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A Fóti úti Szilícium-völgynek mindössze másfélévtiZed adatott. I964-ben nőtt
ki a földbő|. azIzző-Iakótelep közvetlen szomszédságában.Igaz, itt
nem az Apple, a Hewlett-Packard vary az
Aqilent Technologies talált otthonra,hanem e cógek kelet-közép-európai'szegény
rokonai: az MFKI ésa HIKI.
A kaliforniai Silicon Valley-ben
minden cég neve ilgy hangzik, akár az
amerikai álom. Újp..t".' a Hfu adástechnikai Ipari Kutató Intézetrő|ma már csak
sokatfátott, nyugalmazottkutatók álmodnak. ok sem említika teljesnevén,inkább
a rövidebben és barátságosabban zengő
HIKI hőskorát ídézikfel.A HIKI Fóti úti
laboratóriuma nagy idők nagy tanujaként
a hazai elektronika ésa mikroelektronika

fejlesztésének
legfontosabbhelyszínevo|t.
Itt született meg többek között az e|ső
magyarmobil telefon.
A San Francisco-öböl déli tészén
Iévő agyközpont földalatti parkolójában
már negyven éwel ezeIőtt is ttirelmesen
vártak a Cadillac-ek ésBuick-ok. Gazdátk
HimatizáIt szobákbanl pÍecízenkidolgozott.teÍvszerint finomították a dollármilliókat érő csúcstechnológiát.A magyar
mérnökök számára a KGST-országok elismerésejelentette a rea|itást.A honi fehérgallérosokévekig vártak Trabant-,
Wartburg - vagy Zsiguli-kiu ta|ásukta,ám
miután áwettékaz antót, büszkénparkoltak le a HIKI beton parkolójában. Szélvédőjükreúgysütött a nap' akár a kaliforniai sző|őültewényekre. !
Rojkő
Annamória
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Gondolatok a 2o évesHIKI-t,ó|
,,Lz Intézet feladata: A híradástechnikai ipar alapanyag és
a|katrész kérdéseivelkapcsolatos kutatásokvégzése,űj gyártmányok és új technológiák kido|gozása, mérésie|jár ások, minősítési eljfuások kutatás a. alkatrészek a|ka|mazási kérd ései kapcsolatos
nek vizsgálata, valamint az ezel<kelr
elvi kérdésekisztázása, ktilönös tekintettel az
üzemi tömeggyártást biztosító technológiákra.
t...] Az Intézet munkájában törekedni kell
mindinkább azipari je||egí1elviéstávlati kutatásokra. [...] Szoros együttműködés azonváIlatokkal, amelyek az intézet kutatási eredményeit üzemesítik. Lz Intézet feladatkörébe
tartozlk továbbá a fé|vezetőeszközök technoIőgiá1ának és elvi kérdéseinek kutatása, ezek
chnikai kérdései, lumi alkalmazási és méréste
neszká|ő anyagok kutatása, azok a|ka|mazása
világítási és te|evíziís célokra, fénycsövek és
egyéb fénÉrrások kutatása, a vákuumtechnológiában használatos anyagok tökéletesítéSe. . .'' (Híradástechnikai Ipari Kutat ő Intézet
Szewezei SzabáIyzat, 1962. szeptember 1.)
,,Azlntézet a|apításaaz 1953 elótt egymástól elszigetelten folytatott munkák ésszeríi
központosítását, az addig szétforgácsolt erők
j elentette a h ír adás_ésvákuumtechegyesítését
nikai alkatrészkutatásban és fejles ztésben,Az
elektronika ebben az időben már vl'|ágszerte a
leggyorsabban fejlődí tertiletek közé tartozott. A gyors fejlődés egyre nagyobb míisza|a
és gazdasági követelményeket támasztott. aZ
elektronikai építőelemek iránt. Az Intézet
ezért az izző|ámpa_ és elektroncsőkutatás terén elődeitő| átyett hagyományokra olyan új
eredményeket épített,amelyek lehetővé tették
az elektronika széles koríí alkalmazásához az
egyre nagyobb megbízhatőságí és a miniattinzá'Iási követelményeknek megfelelő újabb és
újabb alkatrésztípusok,valamint ezek korszerű gy ártástechnoló giáj ának hazai kifej lesztését.''(Kompornay Aurél)
,aA.passzív áramköri elemek és a félvezetőeszközökelőállításitechnológiájábanel&t
eredmények ahhoz nyújtottak alapot, hogy az
Intézeta hatvanas évekközepén megindíthatta
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a mikroelektronikai alkatrészekkutatási ésfejlesztési munkáit. 19ó5-ben mind a féIvezető
alapú,mind a szigete|ő alapúintegráltáramköröÉ tertiletén megkezdődtek a kutatómunkák.
AzIntézet által kidolgozott áramkor ú,és
technoló giáka|apjánindulhattak meg
pusok
á kí'é'l"ti gyártás munkái. Az Intézet áItaL a
mikroelektronikában elért eredmények tették
|ehetővé,hogy 19ó8-ban a Kohó- ésGépipari
Minisztérium - felismerve a mikroelektronika
wlágméreúi térfogIa|ását_ az Ántegrá|t áramkörök.. ágazai célprogram keretében egyesítse azoka{a kutatási fejlesztésierőket' amelyek
aIka|mazásáig
az a|aplatatástó| az áramkörök
terjed,őfeladatok megoldásával elősegíthetik a
mikroelektronika gyors terjedését.A célprogram meg.Valósításához szükséges feladatok
koordinálását az intézetlátta e|.
^Z I970-ben befejeződő célprogram
keretében do|goztaL<taz intézet a TTL rendezető alapúáramkörcsalád technolószerű' féLv
gíáját és lerakta a|apjait a féWezető analóg
áramkörök hazai techno|őgiájának. A MoS
integrált áramkörök több típusát kidolgozta és
az ár amkör tersrezéséhezbevezettea s zámítógépes analízist. A szigetelő a|apú,áramkörök területén [.. '] kidolgo zta mjnd a vékonyréteg-,
mind a vasta grétegtechnológiát ésa hibrid elemek beültetési techno|őgiájá,t. Ezek a|apján
több tíz ktilonbozó hibrid áramkört fejlesztett
ki, koztiik |,..) a gyártási folyamatok elektroniéhez is alkalmazható áramköröket.
kus ve zérIés
1'97I-tőI azlntézet munkái döntő részben az országos távla:d tudományos kutatási
tefv Szerves részekéntaz ''Elekronikai alkat.
r észekkutatása-fejlesztése..központi célprogram keretébenfol}.rrak.t..'] A' eddigi eredményekaztbizonyttják,hogyezeketafeladatokat
_.amelyek az országos táv|atsprogramnak elengedhetetlen feltételei ésamelyek megteremtése nélhil a nemzetközi munkamegosztásba
való bekapcsolódásunk sem lehet hatásos - a
húszévesfennállását iinneplő Híradástechnikai
Ipari Kutató Intézet sikeresen meg fogja oldani.'' (20 évesa Híradástechnikai Ipari Kutató
Íntézet, I97 3; Lsztalos Lajos) (osszeóllította:
Sziillőgv Marianne)
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Dn. HpnueN Aros - WoruTZER GyÓncy

