dizfa|akra minden esztendőben új hir-
d e té s t fe s te tt a v á||aIko zás, erre fe l é á||tak azok
a deszkagavallérok, akik oles nagyságban, me-
rev kalapban jelentették az utazóknak, hogy
Pesten hol vehet új gérokkot, s a gavallérokat
azőta e|tizelték... A kiilvárosok tarka vidám-
sága harmonikázott és verk]izett a sarki korcs-
mákban, a megyeri csárdában cigánybanda
fogadta az autőkat és fiákereket, amelyek az
alági versenyekről jöttek a pompásan gondo-
zott országűton' orgona- és akácilIat szál|t a
boldog drőtszigetrő| a majálismuzsikával
együtt, az űjpesti kikötő-csárdában friss
ha|ász|é vátta a szerelmeseket, akik a dél-
után folyamán a vasúti töltések közott buj-
dokoltak, tinnepnapi órában házikója e|őtt
üldögélt minden jórava|ő munkás és polgár e
tájon _ soha vissza nem térő boldog arcok
tííntek eI az orszárút mellől, meseLeli kis
házikók ablakaiból és a májusi úton végig-
gördülő hintókból| (Talán mind elmentek a

Közlemények

,,Pesti Históriákba'', a boldogok [a régiek]
könywébe?)

És a kocsik, amelyeken e tájakon uta-
zunk: legjobban mutatják, mily siralomra mél-
tó öreg koldusok lettünk a boldog mú|tszázad
óta. A pesti fiáker, amely híresség dolgában
már megközelítette bécsi kollégá)át: űgy zö-
rög, ingadozik, farol, mintha csontvázakat
száLlítana egyik temetőbő| a másikba, amely
csontvázaknak többé semmi sem fáj' Teme-
tésre se )ártak a régi pestiek a mai kétfogatun.

A vasúti kocsikról pedig csak sírva be-
szélhet a nagyapő unokáinak. Nem mindig
voltak ezek a kocsik bársony és bőr nélkiiliek'
sőt ülés is akadt a kocsikban' nem pedig csu-
pán deszkaváz, amely leginkább a ravatalhoz
hasonlít, amelyre a halottat fektetik. A tyúkül-
tető szalonbútor a mai első osztáW kocsihoz
hasonlít. A háboru és a megszállás minden
szennye itt maradt a katonai bakancsokról.
Erre utazott a vérhas gyötrelmesen hempe-
reg.ve' a kocsi fa|ára nyomta sebét akatona, az
üvegtelen ablakokba könyököltek a rablók,
mikor Mzgyarországon ltaztak. Egy vasúti
kocsi koldusnyomorúságával többet mond el a
letíínt évekrő|, mint a nagyszájű obsitos.

Dickens meséli egy regényében, hogy a
kimustrált postakocsik, omnibuszok éjj e|i őr á-
ban fölveszik régi alakjukat' régi utasaikat,
konduktoraikat, és beutazzák az egykor járt
ország,,rakat: Anglia virágoskertjein át viszik a
boldog utasokat - Isten mentsen, hogy a mai
utazőnak hasonló |átorrránya legyen a vasúti
kocsiban éjféIkor' A poklot látná maga körül
megelevenedni. A háború szörnyszülöttei,
hörgő haldoklói, véres szemí3' rabIói kapasz-
kodnának térdébe! Pokoli kínok recsegtetnék
meg a deszkafalakat, amelyekbe maga a kocsi
is összeroskadt. Csontlábán a szanitéc nyitja ki
az ajtót a kísértetek 6rájában,

Akinek nagyon jó kedve van: üljön föl
egy vasúti kocsira, hogy elmenjen kedve a
frltyőtészéstől. n

(1.e20)
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Ujpest és környékének természea értékei

Ujpest és környéke, az észak_
pesti régió bővelkedik termé-
szeti értékekben. Ezek az év-
százados, évezredes értékek
az itt fellelhető tetmészetes és

természetközeli életközösségekhez kötőd-
nek, amelyek ha csak nyomokban is, de képe.
sek voltak átmenteni egyre inkább civili-
zá|6dó világunkba az é|ővi|ág hajdanvolt sok-
színíiségét. Ezek a területek a biológiai sok.
fóleség gazdag tárházai, ezért nemcsak a kör-
nyékbeliek kedvelt kirándulóhelyei, hanem
az újpesti iskolások terepi képzésének is fon-
tos helyszínei.

Az éIőhe|yek feltárásának eredménye-
ként elérhetővé váIt egy olyan internetes is-
meretterjesztő anyag, amely a területek álta-
lános jellemzésén tílJ színes képekkel illuszt-
rálva mutatja be a növény- és állattársulások
je|Iemző fajait is (webcím: www.tar.hu/kris-
kagy / tanÍ .htm). A tizenkét élőhely (Homok-
töús Természewédelmi Terület, a Farkas-
erdő öt életközössége, a Szilas.patak, a Csö-
möri-patak, a Mogyoródi-patak, a Dunake_
szi-tőzegtavak, a Palotai-sziget és a Rákos-
palotai nrrjános) bemutatása tanösvénysze-
rűen történik' ami lehetővé teszí azt is, hogy
az iskoláscsoportok vagy a környezetük ter-
mészeti értékei iránt érdeklődő |<lrándulók a
virtuális tanösvény,,be1árásával,, hozzájussa-
nak azokhoz azismeretekhez, amelyek igazán
tartalmassá tehetik valóságos kirándulásaikat
a terephelyszíneken,

Az internetes ismerettelesztő anyag
nem csupán a Farkas-erdőben és a Szilas-
patak mellett elhelyezett, de mára az eszte|en
rombolás á|dozatává vált ismeretterjesztő
táb|ákat helyettesítheti, hanem a környezeti
nevelés disitális eszközévé is válhat az isko_
lákban. Ma már Újp"'t"'' is egyre népsze-
rííbbek a témanapok és témahetek, amelyek
során egy-egy problémakör kapcsán mozgó.
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sít1ákaz egész iskola tanulói közösségét olyan
aktív ismeretszerzésre, amely a diákok önálló
munkájára alapozva do|goz fel helyi szind3
(p1. szelektív hulladékgyííjtés a kerületben, aZ
újpesti parkok környezeti állapota) r'ag;'
globális, mindenkit értntő témákat (p1. az
édesvízkincs múltja, jelene és jövője). Az
egyes diákcsoportok projektmunkát végez-
nek. A projektben a ftszÍeIadatok meghatá-
tozása ur:án kezdődik meg a tanulók önálló
munkája. Tevékenységűkben a csoportmun-
ka a meghatároző, de az egyéni munka is
fontos szerepet kap. Amennyire csak lehet-
séges, a diákok önállóan, tanári segítség
nélktil dolgoznak, saját maguk tervezik és
e|| enő r zjk munká j uk előr ehala dás át.

Atanár tanácsadóként segíti a tanulási
folyamatot, aktívan és interakdvan vesz részt
a munkában (válaszol, ösztönöz, értékeli a
haladást), és figyelmet szentel a tanulókra,
kinek-kinek érdeklődése és szüksége szerint.

A mások által is méltányolt bemutatás
avatja sikerré a projektet.Ezértis fontos be-
fejező része a munkának a bemutatás, ami
iegtöbbször egy derrronstrációs anyag elké-
szítéséveI és |<láI|ításával valósul meg.

Ha a projekt egy iskola környéki élő-
hely természet- és környezewédeimi vonat-
kozásait tárja fel, akkor a bemutatőanyag
öss ze állítás ában nagy s e gítsé get j elenthetnek
a virtuális tanösvények képei és szöveges
részei. Ezeket a diákok letölthetik az iskola
számítőgépeire, és beépíthetik sa1át számi-
tógépes bemutatóanyagukba, amelv munka
során nemc sak az adott életközösségről nyer-
hetnek hasznos ismereteket, hanem számító-
gépes gyakorlatra ís szert tesznek. }findezek
aÍapjánvárható, hogy a világhálón most köZ-
zétett virtuális tanosvények aZ újpesti
emberek érdeklődésének kielégítése mellett
az iskolai környezeti nevelésnek is hatékony
eszkőzeilesznek. n

Dn. KrusKA GYoRGY

a világhá|őn

Ktizlemények
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Kulin György

A híres újpestiek között szép
számmal akadnak olyan sze-
mélyiségek, akiket élettiknek
csupán egy viszonylag rövid
szakasza kötött városunkhoz.

ugyanakkor ezen idő alatt olyan maradandót
alkottak, hogy joggal ér ezziJk őket a miénknek.
Ezen személyiségek egyke Kulin György.

Csa|ádja erdélyi származásis'. Edesapj a,
Kulin Vilmos, Nagyváradon volt cipész. Míi-
helyet szorgalmas munkával gyáttá fejlesztet-
te, ahol az a|kalmazottak a szokásosnál jobb
körülmények kozott dolgozhattak. Kulin Vil-
mos belépett a szociáldemokrata pártba is. Az
ott megismert, környe zete á|ta| felforgatónak
vélt eszmék miatti kritikák elől, üzemével
együtt, Nagyszalontára kő|tözött. Az 1905-
ben negyedik gyermekeként ott megszületett
György fra ta|án tőle örökölte filantróp gon-
dolkodásmódját. A kisfiút kezdetben nem ér-
dekelte a csi||agászat. Az l9l4-ben földközel-
be kertilt Halley-üstökös is inkább gyermeki
félelemmel, mintsem kíváncsisággal töltötte
eI, Az ötgyermekes család anagysza|ontai Kö-
lesér utcai házban élt, melyet az édesanya,
Tóth Juli an na v at ázso|t igazi cs alá di f és ze|4<é.

György a nagyközségben végezte ele-
mi, majd kozépiskoláit is. Trianon után a
serdiilő i{ú első mestere egy román amatőr
csillagász volt. Sikerült Budapestse ltaznia,
ahol felvételt nyert a közgazdaságtudományi
eg'yetemre. Tanulmányait megszakíwa, 1922 -

ben lrazaköltözött Nagyszalontára. Apja ize-
mében könywelőként dolgozott, majd sorka-
tonai szolgálatot teljesített a román királyi
hadseregben' Huszonkét évesen került vissza
Budapestre, ahol felvették a Pázmány Péter
Tudományeg.yetem matematika -ftz1ka sza_
kára. A következő évek meghatározők voltak
számára. Kitíinő ranuló volt, s a Pro Christo
ökumenikus diákszövetség főtitkára lett. Ek-
kor mélyíilt el a gyermekkorban megalapozott
istenhite, mely végigkísérte életét.