Mozaikok a Hítadástechnikai Ipari Kutató
Itttézet 1953- 1982 közötti történ etébő|
későbba TIINGSRAM első hilföldi termelő
A HíradástechnikaiIpari KuváI|aIatának,a varcői gyfunak az igazgatő1a
ipar
egy
mawar
tató Intézeta
lett, ésTelegdy Arpád, akinek nevét,I944-es
adott és jól körülhatárolható
idő szakábanműkö dött, felada- hősi helpállásáétt,utca viseli a gyár mellett.)
I936-tő| azintézetetBayZo|tán, a szeta a diszkrét aktív és passzív
professzoravette át ésvezette.
egyetem
gedi
elektronikai alkatrészek' majd később a kiilönS""-elyeb"n a szélestudományos érdeklődés
böző integráIt áramkórök konstrukciós, techés alkotókészségkiváló szewezői és veze(ói
nológiai és méréstechnikai kutatása-fejleszadottságokkalpárosult. Az Izző kutatójaként
tése, izsgálata és bizonyos mértékig ezek
Iétrehoztaa Műegyetemen az atomfizika tankísérletigyártása volt.
széket,Bay Zo\tán 194ó-os Hold-radar kísér|ete azt mutatta' hogy a háborus veszteségek
A HIKI létreiöttének előzményei
ellenérejelentős szellemi potenciál maradt a
ágaináI
fej|6dő
A' hazai ipar leggyorsabban
gyárban,amiben nagy szerepevolt aBay-féIe
már a II. világháboru előtt Iátták szervezett
embermentő akciónak is.
ipari kutatás előnyeit.
Aschner Lipót korán felismerte, hogy
az Egyesült lzző tartís gazdasá$ sikere csak a
külföldi piacokon való térhódítással együtt
képzelhető el. A 20-as években aktív szerepet
vállalt a fő versenytársak kutatási munkáit koordináló ésa piacokat felosztó izz6|ámpakartell létrehozásában, majd vezetésében.Ezze|
összhangban megalapította az első magyar
ipari kutatőintézetet, melynek első vezetője
Pfeifer Ignác egyetemi tanár volt.
Az ő korszaka az ipar egy igen jelentős
területén, az ipari kutatásban megteremtette
- szinte napjainkig hatóan - a tudományos
légkör alapfeltételeit. A két háboru közti időszakban a tudományos világ számos késóbbi
|aváIősá'ga, pl. Gábor Dénes, orowan Egon,
Polányi Mihály volt az lzzó kutató-inté zetéveI
munkakapcsoltban' A kutatóban ktilfoldon is
ismert ésnagyra becsült jelentős tudósok dolgoztakmint Bródy Imre, Selényi Pál, Winter
Ernő. Anagytudású ésszéleslátókörűvezetők,
kutatók a gyárban á|ta|ában fontosnak tartották, hogy afi atalok jelentős kiilföldi műhelyekben szerezzenek tapasztalatokat, ezért 1árt pI,
Millner Tivadar és Szigeti György a General
Electric-nél New York-ban hosszabb' féléves
tanulmányúton. (Mások is szereztek ott.vezetési tapasztalatot, így Herman LászIő, aki
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Az alapítás
A háboru ltán az egészv|ágon felgyorsult a
műszaki-technológiaifejlódés,s eZ a korábbináI szewezettebb,,iparszer(tbb''kutatást igényelt. Részbene kettős hatásra,részbenpedig
a szov1etmintát követve Magyarországon is
megkezdődött egyésztaz akadémiai,másrészt
Az
az ip aríkutató -intézen' há|őzat |<talakjtása.
ipar államosításaegyszerűbbétette a korábbi
ipari kutató szervezetek,fej|esztőlaboratóriumegszermok leválasztását ésűj íntézmények
Félig-meddigaz Egyesültlzző kutatóvezését.
intézet' bázisán jött létre még l949-ben a
T ávkozIésiKutató Intézet(TKD. A TKI fénykorát olyan k.lváIőszakemberekmunkásságának köszönhette, mint pl. Bognár Géza,Csibi
Sándor, Csurgay Arpád, meg az akkori fiatal
korosztálÉól Roska Tamás.
A hazai híradástechnikaiipar polgári
igényeinekkielégtrtéséreakormányzatmegalapította a llíradástechnikai Ipari Kutató Intéietet (FIIKI;. A TKI-ból leválasztották és a
ésa volfrámHIKI-hez csatolták aÍén}rforrástechnológiai fejlesztésselfoglalkozó I<l;r.:atőcsoportokat,Az intézetaz elektronikafejlődésénekkét nagy forradalmábanvolt aktívszerep|ő az 50-es évekközepén a fé|vezető_tech-
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nika' a óO-as évekközepétő| pedig a mikrote a konkurens cégekől való alapanyagfiiggés
elektronika megjelenésében
ésgyors térhódí- és az adod politikai helyzetben nem kívánt
tásában.
importfiiggés felszámolását, tészbena kínai
Az intézet első igazgatőjának Kőműves
volfrám ércfeldolgozásitechno|ógsájánakereFrigyest (190ó-1990)neveztékki, aki Argen- deti megoldásávaI,részbena technológia szátjnábő| térthaza a háboru utáni években.Az
mos fontos elméletikérdésének
dsztázásáva|.
intézeten belül fokozatosan egyre nagyobb
A fénycső-ésfénypor-kutatásbanelért
hányadot képviselta óO-as évekközepétőIkteredményeka hazai gyártásű fénycsöveket a
alakuló újpestitelep.
világpiacon ta|á|hatólegjobb minőségiítípusok színvonaláraemelték.Ez is hozzájáru|t
A HIKI első évei
ahhoz,hogy évdzedeken
kereszttilaz Egyesült
Az intézetkutató részlegeinégy ,,labor''-nak Izzó slkercsen ésjelentős mennyiségbenexnevezett főosztá|ytatagolódtak:
portált fénycsőgyártótechnológiai sorokat a
I. labor:fénforrás-konstrukció éstech- Szovjetunióba, Indiába, KÍnába.Jelentős tunológia, anyagtudomány(Mo, W, A12o3), dornányos eredményeketért el Bító János a
illewe fé|vezetőeszk<izök konstrukciója és gázkisülésekfrzlkájában,
mígmások a fénycsőtechnológiája, vezető: Szigeti György;
katódok ésaz oxidkatódok viselkedését
értelII. labor: adócső-konstrukció éstechmezték. Az a|apanyas-kutatásokhoz je|entős
nológia, yezetői Koncz Iswán;
anyagnzsgálat is kapcsolódott.
III. labor: passzív alkatrészek(R, C,
1953-bana gyár laboratóriumirészlege
potenciométer)konstrukci6ja éstechnológiáa Hiradástechnikailpari Kutató Intézetszerves
ja,vezető:KatonaJános;
részelett. A Magyar Ldőcsőgyárat 1963-bana
fV. labor: elektroncső alkalmazástech- TLINGSRAM Rt.-hez csatolták. Az Adócső
nikalelektronikai fejlesztések,műszer ésmé- Laboratórium L969-igmaradta HIKI szerveréstechnika
zetében.e^rtán a laboratóriumot is á|rre:cce
) vezetői Valkó Iván Péter.
a
A felsorolt labowezetőkön kíVtilkiemel- TLINGSRAM Rt. Itt előszöt önálló főosztáIykedő képességíí
kutatók sora dolgozott már
ként mííködött, majd Technológiai Labor
kezdetbenis az intézetben,
pl. Bodő Za|án, Finévenaz űjjászewezett TUNGSRAM Kutató
scher Ferenc, Klatsmányi AÍpád,Millner Tivarészelett. Uiabb átszewezésután 1983-bana
dar,Nagy Elemér,ProhászkaJános,SzépIván. Távlati Kutatási osztály nevet kapta, I968-tő|
AHIKI kutató-fejlesztőmunkája,a K+F
a laboratóriumot Milln er József vezette.
tevékenység
az e|ső évekbenszinte |azáró|ag
A laboratórium mindig zártciklusúteraz Egyesült Izző, a Magyar Ldőcsőgyár ésa melés-szerve
zéshezhasonlóandolgozott. Saját
Remix Rádiótechnikai Vállalat tevékenységé- igényei szerint tervezett.,mért, épitettmérőhez kapcsolódott. Az intézet létehozásának
eszközöket, gyáttottprototípusokhozalkatrékimondott céljavolt, hogy távlati kutatások szeket, fejlesztemea speciális anyagok megfolyjanak,melyeknagyobbkockázattaÍjárnak. munkálásáhozsztikséges
eszközöket. Ez sokáig
_
A vállalatok fejlesztésicé|jai,elképzelése
i erő
biztosítottaa g'yors'eredményes
munkát, mert
sen kötődtek napi termelési feladataikhoz, itt mindenki látta, mit, miértcsinál, mi letc az
ezért az ilyen kutatási feladatoka az intézet eredménye.A TIINGSRAM későbbadócsőmaga tett javaslatot.Ezek finanszírozásaköztechnológiai problémákhelyett világítástechponti keretból történt, költségei tehát nem nikai problémákkalfoglalkozott. Ennek terterhelték a vá|Ia|atokat' de elnverésükhöz a mészeteskövetkezményelett, hogy miután a
válla]atokelvi támogatásárasztiÉég
volt.
General Electric áwette a TI.INGSRAM iráA kutatásbana kezdeti évekbennaqy ietyttását, és megsziintette az adőcsőgyáttást,
lentőségevolt annak ahagyományo' I990-re a labor elvesztetteeredeti profilját és
technikai _ kutatási profilnak, amelyet"aÍoo*a HIKI
a megmaradt részlegbeleolvadt a TtINGSa TUNGSRAM
kutató labortól örökölt. A
RAM (GE) kutatási ésfejlesztésimunkájába.
volfrám ésmolibdéntechnológiát Miilner TiA HIKI-ben, szinte az alakulással egy
vadar ésmunkatársai (<özttik Fukker I(ároly)
időben felismerték a ttanzisztor mint (ljfaita
jelentősentovábbfejlesztették.Ez lehetővétet- elekronikai alkatrészjelentőségét,Szigeti
Tanalmóny
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György kezdeményezéséreés vezetése alatt
megkezdődött a fé|vezető eszközök technológiáinak kutatása. Ebben Szép Iván meghatároző és iskolaterem(ó szeméLytségeemelkedett ki, ugyanitt miíkodtitt N"gy Elemér is.
A kezdeti kísérleteksorán sikerült germánium kristálytömböt előállítani ésaz abbőI
készült szeleteken tr anzisztor -hatást észlelni,
1954-ben pedig elkészítettéka reprodukálható tulaj donsá gokkal rendelkező dis tr anzisztorokmintapéldányait.AhazaiÍé|vezető-klxatás
megindulásában szerepet játszott az e|ső germánium-egykri stá|yhűző megépítése.A Czochralsky-elven működő berendezéstSzépIván,
Rózsa Pálné, Fried Henrik ésPatakJános építettékmeg 1955 táján.1956 őszét a leningrádi
Szvetlana gyá,rbanmód nyílt germánium rétegtranzis ztorok gyártási tapasztalatainak me gis 1957 -tőlrahazu adaptámeréséreésátvéte|ére,
cíőra. Az egykristályos germániumban tapasz.
talt inhomogén, de periódusos adalékeloszlás
okainak felderítésében,a plaszdkus deformációval bevitt díszlokációk elektromos viselkedésénekIeírásábanértek el eredményeket'
Alkatrész Kísérleti ÜzeA Kohó és Gépipari Minisztérium Híradástechnikai Igazgatősága 19ó1-ben úgy döntött,
hogy létre kell hozni egy alkatészgyártő |lsérletiüzemet, azzala céllal,hogy:
- a laboratóriumi szinten kifejlesztett
alkatrészeklaboratóriumi technológiáj át a nagy
sotozatgyártásnak megfelelően tovább fejlessze
és gyártÁsra átadja a technológiát az illetékes
profi l gazda alkat észgyártó vállalatrrak;
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- ha a Íe|haszná|ői igény nem éri el a
nagyüzemi, a tomeggyártás szintjét, saját maga
gyártson. Utóbbit a tőkés import nehézségei,
á p énzng5ngazdá|ko dás (el égtel en deviza) kor látai indokolták.
A döntés értelmébenazizemet a HIKI
keretében kellett létrehozni. A terv szerint kb.
20 millió forintot kellett volna biztosítani a
beruházásh oz.Yalőjában az iI|etékesekkb. 3-5
milliót irányoztak elő. Ilyen feltételek mellett
saját kivitelezéssel kezdődött meg aZ épületátalal<ttásésL962-benindultaf éIvezetőkatődíl
- alumínium anódú kondenzátorok kísérleti
g5,ártása.
A HIKI úipesti telepe
Ú1 p.'t".', a haj dani káposztásmegyeri Károlyi
birtok uradalmi központja helyén 1964-66ban beÍejeződótt az e céLra tewezett és az
MFKI-val egy helyen létestilt kutató telephely
első szakaszának építése.Előszor a Míiszaki
Fejlesztő Kutató Intézet nyolcemeletes toronyépülete valósult meg, majd a }IIKI ,,A''
épüiete, a kettőt összekötő előcsarnok és folyo'ó, illewe a konyha-étterem blokk, a moáern kony'ltár ésa miíhely blokk (,J'' épület).
F,kkor idetelepült a MFKI és a HIKI egy része, a ÍéIveze(óÍőosztá|y.
A hawanas évtlzedutolsó éveiben több,
szinte egy időben ható tényező alakította át
jelentősen a HIKI arcllatát, tevékenységét,
hatását: megváItoztak a tudományos és technikai feladatok, az irányltás és a szervezet
rendszere, valamint a gazdaságskörnyezet.
Az akkor előkészítésalatti ún. űj gazdasági mechanizmus a döntési pontok decentr a|ízáIásakap csán számos szervezetsésszemé
|yi váItozást eredményezett, ezek részeként
megszűnt a Kohó és Gépipari Minisztérium
(I(GM) Híradástechnikai Ipari Igazgatósága,
Aurélt
melynek ígazgatóját, Komporday
(1915-2000) 19ó5-ben kinevezték a HIKI
vezérigazgatőjává.
Komporday Aurél az intézetben megindíttatta a saját fej\esztésűtermékek kísérleti
gyártását, részben azétt,hogy az itt kidolgoiott ti eljárások és termékek alkalmasságát
még házon belül ki lehessen ptőbá|ni, rész.
ber1 mert így mód nflt a sorozatgyáttás beinEz
dulása előtt' az új termékek értékesítésérc.
- amellett, hogy növelte a HIKI gazdaság1
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eredményét_, mind több vállalatta| hozta
kapcsolatbaaz intézetet.
1960-as évek cél azintegtőlt áramkör
Többé-kevésbé ebben az időszakban már
lényegesenbonyolultabbá váItakaz elektronikai termékek.A beépítettalkatrészszámmegnőn, ésezértlgrásszerí3'|ettaz igénya kisebb
méretíí,de egyidejű|egmegbízhatóbbalkatrészekiránt. Mindezíj anyagok,újtechnikák,
újkonstrukciók megjelenéséhez
vezetett.
A' fé|vezetőknél
megkezdődött az e\emek integrá|ása;a bipoláris technika mellett
megjelent a MoS technika; a kondenzátorok
területén alkalmazni kezdtéka poliészterés
polikarbonát főItákat;a vákumeljárások,a vákumpárologtatásbetört az alka*észiparba;az
alumínium mellett megjelent a tantál mint
elektrolit kondenzátoralapanyag.Ugyanakkor
ezekkel az új e|tá,rásokkal'konstrukciókkal
versenyeztek,jelentősen korszerűsödtek a régiek is.
A folyamatigen gyors,szinte robbanásszerű volt. Hatására a HIK[-ben is szinte
sorozatbanindultak újkutatási feladatok.
A HIKI korán, már l964-ben, nemzetkozi szinten is eredményesen
kapcsolódott
be a MoS technológiaifejlesztésbe.
1'969/7}-benkerült sor a számítástechnikai felhaszná|ás szempontiából legfontosabb,azun. TTL technológiájúintegrált kapu
áramkörök hazai ktfejlesztésére,I||ewe az
Egyesiilt Izző gépsorántörténő kísérletigyártásba való bevezetésére.
IJgyancsakebben az
időszakban került sor 5 MoS IC kísérleti
gyár tásánakm e8szerveZés
ére.
A ó0-as évek közepén a HIKI-ben a
passzívalkatrészekterületén is megjelent a
vákumtechnlka, a vákumpárologtatás.A már
klasszikusnak számítő fémréteg ellenállás
technika mellett megindultak vékonyréteg
kondenzátorkutatások.Ez a kondenzátortipas
már avékonyréteg
hibrid áramkörök irányába
tett jelentős technológiai lépésvolt.
19ó5-ben megkezdtéka vékonyréteg
(hibrid) integrált áramkörok kutatását ésfejlesztését.
Ennek eredményeként
vákumpáro.
logtatott Ni-Cr ellenállásokkal ésösszeköttetésekkel.beültetett miniatűr tranzisztorokkal
éskondenzátorokkal32 fé|eana|6gésdigitális
áramkör kerüIt kifejlesztésre1969-ig.A hibrid
Tanuhnóny