Friss diplomásként 1935-ben a Sváb-
hegyen működő, Konkoly Napíd,ány á|ta|

Híru újpestiek

fenntartott Asztr ofrzikai obszervatóriumban
kapott munkát havi 80 pengős frzetésért.Leg-
főbb munkaterülete az éjszakai felvételek ké-
szítése.volt. Egy 20 cm-es objektíwel felsze-
relt, OgyalIárő| átmentett mííszerrel 20-30
perces expozíciójú' felvételeket készített.
Munkája kilartást és szakértelmet igényelt. Ot
év alatt 1024 kisbolygófelvételt készített, töb-
bet, mint nyolc munkatársa összesen. 1933-
ban megnősiilt. Felesége, Blahó Magdolna ta-
nátnő négy gyetmeknek adott életet.

Kulin György nemzerkózi üszonylat-
ban is jelentős csillagásszá lett. 1939-ben dok-
torá|t páIyaszámítási témakörben, 1941-ben
már főiskolai asszisztens, 1'942-ben intézeti
tanár, I93644 között összesen 84 ismeretlen

Baranyai Miklős raiza l(ulin Györpyró:l eg/ matematika
őrdn Ééntih az I951-es éuekben (Az1redetírajz a Kdnyues
IQí lmón G imnózium tu laj don a)
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kisbolgót észlelt, ezek közül t9-et az ő neve
alatt törzskön1,weztek. A legelső fe|fedezőjétőI
a Salonta nevet kapta, ezt követték a sorban
többek között a Bolyai, a Pannonia, a Flunnia,
az Atúla, a Mátta és a Balaton nevű kisboly-
gők. I94243-ban, a nemzetközi Eros-prog-
ram keretén belül, Kulin e|őször észlelt föld-
kozelítő kisbolygót.

Már a második világháború
előtt is szervezett ismeretter-
jesztő e|őadásokat. Tudós-
ként megtalá|ta igazi misszi-
őját, amit maga így fogalma-

Zott me g :,,Valahánys zoÍ ÍLaw szeríi', űj éImény
részese lettem, hajtott valami belső kényszer,
megosztani másokkal ezt a tlszta örömet.''
mindektlzben publikált is. Allan dő szerző1e
volt a CslL|agászati Lapoknak, rendszeresen
jelentek meg cikkei a Természettudományi
KözlönÉen. Legjelentősebb munká ja a T áv-
cső wlága címií könyw (I94I), amely számos
kiadást ért me$, és amely az amatőÍ és hivatá-
sos csillagászok bibliájává vá|t. I944-tő| a há-
ború megnehezítette aZ operatív csl||agász-
munkát. A' rögzítő|emezek btánya miatt csak
vizuális észlelésekre nyílt mód. Kulin György
a háborus hónapokban sem pihent, az égi-
tes tek p o zíciő a datait, ko or din átáit r ö gzítette.
1945-ben még romokban hevert Budapest,
mikor ő már hivatása úi útiait kereste' A Gel-
lért-hegyet járta, hogy egy kialakítandó ob-
Szervatóriumnak mesfelelő helvet találion.
Így jutott el a Sánc u"tca egyik ,á*o. vi|íaia_
hoz, melynek tulajdonosa bombatámadás so-
rán hunyt el' Itt épült fel az Uránia csillag-
vizsgá|6, amely létét elsősorban Kulin
György szervezőerejének köszönhette. Az
ügyrrek megnyerte ortutay Gy'ula kultusz-
miniszter támogatását is. A nehéz idők elle-
nére megépülő létesítrnényhez Kulin egyhát-
tér szew ezetet is létreh ozott) a Magy ar C silla -

gászati Egyesületet (MCSE)' mel1mek elnöke
lett' InnentőIkezdve a felkészült és népszeríí
csillagász a tudományos kutatás helyett a csil-
|agászat népszerűsítését úizte I<l cé|játi, ,,Az
égbolt mindenkié'' _ vallotta, és az Uránia
tárt kapukka| várta a látogatókat. 1947 -ben,

egy év a|att, 12 500 érdeklődő kereste fel az
obszervatóriumot. A Magyar Csillagászati
Egyesületnek több ezet aktív tagja volt ez idő
táit.
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I948-at követően a baloldali diktatura
károsnak íté|te azMCSE tevékenységét, azza|
vádolva a szetvezetet, hogy idealista nézeteket
terjeszt, i]]ewe, hogy tagsaikőzött volt kapita-
listák is helyet kaptak. I949-ben feLoszlatták
az egyesületet, Kulin Györgyöt pedig menesz-
tették az U r ánia é|ét őI. EzzeI nemcsak hivatá-
sának gyakor|ását tették lehetetlenné, család-

iát is nag5ron nehéz helyzetbe hozták. Szorult
helyzetében igazi menedéket jelentett számá-
ra az űjpesti Könyves Kálmán Gimnázium.
Sok más, politikai okok miatt a fővárosbőI tá-
vozni kényszeri|ő tudós tanárhoz hasonlóan ő
is itt jutott státushoz. Taníwányai szeretertel
emlékeznek vissza tanőráira, melyeket átha-
tott humanizmusa és csendes humora. Szerve-
zőerejét Újp..t"'' is latba vetette. Az újpesti
gyárak, közttik a Tungsram bevonásával egy
kicsiny csill a gvi zs g á|ó építés ét teÍ\r ezte. |9 5 3 -

bankezóődtek meg az építési munkálatok, két
év múlva át is adták a létesítmén}t. (A csillag-
izsgáIó 19 5 6-ban, .a gimnázilm tankágyűzá-
sakor megsérült. Evtizedekig üzemen kívül
ál|t, míg200l őszénÍelűjíwa újra megnyitotta
kapuit. Ekkor kapta a Kulin György Bemutató
Csillagvizs gáló nevet.)

19 5 3 -ban, S ztálin Íla|á|áv a| me genyhült
a politikai klíma. Kulin György fokozatosan
visszatérhetett a csillag ászathoz. A műegyete-
men lett asszisztens, majd l954-ben reakti-
vá|ták mint az Urárua vezetőjét. Eletének egy
ríjabb termékeny időszaka vette kezdetét. A
TIT csillagászaú szakosztá|yát yezette) a hat-
vanas években sorra jelentek meg könyvei A
kis csillagász távcsöve, Színes világegyetem,
Hogyan készítsünk távcsövet, mikroszkópot?
címek a|att. Maga is csiszolt lencséket, sok
lelkes amatőr csl||agász tőIekapta e|ső appará-
tusát. Rendszeresen szerepelt a údiő és a tele-
vtziő műsoraiban. Közveden, lelkes előadás-
módja magáva| ragadta a közönséget, így a
cs1L|agászat tárgykörében hasonló népszeríí-
ségre tett Szert' mint a frzikai ismeretek bemu-
tatása kapcsán Oveges professzor. Az orszá-
gosan csak Gyurka bácsiként emlegetett tudós
L982-ig töltötte be tudományos tanácsadói
státusát. Egészsége is megromlott. Még meg-
érte, hogy az l989-ben újjáalakult Magyar
Csilla gászati E gyesület tiszteletbeli tagjává v á -

lasztotta. Két hónappa| enltán, az év ápn|isá-
ban, családja körében hunyt el.
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Nagyszalonta lótképe a 19, szlízarlban

lr{agyszalonta, ahol Kulin
György született' a mai Ro-
mánia területén' Na g1wárad-
tól délre fekszik. A kicsiny
település számos jeles sze-

mélyiség szülőhelye' itt írták be az anya-
könywbe Arany János, Z||atry Lajos és Sinka
István nevét is. A nagykőzség urai a közép-
korban a Toldiak voltak. A török betörés
ideién tértek át |akői a református hitre.
Bocskai alatt a község, több Bihar megyei
településhez hasonlóan, hajdúvárosi rangot
kapott. Az ekkor emelt erődítmény máig is
álló maradványa a híres csonka torony. Má-
ria Terézia a területet az Eszterházyaknak
adományozta. A nyakas szalontaiak azonban
nem könnyen fogadták el udvarhű új urai-
kat. Büntetésből elvesztették kollektív ne-
mességüket, a hajdűszabadságot. Kulin
György születésekor Nagyszalontának mint-
egy 15 000, zömmel református lakosa volt.
Járási szolgabírói hivatal, járásbíróság, adó-
hivatal, közjegyzőség emelték az á||arnigaz-

Kitekintős

gatási kistérségi központ rangjára. Főgim-
názi:lLma, takarékpén ztára, postahivatala,
gőzma|mai kisvárosi kiilsőt kölcsönöztek a
nagyközségnek. Arany János emléke mellett
Nagyszalontán szívesen ápoIják Kulin
György emlékét is' Az utca, amelyben szü-
Lőháza á11t, ma az ő nevétviseli. |99 I -tő| két_
nyelvíí emléktábla hirdeti egykori |akőja
emlékét. A'ház felújításához szükséges anya-
giakat zömmel az anyaországbe|i atr.atőr
cs ill a gá s zo k gyí3jtötték ö s s ze. B r onzszobr át a
helyi önkorunányzat a református temető
melletti szoborparkban á||íttatta fel. A nagy-
szalontaiak ta|án nem is tudják, hogy
Ujpesten, a Könywes Kálmán Gimnázium-
ban egy máwány,tábla idézi Kulin György
gondolatát: ,,}Iiszek a jőság, a szépség és a
szeretet megtisztító erejében. Hiszek a kö-
zösségért valő á|dozatvá|Ia|ás értelmében.''
Még kevésbé udjáktaIán,hogy a világűrben
kering egy a felfedezésekor 3019. sorszámot
kapott aszteroida, melyet kegyeletből Kulin
névre kereszteltek. !
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Szorrisv Meruexx'p

,,A mestervizsga komoly megmérettetés volt''

Sefcsik Béla Ujpesten szüle-
tett,, mechanikai műszerész,
az Ujpesti Ipartestiilet újjá-
alakításának kezdemény ező.
ie. 1989 óta a testiilet elnöke .

onálló kisiparos, gázv ezeték. és gázkészn\ék.
szer e|ő, Számos kitiintetése mellett 2 00 1 -ben
a ' r '  ,  1  r . lUjpestért díjban részesú|t.

_ Fehnenői aalőban az első újputi lnkosok
közül ualők. Nagpnpdja az ekő betelepiilők ktizött
érkezett ide, Hol laktak az elődtik?