áramkörök kísérleti gyártása még 19ó8-ban
indult el.
19ó8-ban- részbenismeretáwétellel
I969_bena tar.kezdődött meg a vastagréteg,
tá| alapú'vékonyrétegáramkörök kutatása.
I973-ban már számítőgéppeitervezett, bonyolult' hibrid áramkörök kísérletigyártásais
folyt.
Nemzetközi

kapcso|atok

Ko-porday Aurél-felismerve
l5* É--_l
1p*e * o| azt,'how az autarkfejles-ztés
Jp

az Intézet teljes profi|jában
a ki.ilnem lehetversenvképes

és azt, hogy a nemzetközi he|yzet megváltozott, fokozott hangsúlyt fektetett mind a
hazai, mind a nemzetközi együttnííködésre. A
külföldi kapcsolatokban előtérbe került egybelüli nemzetkozi munkarészt a KGST-n
megosztás előnyeinek keresése, másrészt a
külföldi gép- és know-how vásár|ás, Ebbe a
körbe tartozott a vastagréteg-technológia
19ó8-asindításáhozÍe|hasznáItkülföldiknowhow. A Magyar Híradástechnikai Egyesülés
vá||aIataival kc;zös váI|a|kozásban a HIKI
munkatársai aktívan közremííködtek egy két
oldalon folír ozott, lyrrkgalvanizált' nyomtatott
huza|ozásű lapokra vonarkoző külföldi knowhow áwételében.
Az Intézet méréstechnikaikutató munkái is átalakultak. Míg a óO-as évek második
felében állandó progTamozású mérőberendezéseketfejlesztettek |a az eg5redifé|vezető eszaddig a 70-es évekbenmár a
kozok mérésére,
számitő gép-v ezérelt mérő automaták kifej Iesztése került napirendre. A korábban sikeres
méréstechnikai fej|esztésekfolytatódtak nemzetköz1leg is új, vagy (tjszeríi eredményekkel.
20 éves a HIKI
Az intézet szakmai eredményei mind idehaza,
mind nemzetkozi 1{1gn glismertekké vá|tak"
ugyanakkor a HIK[ 1200 fős Iétszámávalaz ország harmadik le gnagyobb tudományos kutató intézete lett, amelyiket gazdasági ereje is jellemzett. Ekkor a Fóti-úti telephelyet saját erőbő| írj éptiletekkel bőűtette, ami lehetővé tette
az intézet koncentrálabb elhelpzkedését.
A 70-es években.az USA-ban az Intelnél új korszakot nyitonak a mikroprocesszor
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kidolgozásával, ennek reprodukciójára _ ahazai számítástechnikai igények miatt _ a 70-es
évek második felében került sor.
A 70-es évek közepére a HIKI lassan
kikapaszkodott abból az a|acsony preszúzsí3,
pozíaőbóI, amelÉe megalakulásakor került.
L hazai hierarchiában eredetile g kiemelt helyzetíí KFKI mögött második szintet azok a
kutatóintézetek jelentették, amelyek nem-polgári kltatást folytattak, a harmadik szintet
pedig a többi kutatóintézet.
A mikroprocesszor ún.reverse engineering révéntörténő kifejlesztésénekrendkivül
összetettsége miatt szükséges voIt az összes
hazai erő koncentrálá sára, ezért I97 6-ban |étrejött az,,LSI kutató-fejlesztőtársulás'', ami
négy kutatóintézetközös munkája, a maga nemében tudományos értékű kísérlet volt' Az
LSI KFT cé|janéhány nagy bonyolultságú integrált áramkör (egy korszeríí mikroproceszszor' p- ésn-csatornás szilícium kapus RoM,
pÍogramozható fix memória ésegy-egy RAM
memória áramkör). Ez a közös kutatómunka
mind tartalmában, mind formájábanűivolt. A
munkamegosztás keretében a HIKI feladata
volt a szilícium szelettechnológia fejlesztése,
egyes technológiai berendezések létrehozása,
aziln. masz|d<észítés,
illewe a szükségeshilonleges, nagy ttsztaságű infrastruktúra kifejiesztése,az új kuitúra honosítása.

Berendezés-fej lesztés
A kiilönleges technológiai igények és a keleteurópai országok ellen bevezetett embargó
együttes hatása miatt számos berendezéskifejlesztésére is sor kertilt. Ezek színvonala a
nemzetközi megmérettetést is kiállta. Ezek
koztll is a ktilönféle elektronsugaras berendezésekváltak jelentős exportcikké. A korai időszakban az elektronsugaras hegesztés nyert
teret, majd a vákumpárologtatás.
A 70-es évek közepén a fé|vezetőtechnológiában o|yan nagy felbontású ábrákat/
m aszkoka t kezdtek a|ka|mazni, ami sztiks égessétette a nagyisztaságú munkaterek alkalmazását. Ekkor került sor számos mííszer kifeilesztésére.
Sikerek a hibrid IC gyártásban
A 70-es évekelejéna Budapesti Rádiótechnikai
Gyár (BRG) a rendőrség számára kis méretű
rádiótelefonokat (mai néven mobilokat) gyártott. A HIKI ezen mobilokhoz egyedi hibrid
IC készletet tervezett és gyártott _ a kivánt
készülékméretetaz új áramkörök tették lehetővé. A.hibrid IC termékcsalád hosszú évekig
sikeres volt. A jó eredmény a|apján több válla|at részérekésziiltek egyedi tewezésű, (t.n.
berendezésorientált hibrid integrált áram-

körök.

nagy termékA Szisztematikusfejlesztés
váIasztékoteredményezet\ezt jőI pé|dázzaa
HIKI utolsó, 1982-es(!) prospektusábanszereplő több mint 40 típus'
A MEv létrejötte
majd a 80-asévekelején
A 70-esévekvégén,
az akori főhatóság egységesvezetésa|á rendelte a hazai integrá|t átamköri gyáttástésfej1982 elejéna
lesztést.Ennek eredményeként
HíradástechnikaiIpari Kutató Intézetbázisán
|étrehozták a Mikroelektronikai Vállalatot
(ME\D. Az ű1 szervezethez csatolták még az
EIVRT budapestifé|vezetőkísérletigyártását
és az EIVRT gyöngyösi fé|vezető-és gépgyárát, a
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*A tanulmány teljes szövege, Elemek a HIK]
történetéből címmel, a www.ett.bme.hu/-vagolHlKV
elemek'htrnlhonlaoon olvasható.

Tanulmány

IvÁNn JÁNos

Dokumenírmok az űjpesti Egek Királynéj^
Íőplébátia-templom építés&ő| 1. tész
A torony ésaz oldalhajők nélkíili templom
1874.november23-án a|aráIy
az űjpestirómai katolikus hitközségnek adományoztaaz űjpesti római katolikusegyházés
plébániafeletti kegyúrijogot.
A nagyközségkatolikusainakakkoribankétIstenházavo|t.ABaross utcában,amai Batthyány
utcával szembena Duna felőli oldalon, ^il'iván-hegyen1833-banépültegy kápolna,valamint a régi, a pesti határ menti temetőben
1840-benépítettek
egy kis templomot,amelyben vasár- és ünnepnapokon miséztek.Az
1874-benmár kóze| 8000 újpestikatolikus hívő befogadásáramindenképpenszükségvolt
egy megfele|őm&e(ú'templomra, amely építésére
a tervezetetUjpest Katholikus egybáztanácsa Peitler Antal Jőzsef váci püspöknek
I875. szeptember10-énterjesztette
elő.
Egy templom- mint minden épület_ az
építtetőszándékán,az áIta|arendelkezésrebocsátott anyagifedezetentúl,tervek,költségvetésa|apján,többnyire több vállalkoző aján|atát
összehasonlítódöntést követően kezd épülni.
A(z újpesti)Katholikus Elet 1938. októberi számábandr. CsíkJózsef apát plébános
írásaszerint a templom ',alapkövétSzvoboda
Antal gyöngyösi építész
tervei a|apján, I875,
szept. 26-án helyezte el Neszveda Iswán váci
kanonok''. Ezt támaszga aIá a Yáci Püspöki
Levéltárbantalá|t 1875. szeptemberhó ló-i
,,szerződés,mely egyrészrő|az Ujpesti Kath.
Község tanácsamint templom-építtető,másrészrő|SzvobodaAntal gyöngyösi lakos mint
aján|atafolytán elfogadott templomépítő vá||a|kozó ktizött az összes kőmííves munkát
illetőleg köttetett, mint következik:
1. Az egyháztanácsa templom építést
házL|agkezelvén,a szükségestég|a-,kő- és
mészanyagot saját költségén maga áIlítjaeIő.
2. Szvoboda Antal vál|a|koző kötelezi
magát a vá||a|atbavett újpestitemplomot az
Ktizlemények

egyház tanácsa álta| e|fogadott, a Gyöngyös
városi templom mintájára készült 1. pont alatti terv szerint az abban netán teendő módosítás a|apján is felépíteni. ftJgyan |étezik egy
terv 1. sorszámmal, amelyen 'Az újpesti templom tervezete _ Alaprajz,, szerepel, egyelőre
azonosíthatat]ana|áírással,dátum nélktil, tehát
nem állítható egyértelműen, hogy ez voIt az
eredeti terv].
3. Kőte|ezi magát vá||a|koző az összes
kőműves munkát köbölenként ktilső és belső
vakolással együtt a 2, pont alatt ide csatolt
aján|ai árjegyzék szerint teljesíteni, a kőmííves
napszámosdíj köbölenkénti 3 ft 20 kÍ ktilön
fizettetik.
4. ^z építéshezszükséges áI|ványokat
és eszkö zök et v á|Lalkoző tarto zik saj át költs égén előáI|ítani, fenntaÍtani, az állványok elhasznáIásáért a vállalkozás befejezése után ötszáz fonnt fog az egyház tanácsa által kifizettetni.
5. Kötelezi magát váI|alkoző a netán
időkóz1|eg anyag- vagy pénzhiány miatt beá||ítani szükségessévált és tényleg beállított
kőművesmrrnkálatot, akkor amikor az építés
fo|ytatására az eg5rház tanácsa által felhívatik,
azonna| megkezdeni, illetőleg folytami ésvéglegesen befejezni.
ó. Vállalkoző a váIlalati munkáinak
megkezdése előtt köteles a vállalat biztosítására bánatpénzb en 500 ft -ot akár készpénzben
5"/" kamatváItozás mellett letenni, akár nyilván telekkönyvt je|záIogot ezen összeg erejéig
nyújtani, mely biztosítás csakis a vállalat teljes
befejezésévelfog üsszaadatni, illetőleg a jelzá|og I<t;J,r|és
e b ekebel eztetni.
7 .Yá||a|kozo azáIta|afelvállalt ésteliesített kőműves munkákért részben ésegészben a
fennállóépítészeaszabá|yokszerintbármikor
ésbármely időben a teljes felelősségetszavatosságot magára ésjogutó dafua nézve e|vá|Ia|)a.
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8. Az egyház tanácsa kötelezi magát a
3ik pontrrak tekintetbe vételévelaz építéshez
szükséges tég|a-,kő- és mészanyagot e\őáIítani, vállalkozőnak a teljesített és az egyház
tanács kihildön bizottsága áIta| felrnért munkákért járő éskobölenként számítandó összegeket 5"/" azaz öt százalék levonásával - a
napszámosdíjakat köbölenként 3 ft 20 kr-ral
számíwa_ hetenként' éspedig szombat napján
délutáni ó órakor kifizetni, mely levonat 5o/o
biztosítási alapként szo|gáIván, a munka töké-.
letes befejezése ttán vá||a|kozőnak fog kifizettetni.
9, Ha a váI|a|koz6 fent jelzett vállalati
kötelezettségeinek bármely irányban akár képességhiányból, hanyagság vagy rosszakaratból eleget nem tenne' jogában á|| az építtető
egyháztanácsnak az építéstazonna| besziintetni, a vállalkoző terhéreésköltségére ahiányzó
munkákat bárkinek kiadni, illetőleg folytattatrri ésbefejeztetni, ésezen czé|bőI a szükséges biztosítást érvényesíttetrri.
I0. Az ezen szerződésből származhatő
pereskedések elbírá|ásáraa sommás ítésze|járás ésszabadon választandó bíróság kiktittetik.
Me|y szerződés 3 egyenlő példányban
szerkesztvén' felolvastatott' megm agyaráztatoft ésa|áíratott azonhozzáadással: hogy vál|a|kozóra az aIáíráskor azonna|, az egyház
tanácsra pedig azok felsőbb jóváhagyása után
válik jogerejűvé.Ujpesten 1875. szeptember