- Aty"i nagyapám, a|<l az óbudai gép-
gyárban volt műszakj vezető, a 19. század
utolsó harmadában telepedett le a Vécsey ut-
cában, melyet akkor még Villasornak híwak'
Edesapámék először a Munkácsy utcában lak-
tak, ma1d a Nádor dtcában építettek házat.Ez
a szi|őházam, még az ágy is megvan, amiben
Születtem' Ré gi polgári, faragott hálószobabú-
tor. Anyám vajúdás közben abba kapaszko-

dott, és eltorte a díszrudat. Később sokat em-
l.9gette, hogy már akkor ilyen rossz voltam...
Ot ér,wel ezelőtt megaltttattam, hogy épség-
ben megmaradjon az utódoknak.

- Hol aégezte iskolai tanulmónyait?
- I944-igEsztergomb an, 1'945 -tőI a Lő-

rinc utcában tanultam, I94647-ben Nyer-
gesújfalura kerültem gimnáziumba, majd me-
gint a Lőrinc utcába, onnan pedig a Landler

Jenő Gépipari Technikumba (ma: UjpestiMű-
szakí Szakközépiskola és Gimnázium) jártam.

_ Mi uolt az oka a sííríí iskolaudltoztatós-
nak?

- Édesanyám erősen vallásos volt, és
egyházi iskolába akart jfuatni, mert nag.yon
rossz gyerek voltam, és úgy gondolta, ott majd
embert tudnak faragni belőlem. Ez a terve az-
tán nem sikerült, mert a Rákosi-korszak ke-
reszttilhúzta elképzeléseit. Egyik nap a pap ta-
nárokat felrakták egy teherautőta,, és Yácra
vitték, minket pedig hazakíildtek. Igy fejező-
dött be számomra a gmnázillm. Addig latint
tanultam, amit á|ta|ában egyházi iskolákban
nag.yon fontosnak tekintettek. A mi iskolánk
igazi,,ökumenikus gimnázium'' volt, osztály-
társaim között egyformán voltak katolikus, re-
formátus, evangélikus és zsidó vallásúak.
Azokban az években működött igazán a libe-
ralizmus.

- A gépipari technikum a gimnóziunt.
utlín nű,g adltlísnak tűnik.

_ Az egyházt iskolák megszüntetése
után új kozépiskolát kellett vá|asztani. Engem
mindig a míisza|<l dolgok érdekeltek. Nem
zárkőztam el a humán tárgyaktőI, mert olvas-
ni mindig is szerettem. Az irodalom és törté-
nelem érdekelt, de komolyabban a míisza|<l
tárgyak vonzottak.

_ VóltozrÍsokkal teli életében rni uolt az
tíjabb fordulat?

_ I956-ban illegálisan kiköltöztem az
akkori NSZK-ba, egy 60 ezer lakosú kisváros-
ba. E|őzőIeg apám azt tanácsolta: ,,Elvisznek
katonának, ha maradsz. Ha nem maradsz,
megmenekiilsz mindentől. Pakolj össze, haSefcsik Béla az Ujpesti Ipattestiiletben
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tudsz.'' Persze hogy tudtam' elmentem, és na-
gyon jól éteztem magam' Finommechanilrus.
ként dolgoztam' nagyon szép szakma. Egy ku-
tatóintézetben voltam négy éslg, zavarásmen-
tes anya gvi zs gáIó kés zül ékeket kís érleteztünk
ki és gyártottunk, mert a prototípus elkésziilte
után soro za tgy áttásba általában máshol kerül -

tek. De egyedi berendezéseket készítettiink
például a Krupp cégnek is. Gyorsan tanultam
a nyelvet, meg voltak velem elégedve. A má-
sodik év végén felajánlották a német állampol-
gárságot. Nem fogadtam el, mert tudtam,
hogy ha elfogadom, nem mehetekmajdhaza.
Igy csak a hilfoldiek számára kiadott személyi
igazolvánnyal rendelkeztem Németország-
ban. A Közös Piac hat orszásába szabadon
utazhattam. mentem is sokat, ósodálatos éle-
tem volt. Egész Európát becsavarogtam. 500
márka fizetést kaptam' egy kis garzonban lak-
tam, mindenem megvolt, éltem a világomat.

_ Mindenki nehezen szakad el a hazájátől,
de biztosan uolt egy súlyosabb oka, arni uagy aki
hazabíata. . .

- 1955. december 3-án megismertem a
jelenlegi feleségemet. A Berzeviczy Közgaz-
dasági Technikum gó|yabá|jára mentünk el
mint ,,egyetemista'' fiatalok. O akkor elsős
volt. NémetorczásbőI is állandóan leveleztem
,,ele. ó közben |eér ettségzett. Elhelyezke dett
aHazai Pamutszövóben, a könywelésen. 1960-
ban ultimátumot kaptam: ha el akarom venni,
jojjek haza, Természetesen összepakoltam, és
hazajöttem.

_ 1960-ban uisszajönni serrl lebetett egt-
szeríí.

- Nem politikai indíttatásbóI távoztam.
Mikor haza1öttem, mégis két héten kereszttil
faggattak, hogy mit csináltam odakint, hogy
éltem. Szerencsére ügyesen lefedeztem ma-
gam még Németországban. Ott akkor csak
kereskedelmi kirendelts é s' |étezett' Kintlétem
harmadik évében írtam a kirendeltségnek,
mert tudtam, hogy belátható időn belül haza
akarok majd jönni' Tehát felvettem a kapcso-
latot a kereskedelmi kirendeltséggel, majd raj-
ta keresztíil a bécsi nagykövetséggel, s attól
kezdve jöttek az űjságok és a propaganda.