Szaoboda Antal giingiisi

ésvállalkohő 16' Szvoboda Antal mint építész
ző, az egyháztanátcs nevében és megbízásábí|
W e|tz Káro|y mint h. elnök, Illek Vincze mint
plébános, Kracher Károly és,Hunyady Károly
mint tanácsjegyző. Előtttink Kerekes Lász|ó
mint tanú, FajszJános mint tanú.''
Szvoboda Antal gyöngyösi építőmester,
a gyöngyösi Mátra Múzeum alkotója (B. Gál
Edit szíves tájékoztatásaszerint), a 19. század
második felébentevékenykedettHeves megyében. ó építetteDetken apaplakot, Kompolton
a Szt. Bera templomkápolnát, Gyöngyösön
talan plébániatemplomh oz tartozó harangoző
házat és az egységeshomlokzatot, az 1890-es
kórévekben pedig átépítette a gyöngyösi
házat.
Az újpestitemplomra vonatkoző szerződés megkötése előtt az egyháztanács 1875.
szept. 10-énPeitlerAntalJózsefváci püspöknek
felterjesztette a templom-tervezeteket jóváhagyás végett, megsegyezve,hogy ''szeretett lelki
pásztoru(n)k főtisztelendő Illek Yincze úÍfáradhatatlan buzgalma által [.'.] van ['..] egy
tekintélyes pénza|apot képező ésgyümölcsöző
templom bazárv(n)k is, minek segélyévelnem
ritka szüliségletei(n)k lelnek fedezetet [...]". A
püspök felülvizsgáltatta a teryezetet uradalmi
mérnökével, Rappensberger Jőzseffel. Az uradalmi mérnök szerint a templom ,,csinosságára
és tartósságára nézve klrc|égtő volna, kivitele
azonbannagy költsé ggel jár. Mert hason nary-
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ságútemplomot az oldalerkélyekésazok fe- teinek ny|várutása''végett.Peitler Antal Jóleni gömbölyű ablakok e|hagyásáva|s az alsó zsef erre utasítjaa plébánost,miszerint ,,[...]
nagy ablakok ahhoz képesti módosításával, hasonló ügyekben a keze|éstaz embei éIet
valamint a kiilső díszínnények
egyszerűsítésé- bizonytalansága tekintetébő| nem egyesek,
vel kevesebb költséggel lehetre e|őá||ítani. hanem több tagból álló bizottságok szokták
Egyes árakattekinwe az építész-,
ács-, csere- eszközölni, szíveskedjék
t. Uraságod k<izolni
pes-' lakatos-, bádogos- és üveges munkák velem azoknevétésá|Iását,kik a kérdéses
ügy
meglehetős mérsékeltárakon vannak felvéve; éléreállani ésmindenértfelelősségetvállalni
mázo|ő munka fe|számitásanincsen. Asztalos
aján|koztak,illetőlegag5,íijtéstrendezőbizottmunka rendkívülmagas'ha tudniillik a neve- ságtól egy ily tartalmús aláírásukkalellátott
zeLt tárgyak egyszeríen s erősen készülnek, nyilatkozatot hozzám beterjeszteni,egyrittal
miután a neta|ánszándékoltdíszítéseket
a ne- pedig hiteleskimutatástadni arról, mily összeg
vezett.tátgyakon rész|etrajzok hiányában előfolyt be a sorsjátékból,mennyi fordíttatottablegesen megbírálninem lehet.'' Peitler Antal
ból a templom építésére?''.
Hiába vo|t azonezen
vélemén1t
elfogadva
figyelmezteti
ban
a
plébános
kétségbeesett
ktizdelme a seJózsef
az egyháztanácsot
a tetemesköltségeLre,hozzá
gélyekért,azokat nem folyósították, az orszátéve:,,FIa [...] a tek, egyháztanácse teÍvezet gos gyűjtésiránti kérelmet nagy v a|őszíníisé
gmellett óhajt megmaradni,s reméli,hogy az gel elutasították,ésaz épírkezés
csak Károlyi
építésbez
megkívánhatóköltségeket e|őá||ítani Sándor gróf segítségével
folytatódott.
képeslesz, űgy ^ szerződéstvéglegesenmegA gróf ugyanis ,,a templom felépíthekötrri, illetőleg az ide visszacsatoltakat
kellőleg
tésecé|jábő|a va|Iása|apból20.000 ft segélyt''
bé|yegezvea részemrőli megerősítésvégett kérelmezett(feltehetőenazértő, mert szeméhozzám visszaktildeniszíveskedjék.''
lye garancia volt arra, hogy azt a megse|ö|t
A templom építéshez
azonban szükség cé|rafogsák fordítani, ill. ha az köIcsön, azt
volt Trefort Agoston m. kir. vallás- ésközokvissza is fogják fizetri). Természetesena gróf
tatásügyiminiszter jóváhagyásfua is'
kezdeményezése
sem kertilhette meg az egyA templomépítés
rövidesen elakad' A
fa|akatfe|hűztákközel néhánylábnyira (1láb
= 0,315m),a pénzviszont elfogyott.A nehézségeketláwa I877 augusztusábanIllekVincze
plébánosa beltigyminisztériumtólkért sesltségetazza|,hogy ,,[..']társadalmiSzempontból sem lehetvénközönyös az, hogy az eddig1
sajnos tapasztalásokszerint nyrrgtalanésbékételenelemekkelbővelkedő Ujpest [...] 'ómai katolikus templom nélkiil szúkölködik
[...]".Mivel ,,[...]már annyirahaladta míi,
miszerint a templom fa|aia földből kilátszanak
járulok Nagyrnél[...] azon alázatoskéréssel
tóságu m.k. Belügyminisztériumhoz10 ezer
lélekből á1ló kath. hitközség nevében,[hosy]
méltóztassék
az újpestiróm. katolikus Egyház
javára
építési
a|ap
könyöradományok ny|vá_
nos gyűjtésétotszágszertekegyesen engedé|yezru[.. .]''.Nyilvá n az i|yen levélrea miniszter azonrualnem vá|aszo|, a körülménveket
kivizsgáltatt^.Igy- bár Pest, Pilis, Solt, Kiskun vármegyeÍőjegyzőjeszerint a mégszükséges 60.000 ft-os gyűjtésttámogatja_ a kére|met a minisztérium osztáI',taÍácsosaa váci
Trefort Agostonrn. kir. rlallós- ésKözoktatfuügli miniszter
püspöknek visszawta|ja
a püspök ,,becsesnéze- jőudbagón a templm,ter.t)ezetre
Közlenlények
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házi hierarchiát, míg végiil 10.000 ft segélyt,
majd a grőf közvetitéséveltovábbi 12.000 ftot ésó.000 ft-ot kapott az egyltázközségszigorű e|számolásikötele zettségmellett, továbbáazegyházkőzségelöIjáríjánaknyilatkozattételével,melyben ,|...) az egyháztanácsa
felveendő 12.000 ft-nyi amortisationaliskölcsönöss ég visszafrzetés
ének biztosítása végett
ünnepélyesenkijelenti s úgy erkölcsi, mint
anya$ felelősségmellett önmagát, va|amintaz
egyházközségetegyenkénts összesen kötelezi
arra,hogyezen 12'000ft-"p kölcsön visszafizetésére
szükségelté*,tjáradékaz egyházkózség közjövedelméből [...] nem lesznek''. A
nyilatkozatot Illek Vincze plébánosmellett a
világi elnök' az alelnök ésa jegyzőkís a|áíttak.
Végül a templom Károlyi Sándor gróf
támogatásávalfelépültazza|a feltétellel,hogy
kisebb lesz, mint amilyennek tervezték.A kisebb templom terveinekkészítésével
a Károlyi
családnak rendszeresendolgozó Ybl Miklóst
kértékfel, aki a ,,földből már kiálló'' kontúrokon belül kétváItozatbanmonumentális bazillkát tew ezett..Ez még min di g túlzásnaktíínt,
ezértazYbl-lel a lipótvárosi (SzentIstván)Bazilikán együtt do|gozóKauser József budapesti műépítéssze|
készínettekegy szerényebb

tervet (amelyet sajnos még nem ismertink, jelenleg csak rekonstruálni tudnánk részletes
felméréseka|apján), ami a|apján a templomot
megépítették.Végül sok-sok kiizdelem után
1881. nov. 27-én Virter Bertalan címzetes
püspök ésváci kanonok a templomot tinnepélyesen benediktálta) azaz megáldotta. A felszentelést _ consecrálást - még nem lehetett
eIvégezni,mivel annak eryéb - pl. belső berendezésre vonatkozó _ feltételei is voltak.
Sajnos a pénzhiány a templom á||agán
is meglátszott. 1884. június 1-jénIllek Yincze
plébános levelet írt Trefort Agoston miniszternek, kérve,hogy a templomon ész|e|thibák
megáI|apításáraismételten ktildjön ki bizottságot, mert a két éwel azeIőti (tehát 1882.
éu) izsgáIatrrak nem ismeri az eredménÉt. A
plébános a meÍIqyezetről lehullő Iéce|<rő|,a
primitív téglapadlóról ésa szé|Íogőnélktili oldalbejáratok miatt az á||andő huzatról panaszkodik, mely ,,körülmény fo|ytán oly nagyságú
léghuzam uralkodik, hogy a templomban jelenlét [...] az embei szeÍvezetlegbiztosabb megtámadója,, . A levélre történő vá|aszt nem ismerj"k' d" a püspök kirendelte Orosz János fóti
kertileti esperest' ho gy izsgá|ja |<taz esetet, aki
1884. évi július 31.-i jelentésébena következőketá|Iapíga meg:
,,I. A. zárőÍodémhezbeépítettgerendákat nyersen építettékbe, a helyőket [beépítéskor] jól megállták, de azótaktszáradtak, minthogy sem oda enywezve' sem oda srófolvaYary
szegezvenemvoltak (amilyet a lezuhant léczen
láthatni)' okvetlen kell, hogy lezuhanimyanak
ésúgy hiszem, ez ismétlődni fog.
2. Megnézendők fbizottság által megvtzsgá|andók] az ablakok keretei, mert alatnrk
a bevert eső végigfolyik a templom belső falán'
3. t...] A templom hajója közönséges
tégláva|van kirakya. . .''
A műszaki problémák orvoslása tehát
mindenképpen sziikségessévált, nem utolsó
sorban pedig az eg5rházközség azon őha1ának
teljesítéseis, miszerint a templom mielőbb toronyért ésoldalhajókért,,kiált''.
@olytatjuk...)
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A'szerző ezútonköszöni a gyöngyösi Mátra Múzeum mrrnkatátsának,D. Gál Edimek szívessegítségét.
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Az Iswántelki Főmííhely kulturális egyesülete
Az Istvántelki MAV Főműhely kulturális egyesülete- a
TeswériségDal, Zene és
onképző Egylet -,1 893-ban,
méga Nyugati MAV Főműhelyben alakult meg.Az Iswántelki Főműhely
- a két
létesítése
után - a do|gozőkkérésére
nagy mrrnkásérkezőegyr észétkuiturális célokra alkalmashelyiségekké
(szíttház,illewe táncterem' könyvtár' biliárd-terem söntéssel)alakították át, ame|yígy ,,munkáskaszinó'' lett.
A Teswériség32 tagú,daIfudája_ Í914.
májusában _ a svájci Bázelben, nemzetközi
versenyen,,abszo|ílt,,
első díjatnyert' az ekkor
kapott elismeréstmáig őrzlk, A dalárda I93Oas fellépéseiközül a vigadói volt a legsikeresebb, amelyet a rádió is közvetített. I93 6-ban
pedig az operuházban _ a többször megismételt Flovanscsinaoperaelőadáson- a kórusban
a da|árda 45 tagja szerepelt. A kulturális
egyesület 1933, március 28-án ünnepelte
fennállásának40 évesjubileumát, a dalkar élére ekkor Ád ámJenő, a.Zenemíivészeti
Főiskola
tanáta kertilt.
Lszín1átszőkmár az l930_asévekbenis
eredményesmunkát végeztek,nagyobb ismeretségreazonbancsaka háború(1945)után
tettek szert.Igy l946-ban e|őadásllkat a főműhelybe ,Iátogatő Gerő Ernő miniszter és
Szakasitsfupád is megtekintette.Az 1950-es
évekelejénpedig nagy sikerrel mutatott be a
szín1átszőcsoport eg.yvasutas tárgyű színmíivet' amelyet az ország ktllonboző területén
több mint 100 elő adásban játszoták. A' szinjátszók ekkor még a Magyar Rádióban is többször szerepeltek.
A Teswériségkultűregylet 1948-bana
vasutas szakszewezet irányítása alá került, a
régi,,munkáskaszinó'' pedig a Landler Művelődési Ház nevet kapta. A népi tánccsoport
I949.ben alakult és rövid időn belül igen
népszeríí'
lett. Az 19ó0-as években azonban
megkezdődött a hanyatlásidőszaka,ez e|őször
az énekkarnálmutatkozottmeg' majd elértea
zenekartésa szín1átszókat
is. I970-tő| ugyan
Közlemények