_ Hog folytatődott itthon az élet?
- Ahosy megnősültem, megszületett a

lányom, Andrea. A Nádor utcai kis házat |<l-
bővítettem - tetőtér-beépítéssel -, akkoriban
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csak ezt engedé|yezték. I97 |_ben a kert hátul-
jában műhelyt építettem, 2002-ig működött.
Nagyon ragaszkodom ehhez aházhoz. Jelen-
leg sikeres, önálló irodával rendelkező ügywéd
lányommal, fiatalemberré nőttunokámmal la-
kunk benne. Szüleim ha|ála után öcsémet, hú-
gomat kifizettem' az egész épület a miónk lett.

- Kiinnyen talólt munkdt egt bazatért?
_ Igen. Edesapám az Egye-
sij.|t Izzőban dolgozott' na-
gyon jő szakember volt, a
wolframszá|ak spirá|ozását
végezte. En az E,gy esi|t lzző

adőcsőgyárában helyezkedtem el. Bőven akadt
tennivaló, akkor indult a Kossuth és a Petőfi
adó rekonstrukciója. Azt hiszem, két és fél,
három évig voltam ott. Nem tetszett a nag'yon
kötött munka, s főleg az, hogy az adőcső-
gyártás kiköltözött Lágymányosra. Nem vol-
tam hajlandó UjpestrőI Lágymányosra ki-
járni. A vá|tásra az adott alkalmat, hogy meg-
halt e gy míiszet észme s ter. A B aj csy - Zs1lins zlgl
úton volt mííhelye - valamikor feg1werműves
volt, de mivel a háboru után nem lehetett
fegyverekkel foglalkozni, műszerészként dol-
go Zott. Háztartási gép eket, varró gép ek et jal,l-
tott. Iparengedéb't akkoriban nem lehetett
kapni, de özvegyi jogon folytatni lehetett a cé-
get. Kötöttem az özvegg5rel egy szerződést, s
így az ő jogán lehettem öná11ó. 19ó5-ben le
kellett tennem a mííszerészmester-vizsgát. A
vizsgáztatást a KIOSZ végezte, az V. kerületi
Yadász utcában, a műszerészek szé|{tázában,
Komoly megmérettetés volt. Féléves tanulás,
majd gyakor|at előzte meg. Viszont a saját ne-
vemen Szerettem volna önálló lenni, s addig
jártam az akori Tanácsházára, amíg |97I-
ben kaptam iparengedélyt.

- Hat éu elég bosszú idő, Hogyan élt egy
kisiparos a bataanas éaekben? Milyen lebetőségei
uobak?

_ I965-tő| már aktívan működtem a
KIoSZ-ban. Létezett egy úg1rrrevezett Kis-
ipari Termeltető YáI|a|at, s azon keresztiil le-
hetett exportálni keletre-nyugatra. Némettu-
dásom sokat sesített. Először a Lombik- és
+ - . . ^ . . - ,Uvegipari Szövetkezeten keresztül kontakt-
hőmérőket gyártottam Lengyelországba, a
csirkekeltetőkben aIka|mazták ezeket, mert
ott pontos hőmérsékletmérésre volt szükség.
Higanyos hőmérő volt, ha elérte a megadott
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hőfokot, kikapcsolt, majd újra be. Ez vo|t az
első exportmunkám. A második az osztrákok-
hoz került. A Steier césnek készítettem akku-
mulátorsarukat. É"i +io-soo ezer schillinset
termeltem az országnak' 1 groschent sem kíp-
tam belőle. Minéltöbbet termeltem, annál ke-
vesebbet kerestem. Ez az iparosok számára
teljesen értheteden volt. 1 forintból 98 fillért
e|vttt az á||am, s valutát sem kaptunk. 2-3
évenként ki kellett mennem tárgya|ásraAuszt-
riába a Steier céghez. Szolgálati útlevéllel
r]taztam, nagy eredmény volt eZ eW volt disz-
szidens számára|. Hazatérés után mindis. el
kellett számolni az utolsó filléris a va|utáia| a
küldő vá|Ia|atná|. A MoGÜRÍ-tet do|soz-
tam. Mindent számlával kellett igazo|ru, ízá1-
Iás-,ltazás-, taxi- és egyéb költségeket, s visz-
sza kellett adni a megmaradt pénzt' Egy alka-
lommal elköltöttem minden schillinget' sőt
túlköltekeztem, tehát nem tudtam elszámolni
a pénzze|. Mondom a pénztárosnak, hcrgy
nincs schillingem, de kifizetem dollárban a hi-
ányző összeget. Teljesen fölháborodott, hog.y
honnan van nekem dollárom, éS ki utaztat en_
gem. onálló iparos vagyok _ feleltem. Azt
mondja, ne csináIjak vele ilyet, hozzak schil-
linget, mert őt megbüntetik, hogy nem tudott
elszámolni, schilline helyett dollárt nem fo-

gadhat el. Mit tehettem? Felváltottam a dol-
lárt feketén schillingre, s elszámoltam.

_ Milyen uolt a szer"uezeti élet a KIOSZ-
ban a 60-as éuekben? A közelrnúltban jelent rneg
A ruaglar kőzrnííaesipar tij?,ténete címíí körytu,
abban oluastam, bogt ez is olyan kiizpontosított
szev?ezet uolt, rnint a pó?"t aagl a kor,znónyzati
szer.uek.