sok új kezdeményezés,
kísérletezés
színhelye
lett a míívelődésiintézmény,ezek azonban
igazi megíjulást nem eredményeztek.A régi
művelódésiintézményelavult épületeit|970ben lebontottákéshelyen új,korszerű míive|ődési házat építettek, amelyet 1993-tóI
Széchenyi Míívelődési Háznak neveznek.
Jelenleg a kultúrház klubboknak, szakköröknek, tanfolyamoknak,iskolai oktatásnakés
a köny'vtárnak ad helyet.
A főmííhely sporte gyestilete
Az Istvántelki MAV Főműhely kebelében
1909-ben alakult meg a TestvériségSport
Egyesület. ,,Az I9I5. évben sportoló ifak
megnyerik az Ifiűságs Labdarugó Szövetség
által kiírt bajnokságot,a következő évbenpedig a második helyre kiizdik fel magukat.Az
egyesület egyik legszebb sikere (labdarugásban) a SzéchenyiVándordíj elnyeréseaz t923,
évben.A labdarúgásonkivül (1927-ben)abirkőzástis kultiválják a Teswériségben,
s tegyük
hozzá: szépsikerrel. Ujabban az evezésiszakosztáIylétesítésével
a vízisportokatkedveltetik
az iswántelki főmííhelyalkalmazottaiva|.,,
Az egyesülettagjainakszáma 1927-ben
meghaladta akétezret,ez o|yan jelentős tag|étszámvolt, amekkorát kevésmawar sportegylet volt képesfelmutatni akkor.
A Sport Egyesület labdarugó szakosztá|yának első csapatamegnyerte Magyarország
1927/28,éwamatőrbajnokságát,amelyrejoggal volt büszke a Íőműhe|yvezetősé1e.Az at|éták1933 és1948 között. kimagasló eredményeket értek el vasutas-' illewe az országos
bajnolrságokonéstöbb érmeshe|yezést
szereztek. A háboru előn.a birkózók is jól szerepeltek országos versenyeken,közüliik l936-ban
Móri Gyula kihildetést nyert a berlini
olimpiára.
A TeswériségSE kereteiközött 1936ban amikor a tag|étszám1883 fiő volt - a
következőszakosztá|yokműködtek:|abdaílgó,
birkőző, repülő, tenisz, atlétika,evezős,űiző
éscéllcivő.Repülősportjuk (193ó-ban) a vas-
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utas egyesületek között egyedtil állt, Farkashegyen volt egy 17x13 métereshangárjuk és
8 db vitorlázó repülőgépük.
Az egyesület a háború után a labdarugó
csapat szewezésévelkezdte meg működését,
amely az l950-es évek végéigvá|toző sikerrel
szerepelt a Nemzeti Bajnokságok hilönböző
osztá|yaiban. Egy alkalommal _ az 1946/1947 es bajnoki évben _ méB az e|ső osztálÉan
Q{BI-ben) is játszottak! 1950-ben megalakult
és wrágzásnak indult a súlyemelő szakosztáIy,
amelynek edzője _ később a válogatott eredményes szala,ezetője - orvos András lett.
Az egyesiilet1947-ig a régi nevén,majd
I948-tőI Rákospalotai Lokomotív, illewe
Törekvés néven szerepelt, 1'957-tő| pedig ismét a régiTeswériségSE, nevet viseli. Az egyesület j elenle g mííkö dő szakoszta|yai : lab daru gó,
kézi|abda,súlyemelő,adétika,asztali|abdarigó,
tenisz, ga|ambász éStermészetbarát.
Cserkészek és leventék t Íőmíihelyben
Krámer Gy'ula _ a debreceni műhely beosztott
mérnöke - 1915-ben a debreceni műhely tanoncaiból mega|akga az e|ső rr'aryaÍcserkészcsapatot. Az első világháború után sorra alakultak meg a cserkészcsapatok, amelyeknek
tagjai elsősorban fiúk voltak, de a Dunakeszi
Főmííhelyben mííködött leánycsapat is.
Az Iswántelki Főműhely Irinyi János
cserkészcsapata 1923 augusztusában alakult
összesen 9 tagga|' A csapat tagjairésztvettek a
kote|ező versenyeken: táborépítésés tökéletesítés,őrsi akadályversenyek, wzbőI mentés,
éjj eli nyomkeresés, me gfi gyelés,főzés, térképolvasás' elsősegélynffitás, de indultak a nem
kötelező versenyeken is: csónakverseny, vízi
cirkálás, famászás, pányvavetés, súlydobás,
céllövés, konyvkotés, lakatos- és asztalosmunkák.

Sport Egesi)let labdanigó aapata
A Tesnériség
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A' tábor ozással kapcsolatosan rendezett
cserkészkiállításon a csapat 9 táboi fényképpel, rajzza|, irányitó szögmérővel és egy csónakkal vett részt. ,,A Magyar Cserkészszövetségelhatározta,hogy az 1926. év nyarán nagy
nemzeti táborba hív1a Magyatország összes
cserkészét,alkalmat adott az államvasutak kebelében mííködő cserkészcsapatoknak bemutatrri, hogy a vasutas cserkészekméltó versenytársai a többi magyar cserkésznek... Egyesek,
testületek s kiilönösen az á||amvasvtak igazgatő ságánakb őkezíi támo gatása tette l ehetővé,
hogy a nemzeti nag1'táborban minden cserkészcsapatunk részt vehetett'', így az Iswántelki Főműhely csapata is.
Az Iswántelki MAV Főmííhely 26l-es
Irinyi János cserkészcsapatának otthona
193B-ban kétnagy teremből, négy szobábó| és
egy raktárhelyiségből állt. Sátrakb ő|, szaImazsákokból, takarókból, főző- és evőedényekbőI á||ő felszerelésük tökéletes volt' ,,Kedvenc
sportjuk a vtzi cserkészet. Csónakjukat egy
nagy vttor|ás, úz vászonkajak és egy ladik képezi. Nyáron a llrraryar királyi államvasutak
Igazgatósága áItaI B ala tonkenes én4, 5 hol d te riileten létesítettcserkészparkban szokak táborozni.'' Az Iswántelki Főműhely cserkészcsapatának vo |t tagsaKiss Imre, aIar észtv ett az
megrendezett rV. i|ágI933-ban Gödöllőn
cserkész ta|á|kozőn. Nevezett később vasutas
lett, éshosszú ideig a uÁv Yezéngazgatőságon, a J ármí3javítóSzakosztályon dolgozott.
Az 1921. évi LIII. Törvénycikk a|apján
Mag5rarországon minden ifiú 24. éIetévének
befejezéséig testnevelésben részesül' ,,Az
államvasutak nagyobb műhelyeiben kiképzés
alatt á||ó tanoncok mindannyian a kóte|ező
testnevelésa|á tartoznak, az ő soraikból kerül
ki a MÁv leventéinek nagyobb száza|éka.,,
országos leventeversenyen
,,Lz e|ső mÁv
ésistvántelki főmííhelyek
megj elentek az észa|<t
Miskolc, Szolnok és
kívül
Debrecen,
leventéin
Szombatlre$ MÁv leventéi, s fegyelmezettségtikkel a szertorna, szabadgyakorlatok és az
adétikaktilo nböző ágaiban bemutatott gyakorlataikkal a meghívott szakférfraklegnagyobb
magukat.'' !
elismeréséreérdemesítették
* Az idézetekaz |927-bel megjelentMagyar
könryből valók.
vasutasokalbumacímíí
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Uipest villamosközlekedése 1907-Í9I4 között
Ujpest 1907-ben rendezett ta- könnyűszerrel elérhetővé.Mindhárom járat
nácsú város lett. Fejlődéséhez kocsijai negyedóránkéntkozlekedtek.
közvewe hozzájáraItak a helyi és
, A, í,jvonalak átadásávalnövelni kellett
BURV
központi áramfej|esztőtelepénekkaa fővárossal való közlekedési a
pacitását,egyúttalbővítettéka kocsiszínvákapcsolatot biztosító villamosgányhá|őzatát, hogy az 1907-ben újonnan
vasútjai. Ujpestről három közvetlen járat teremtett összeköttetést a Budapest belső gyű- beszerzett 15 darab nagyobb befogadóképesmotorkocsit is tudják tárolni.
ség{í
rűjének száimítőnagyköruttal, köztiltik kettő,
A másik újpestivillamosvasúticég, a
áthaladva lakóhelytinkön, futott tovább a
már említettBVKV a {óvárosivillamoshálózat
szomszédosRákospalotáig.
egyik nagy birtokosának, a Budapesti Közúti
Ebben az esztendőbenépítetteki a BuVaspálya Társaságnak (BKVT) |eányváIla|ata
dapest-Újpest-RákospalotaiVillamos Közúti
volt. Utóbbi váI|a|atérdekkörébetartozott a
Vasút Rt. (BUR\D a MAV Iswántelki FőÍővároskörnyéki vicinális vasutakatüzemelteműhelyehezvezető, illetőleg a Viola ttcán áthaladó vonalait. A Lehel ésKtilső Iswán (ma: tő Budapesti Helyi Erdekű Vasutak (BHE\D
Pozsonyi) utca iránÉan Megyerre ésRákos- is, amely 1908-ban magába olvasztotta a
BVKV-I, annakmegyeri ésrákospalotaivonapalotára járó villamosok úwona|ábőIa Mária
(ma:,Lebstück Mária) utcáná| ágazott ki, majd lával együtt.
1909-benke zdődotta Rákospalota_Vekőzös szaaz osz utcába fordulva űj építésíi
resegyház-Yác, illetőleg Gödöllő felévezető
kaszuk aKőrház utcáig vezetett.Az iswántelki
járat mégelőbb a Rózsa utcába fordult, majd,a helyiérdekűvasútkivitelezése(más r észvényRákospaloZápo|ya (ma: Elem) utcán haladt át Rákospa- társaságáltal). Ennek végáI|omása
a Park
oldalán
újpesti
vasútállomás
lota teríiletére,
ésitt amail(lárautcán, vég1lIaz ta-U;.pest
osz utcán tértvissza,nagy hurokban kerülve (ma: Szi|ág5n)utca melletti részbena mai
tr2-esés14-esvillamosok2005-benkialakított
meg a tömböt. Az űj építésíí
vonalak közül e
hurok egyuágányoskivitelben késziilt.A másik
kány az osz utcábó| a Kórház utca felé ve{nPEsT vrLLA}'osvoNÁl.ÁJ
8 7 ? Tffi
zetett..Enyhe ívbenszelte keresztiil a Nyár utrirs.rAN Ésrxl arsÓ ror,ÉsgN
üsYH :
EfuUTq I
B-.<o.
cát a GtőÍ líírolyi Sándor kőrház főbejárata
I
I
.l\
előtt, majd a Viola ésSzéchenyiutcákon át egéíl
lE
I
szer' a BudapeswidékiVillamos Közúti Vasút
I
Rt. (BVK\') tulajdonát képező Vasút (ma:
,
at
Görgey Artúr)utcai vonalhoz csatlakozott.
,
Forgalmuk 1907. december 19-énint
",
dult meg. Ide három viszonylatot szeweztek,
$t
,
melyek kiindulópontja a Nyugati pályaudvari
,
,
végállomás volt. A Rákospalota területéhez
tafioző Iswántelek ÍeIéjárő kocsikat a főmíihelyi munkások mellett Palota-Ujfalu lakói is
hasznáIták,abudapest-marcheggivasítpáIyáján átkelve értékel megáI|óját.A másik két
jfuat _ ellentétesirányban _ a Mária, osz,
Kőrház, Viola, Széchenyi,VasútésIswán ut-- - BvK,19o8-rót BHÉv
cákon át nagy hurkot leírvahaladt visszakiin_
BURV
dulópontja felé. Veltik a Károlyi kórház vá|t
Közlemények
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új nyomvona|ának helyén _ létesült. A MÁV
marcheggi vonalát és a mellé tervezett helyérdekíívasűt vágányát metszette a BHÉV rákospalotai vonala. A villamosok eddig szintben
keresztezték a MAV pá|yáját, most viszont a
cégelhatározta,hogy a korábban szóba került
alul- vagy felüljárón történő áwezetési megoldások közül az előbbit valósítják meg' Ennek
munkálatai ide;.érea villamosok szánrára nem
készült ideiglenes szintbeli átjáró, így a kocsik
megosztva közlekedtek; utasaik g5ra|ogszerr
e|
keltek át a vasút vágányain, s száIItak át a
továbbhaladó villamosra.
A ma Fóti úti aluljáróként ismert műtárgy nagy va|őszinűségge|az I9I}-es esztendő
folyamán késziilt e|. A2x6 méter nyílássalrendekező a|w|járő űzszintes pá|yarésze54 métet
hosszúságú,oldalaihoz a támfa|ak mellé 1-1
méter széles gyalogsárda került; tel;.eshosszában kőburkolatot kapott. A hozzá vezető Park
és a rákospalotai Vasút (ma: Pozsony) utca L2
méter szélesvolt' Ujpesti lajáratánáI építették
I<taz ,,ílgynevezett)Megyeri (ma: Fóti) út bekotését. Az alu|járő átadásáva| a villamosok
várakozás és akadá|y nélktil juthattak el Rákospalota belterülete felé'
Budapest területén és a környéki településeken működő villamosvasutak vonalhá|őzatának és forgalmának növekedésével a
ktilonboző viszonylatok megkiilönböztetésére
haszná|t színes tárcsák egyre kevésbéfeleltek
me g, his zen sokféleségük á|ta| nehezen lehe tett
őket me gjegyezni. A kereskedelemügyi miniszter 1909 végénkiadottrendelete ezt orvosolva
kőte|ezőv étette 19 1O-től a viszonyl atok számésb etíije|zésének hasznáIatát. A ko csik végein
a tetőre n^gy tÍaflszparens lámpát szereltek
fel, amely.rrek üveglapja e|é fekete bádoglemezbő| kivágott számotvagy betííthelyeztek,

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

t6

urP.sstt

-

r-

a ro,o.
^

ése jelzésta kocsik oldaltábláin is feltiintették.
A két legnagyobb villamosvasúticégközül a
már említettBKVT páratJan,míga nagy részben Pest területénműködő BudapestiVillamos
Városi Vasút(BWV) páros számokkallátta el
járatait.A BHEV kétújpestivonalátis számokkal jelölték, a BURV hat viszonylatát pedig
betúkkelktilonböztették meg eg1'rnástól.Ve-

*n'xT'&T#Váci
útiésaBHÉVújpesti
és

rákospalotai vonalán közlekedő,
19I0-tő|
járat
je|zésére
55-ös
eredetileg kék alapon fehér vízszintes sár,waleliátott tárcsa szolsált. A
9y"gati pályaudvartól Qpestre aYáciilíon, az
Arpád ésIstván úton, majd a Vasút ésa RákospaIotához tartozó Park utcán, az a|ll|játón,
valamint a palotai Vasút utcán át a Kert közben lévő forgalmi telepig vezető íttját 36 perc
alatt tette meg. Este 8 fuáig 8-10, ezen túl
izemzárásig 15 percenként indult végá||omásairól. Valamelyest segíthetetta forgalom rendszerességén,
hogy 1914.november 23-án átadták a rákospalotai Vasút utca másodikvágányát,
így a csekély Kert közi szakasztól eltekinwe
végig kettősvágányűpá|yán haladt az 55-ös.
A vasúti híd mellett |évő Yáct ílt: végáIlomásról induló 87-es - korábban egysziníi fehér tárcsás _ megyeri járat szintén a gHÉV
üzemében állt. AVáci út újpesti szakaszánBéIa utcáná| |évő végpontjáig az (lttest nyrrgati
felén helyezkedett el egyeden vágánya, melyen négy |<térőtépítettekbe. Közülük az e|ső
kettő, a Zrínyt és az Andrássy utcákná|, viszony|ag közel fekiidt eg1.rnáshoz;szükség lehetett rájuk a teherszá||ító menetek miatt is -,
a Zrinyl' ésaz Andrássy utcáknál voltak. A köv etkező |<ttér
ő a Székesfővár o si Y ízmíi'.ille tve

Vóci úti aillamosaégíllomósa aasútihídrnellett1910-ben.
A képbalfeléna BWT kocsijaóll fehérttírníual,ablakai
filött ,,Ujpest,,és,,Megter,,feliratú tóblíkkal

^,, .,1.,.
r..
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az Egyesült Villamossági Rt. gyártelepeelőtt, július 9-i miniszteri hozzájáru|ást követően
az utolsó pedig avégá||omásnál
volt. iewezindult meg. A Baross utcán ésaz ekkor még
ték a második vágány fektetését,
ennek közcsak nyitandó kánylr Dániel és Vasvári Pál
igazgatási bejárását 19 11. juniu s 23 -án tartotutcákon át a Megyeri útig tartó, utóbbj közták meg,kivitelezésére
azonbanl9|6.igvárni
-utasait területeken hurokszerűen végződő pá|ya
kellett. A negyedóránkéntinduló járat
üzembe heIyezésére
I9I|, március 29-énkefőképpa villamossági gyár (a későbbiTungsrült sor. Ezze| egyitt a Baross utcában a Íorram) dolgozói alkothatták.Mindkét vonaloi a galom javításaérdekébenegy űj kitérőt léteBHEV részére
átadottBvKv eredetűmotorsítettek.Az új vonal mellett lévő parcellákon
kocsik mellett a BKVT villamosai is közle,,rohamos mértékben''épültek űj házak, és
kedtek.
persze jó| jártak a városi szegényházatfelkeA BÚRV legforgalmasabb,A je|zést
_
resni vágyók is. (E járat |939-ben a 93-as,
korábban egyszíníá'
zó|d tárcsát_ viselő reláci1955-bena 8-as számotkapta.)
ója a Ny'ugati pályaudvartól a Lehelutca felől
Az 1907 végénátadott iswántelki és
érkezett,majd azlstván ésArpád úton,a vasút Kórház_Yiola_Széchenyi utcai relációk korai
fölötti egyvágányosfeltiljárón, illewe a palotai jelzéseitegyelőre nem ismerjük. Előbbi 1910Fő úton (a mai református templom helyén től C betíítviselt, éstovábbra is a főműhelv
álió) rákospalotaiközségházáigtartott.Palotai munkásainak, vaíamint Rákospal ot^-Úif^|i,
végpontjánújhurokvágányt.he|yezteküzem- Iswántelek ésUjpest délkeletiszegletelakóibe 1910.augusztust9-én,amely segítségévelnak legfőbb villamosjáratavolt. Szerepea Vioa pótkocsis szerelvények
visszafordulásakönylautcaivonalmegszíinésévelaKáro|y,tkórháznyebbévált, nem kellett avégá||omáson
lecsa- ba látogatók utaztatásávalbővtilt. Fél óra alatt
tolás után körüljárnia a mot;rkocsinak pótjárlehetett vele végpontjaikózött utazni, reggel
míívét.
A vasútfeletti szakaszkivételével
ket- éseste8, napközben 9' este félrII-tő| 15 pertősvágányúpá|yán haladó A jelű kocsik 42
cenkéntindult. (A C jelű kocsikat I939-tő|
perc alatt futották be útjukat,és egésznap 12 91-es,I955-tő| I4-es számokkaljelölték.)
percenkéntkövettékegymást.(E járatot lg3gA nagy újpestikörforgalomban résztvetől 9O-esnek,
|955-tő|12-esnekielölték.)
vő viszonylatokat1910-et követően D ésE
Sárgatárcsátváltott fel a B je|zésI9!0_ jelzésselillették.Előbbi a Viola utcán északj,
ben a BURV Ny'ugati pá|yaudvarésMegyeri
míg az E jelű déli irányban haladt kereszttil.
kápolnaközötti viszonylatán.Újpest belteríle- Mindkettő fordulóideje 70 perc volt, egész
téte az A je|íikocsikkalmegegyezően érkezett, nap 15 percenként indultak a Nyrrgatitól.
majd aYárosházáná|kanyarodotta piac mellé, Csekélyforgalmuk is szerepet játszhatott abs tovább egy vágányon a Károlyi, majd - egy ban,hogy I9I4nyarána háboru kezdetekore
újabbívetkövetően _ a Barossutcában habái.
kétüszonylatot elsőkéntsztintettékmeg. HeA Megyeren épülő űj közvágóhídig tervezték lyettük ekkor az Iswán út Arpád úti csomóa vonal meghosszabbítását,
amel1'rreképítése pontiától a Nyugatihoz J je|zésselindult új
az I9I0' június22-iközigazgatási bejárástésa
járat az A ésB jelííkocsik úwonalán.(A J-t