- Igen, pontosan. Ezt is a párt irányt-
totta. országos, budapesti, megyei és helyi
egységekben működött. A kerületekben glo-
bális szerwezetek léteztek, szakmák szerinti
csoportok csak budapesti szinten működtek. A
budapesti egyesületben a kerületeket ktildot-
tek képviselték. A helyi alapszervezetekhez is a
párt he|yezte ki a megbízhatő vezetőket. A
szlogen a helyi szolgá|tatás el|átásavolt, de sok
iparos szá||ított exportÍa is, vagy bedolgozott
nagv cégeknek. Maximum három alkalmazot-
tat és három tanulót fog|a|koztathattunk.
Csak nagyon speciális esetben, például a hadi.
iparnak dolgozók kaphattak kivételt eza|ől.

_ A hdbor"ú előtti Ipartestületnek nűgzn
komo l.1 érde ka é delrni szel,ep e u o lt. Tap asztalh atő
uolt ez a KI)SZ esetében is?

- A KIOSZ az adőzás terÍiletén egy
bizonyos határig meg tudta védeni a tagokat'
A testület vezetői állapították n;.eg az adők

Sefcsik Béla (a kép jobb szélén) Kiilnben az I. Eurőpai Kézműaes Kiáttítás megnyitőjdn /1, m!1gl/1r dekgrícití tagja
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t;'agyságát, Minden év január 15-ig kellett le-
adni a bevallást, és a helyi grémium á||apítot-
ta meg annak alapján az adő mértékét, melyet
a helyi tanácsoknak fizettünk be. Otévenként
á|ta|ában egy r'.agy ellenőrzést bonyolított le
mindenkinéI az adőosztály, s akkor áItalában
hátralékot kellett fi zetnünk.

- Kötelező aolt a KloSZ.tagslíg?
- Természetesen' e nélktil
nem is lehetett elindítani a
váI|alkozást. Ha megkapta
valaki az iparíízési en gedélyt,
azonna| be kellett trépni a KI-

oSZ-ba. Tagdíjat is lzettünk, mindenki az
adőaLapja szerint. Itt, IJjpesten talán harmin-
can lehettek, akik úgynevezett virilistaként a
legmagasabb tagdíj-kate gőriába taÍtoztak.
Szinte belépésemtí| kezdve helyi vezető vol-
tam. Először kultúrosként dolgoztam, később
más feladataim is lettek. Yá|asztás és vállalás
útján kerülttink ezekbe a pozíciókba. Nyilván
adottság kérdése is, ki mennyit volt képes fel-
vállalni a közösségi feladatokból, hiszen ezek
csak társadalmi funkciók voltak, minden té-
rítés nélhil. É'' .""."tt em azilyen feladatokat'
ma is végzem a kamarán belül. Sajnos a kama-
rai tagság már nem kötelező. A rendszerváltás
után töb bs zör vo l tam tap aszta|atcs erén Aus zt-
riában, Németországban, ahol I52 szakmában
kötelező a mestervizsga, melyet a kamaták a
legtapasztaltabb, legnagyobb szakmai tudással
rendelkező mesterek bevonásával szerveznek.
A kamarák adják ki a mesterleveleket is. Véle-
ményem szerint jót tenne a kisiparnak,ha ná-
lunk is hasonló módon mííkodne ez a dolog,
de sajnos pár ér,wel eze!őtt megszüntették a
köte|ező kamarai és ipartesttileti tagságot'
Magyarországon most nincs továbbképzés, az
iparoktatás sem tökéletes. A technika fejlődése
pedig mindezt komolyan megkövetelné. Az
Ipartestület ma nem töltheti be azt a szetepet)
amit háború előtti elődje. A kamara talán
igyekszik, egypár szakmában mestewizsgáz-
tat, tanfolyamokat indít, de ez Sem az igazi.

- Most miuel foglalkozik?
- A rendszewá|tás atán a míiszerész-

szakma meghalt. Az export megszűnt. Koráb-
ban a Skoda, IFA, Togliatti gyárnak dolgoz-
tam. lJj megélhetés után kellett néznem, a
ny'ugdíjam nem fedezte volna a megélheté-
sünket. A' Gázmíiveknek is dolgoztam koráb-
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ban, innen jőn az ötlet, s l992-ben mester-
wzsgát tettem mint gázvezeték- és gázkészi_
Iék.szere\ő,

- A r,endszerutílttís kiincyókén sokan kón1-
szerültek p dly lít ruó dosítani ?

- Sokan. Nagyon sok kisiparos vissza-
adta az iparát. A megrendelés egyre kevesebb
lett. Ez összefiigg a fejlődéssel is. Eg1re keve-
sebben javíttatnak vagy csináltatnak cipőt, ru-
hát. Az építőiparon belül van még a kézműves-
sésnek fe|adata.Ezeka szakmák élnek most is:
vilT anys zere |ő, gázszer e|ő, háztar tási gé p - s zere -

|ő, kőmíiv es, autószerelő, szobafes tő-mázoló,
tapétáző, burkoló, parkettáző. A tömeggyártás
a közép- és nagyvállalatok feladata..

_ Hogtan lnííködik ma az Ujputi Ipar-
testiilet?

- Ma a tagság nem kötele ző. Legfonto-
sabb feladatunk a tagok és a testületen kívüliek
érdekrrédelmének ellátása. Tagjaink természe-
tesen kedvezményesen vehetik igénybe szol-
gáltatásainkat, melyek a tanácsadás, SZTK-,
adóbevallás, ipaloggyakorlás vonatkozásában,
valamint a könywelés területén vehetők ígény-
be. Foglalkozunk idős iparostársainkkal is,
p éldául karács ony tájékán vidám öss zej övetelt
szervezünk számukra. !

Sefcsik Béla munka közben
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Könyvek Ujpesről

A Kossuth Kiadó ál-
taI megjelentetett,
Budapest és környé-
ke című, díszes ha-
sonmás kötet érde-
kes kirándulás a 150
évvel eze|őtti időbe'
A Hunfalr,yJános ál-
tal írt és szerkesztett
útikönyw Aquincum
korátó l  l850-ig is-
merteti a később

egyesített főváros legfontosabb helyszíneit és
eseményeit. N"gy sétát tehetünk a szerzőve|;
meglátogathatjuk a|<trá|y vár pa|otáit, a szin-
házakat, fiirdőket, vasútállomás okat, hai óállo -
másokat és fogadókat. Az életmódot, neveze-
tességeket, ipart, kereskedelmet, művészeti
életet bemutató fejezetek után megismerhet-
jük a környék településeit, kozttlk Fótot,
amel)mek megközelítéséhez Ujpest is útba
esik. ,,E helységet csak néhány év előtt a|apí-
ták gróf Károlyi Iswán pasztáján, a Duna bal
paÍtján [...] Az űj gyarmat gyors virágzásnak
indult, lakosainak és házainak száma eryre
növekvék, s jelenleg Úip.,t.,, csinos ha,ai<Lal
á|Iő szabáIyos utczákat, több kisebb nagyobb
gyárt, gytimölcs és sző|őkertet találunk.'' A
szerző a téli kikötőről is említést tesz, és aköz-
ség lakosságát kétezer főre taksá|ja. A kötet
f [i g ge l éke kis utc a j e gy zéket, a kő zhiv atalok el -
érhetőségét, közlekedési tanácsokat és túra-
terveket tarta|maz. (A kötet a Kossuth Kiadó
Csánye Lász|ő utca 34. szám alatti boltjában
kapható.)

AHídépítő Rt. gon-
dozásában megjelent
kötet számos vonat-
kozásban érinti Q-
pest közlekedéstör-
ténetét. Aszeruő, dr.
Gáll Imre hivatalból
és kedr'telésből egy-
aránt szenvedélye-
sen kutatta Magyar
ország hídjainak tör-

ténetét,
történeti

) a
) L

a míiszaI<t megoldásokat és a hely-
vonatkozásokat egvaránt' A buda-

pesti Duna-hidak című munka közel húsz hi-
dat_ az összes Íővárosi Duna- és Duna-ág-híd
_ Ieírását tarta|mazza. Az újpesti vasúti össze-
kötő hídról megtudható' hogy l892_ben, a
főváros és Esztergom közott kiépülő vasút-
vonal tervezése során merült fel, hogy a sínpá-
|yát - az ipari szá|Iítmányok miatt - a bal part-
tal is összekössék. Avasúwonal tulajdonosa, az
olasz Fratelli Marsiglia et Co. vá|Ialat ennek
érdekében a Dunán, Obuda és Ujpest között
egyvágányú Duna-híd építéséthatározta e|. A
vasszerkezetet a Magyar A]lamvasutak Gép-
gyárábankészítették, majd 188ó. november 3-
án a hidat - amely az idén lesz 110 éves - át-
adták a forgalomnak. A vasúti híd mellett
szerepel a kátetben a koze|jövőben Újpesten
felépülő MO-s híd |áwányterve, valamint mű-
szaki leírása. (A kötet az Alexandra könyw-
áruházakban kapható.)

Kriszt Lajos-díj
Február 2 -án az újpesti városháza tár gyalőter -
mében átadták a Kriszt Lajos néhai újpesti fő-
számv evő emlékére alapított díjat' A kuratóri-
um döntése a|apján az idei kitiintetést Márlnrs
Erzsébet, a polgármesteri hivatal építésigaz-
gatási todájának yezetője vehette át.

Aschner Lipót-dii
Február !7-én kerüIt sor az Aschner Lipót
Al apíwány díj ának átadásár a. Az E gye siil t Vil -
lamossági Rt. egykori vezérigazgatójának em-
lékére alapított kitüntetést minden esztendő-
b en v ezető menedzsereknek nyrlj tj ák át. 200 6-
ban a díjban egy újpesti üzletember, Hosó Já-
nos' a Holux Fényrendszer kft. vezérigazgatő-
ja részesült.

Tárnogatőkat várnak
Az Ujpesti Helytörténeti Alapiwány tőbb
mint egy étizede kutatja, ápo|1a Ujpest hely-
történeti emlékeit' évi rendszerességgel hely-
történeti vetélkedőt szervez. A kuratórium
tagjai kérik, hogy aki teheti, szemé|yt jövede-
|emadőjának t"/"-áva| támogassa az alapít-
ványt., amelynek adószáma: 1 8040ó09- 1 -0 1 .

Márciusi számunkban az !., 4., 6., 7 ., 12. és a 1 3.
oldaion Látható fotót az Ujpesti Hetpörténeti Gyűj.
temény bocsátotta rendelkezésünkre.

Ü'frx,-s.j;i Helytörtóneti híl.ek