A jelzésíÍBÚRv

aillamos a Víztorony mellett
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1939-ben 92-es. 1953-ban 62-es, 19ó1-ben
12A. szám váltotta fel.)
Lz Arrpád és Iswán úti csomópontból
induló fehér alapon vízszintes piros sáwal jelölt Aréna úti kocsik 1910-ben F betűjelet
kaptak. 1911. július 15-ére elkészült a Lehel
utca és Aréna út csomópontjában a N1'ugati
pályaudvar fe|ékanyarodó vá'gányív, így az F
jelű kocsik ezlltán a Nyugatitó| jártakaz Lréna
űa a|újárőig ságány utcáig), nem jöttek ki
Ujpestre.
Érdekes,,vérkeringésbe''kapcsolódott
1913-ban a január l-jén indítakóhelytink
be
tott újH viszonylat á|tal. Ez ugyanis a N1'ugati
ésa Keleti pályaudvarok kozott közlekedett városunkon, illetőleg Rákospalotán, Pestújhelyen
ésRákosszentrnihályon át' Nagyságára jellemző,hogy 2ó kilométeres útját 95 perc alatt tette
meg' a {óváros és környekének e korban leghosszabb kozúti vasúwonalának számított. A
Nyugati pályaudvartőI az A'jelű kocsival azonosan érkezett (42 perc alatt) Rákospalota
Széchenyi terére, majd innen a templomot
megkerülve az Imre (ma: Beller Imre)_Szentmihályi út (ma: Szent Korona útja)_Apolló utca_mai Késmárk utca_Rákóczi ítvona|án érte
el a BHÉV budapest-gödöllői vonalát, amelyhez Rákosszentnlhá|y (ma: Nagyicce) állomásánál csadakozott. Innen a Kerepesi úton köze|ítette meg Keleti pályaudvari végpontját. A
BURV I9I2 e|ső felében 15 darab olyan motorkocsit gyáttatott, amelyek villamos berendezésealkalmas volt a BHEV-né1 használatos
nagyobb, 1000 V-os üzemfesziiltségre is.
A növekvő forgalom megkivánta a jármí3számnövelését. A már említett motorkocsikon kíviil 10 új pótkocsit vásárolt a BÚRV,
így ezttán összesen 54 gépes és 28 pótkocsi
tartozott. á||omány ába. Ismételten kibővítették forgalmi telepének vágányzatát, és új

A Viola utca eg D ailJamossal a Nyár utca felől nézae
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áramfej|esztő gépet helyeztek üzembe. A
BHÉV valtozatlanula B\lKV-tól megörökölt
10 motorkocsival rendelkezett Ujpesten és
Rákospalotán, melyhez, mint említefiik, a
BKVT is adott villamosokat.
A háboru előtt több terv születettazűjIsmételőtérbekeriilt
pesti hálózat bővítésére.
vonal megépíösszekötő
utcai
o"at. ésToldi
"tésénekigye; ez a Baross utcától vagy a Yáci
íttőI azlswán útig a l(árolyi utca eg1ruágányos
szakaszáttehermentesítettevo]na. 1911-ben
történt meg közigazgatásíbejárása,mely után a
Deák ésIstván utcai kanyarodóvágányépítését
a miniszter.
I9I2. május 31-én engedéIyezte
András saCsikós
kisajátított
a
BURV
Ehhez
nételkekből
rokelkéből 5ó, ésa szomszédos
hány négyszögölnyi terÍiletet.(Később ezenív
menténépültfela mai KülvárosiKávéház jel1913. novembet24-énaYáci
legzetesépülete.)
úti 87-es jfuatmásodíkvágányávalegyiitt tárEgy másik
gyaltáke sínpártovábbi kérdéseit.
191O-ben
megvalósulásaérdekében
éikepzeles
Iswántelki
az
arta,hogy
ke't
a BÚRV eng.áelyt
főmííhelyhez vezető vonalából egy kérrágányos
pő,Iyátépíthessena Berlini utcán a székesÍővárosi Határ,űúg (ma:Madridi utca), ésezen
tovább a mÁv Angyalföld állomásáig. Ennek
kózigazgatást bejfuására I9I1. július .18-án
került sor.Az Á.rpádútésa palotaiFő útközött
esy úikozúti a\vIjáróépültvolnaRákospalotaűp.it vasútállomásiekonstrukciőja során,
a BURVkétstnpárjais helyet kapott
"*.lyb.''
19 11-ben akereskedelemvolna.Kivitelezésére
ügyi miniszter rendeletbenkötelezt" MÁV"
oi, á* ennek ellenéreebből csalni$y,mint a
többi tervből. a hábonr kitörése miatt nem valósult meg semmi. Az eIső kettő lekerült a
napirendről, míg utóbbi helyett csak hat évtizeddel később, I974-ben épült meg az új
Npaariti feliiljáró. D

A BÚRV egik H kocsijakíkosszentnihóly HEV.óllomóson
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Llipest nehéz hetei-hón apjai
lg+í-ben és19+5-ben
Fővárosunkértvolt a második világháboru egyik leghosszabbéslegvéresebb
öszszecsapása.
Miután nem lett

'ffix|,,nyíItváros",

800.000
ottho-

nában maradt lakos fe|e folott folw a két leqerősebb hadsereg hizdelme, amely civil áldozatok tizezreit is követelte.
Akkor még Qpest nem tartozott Budapesthez, de az őnálr|őváros oszto zott a főváros sorsában Mint ipari centrum az t944. éi
nyári légitámadások egyik fő célpontja volt.
Sztálin sürgetéséreMalinovszkij marsall
október végén indított támadása november
3-áig e|kellett volna hogy érje Ujpestet, de
ezt a német csapaterősítések magakadáIyozták. Viszont állandósult a tizérség1tí3z,német
ésmagyar katonaság lepte el a várost. November I-jétőIaz újpestl leventék erődítési munkákban vettek részt.Az ún. ,,pesti hídÍő,,védelmére kiépítettékaz Ltti|a-vonalat, amely
három állásrendszer alkotta félkörből á|lt, a
legbelső már a peremvárosok (Kispestta|vjpesti g) szé|énhúzódott. Totális mozgósítással
pr6bá|ták benépesítenia lövészárkokat, feltölteni az alakulatokat' Ezek nagyrészt gyorsan
összeszedett ktilonbciző egységekvoltak, például egy rendőr tanzász|óa|j, amelynek eg'yenruháját a szovjetek nem ismerték, ezétthangszór6nkérdezték meg őket, hogy kivel tartanak.Yá|asz után tüzérségtr
tíizze| ésó0 tankkal
7lo/o-os veszteséget okoztak a nagy nehezen
visszavonuló rendőrtanulóknak. Ez már december közepén volt, a németek ellentámadással prőbá|koztak, amelyhez a frissen idekiildött Feldenrhalle SS páncélgránátos hadosztá|y parancsnoka az Egyesült lzzóban tartott
e|igazítás onna gy rem ényeket fiizott, de csupán
Fótot tudták néhány őrára visszafoglalni.
Közben jelentős tevékenységetfol1tatott a Földe s Lász|ő vezette ellenállási csoport.
ők ..',tették meg a már a|áaknázott,,"tLtornyot a felrobbantástól, az Apolló-házban
Közleruén"yek

mííködő nyilasházból csellel kiszabadították a
fogvatartottakat. 48 foglyot |<tvégzés
ürügyén
vittek a Duna felé, majd szabadon engedték
őket.Január 9-én visszamentek a nyilas központba' ésa parancsnok részére14 kg-os csomagot hagytak, monclván, hogy arany van
benne. Az,,ajándék'' felrobban t, 28 páttszo|gálatos pusztult el. Osszesen 53 nagyobb akciót
hajtottakvégre, a legtöbbet a kerületek közöttl
Működtek Ujpesten a németellenes Táncsicszász|őalj egyes részei is. Egyetemi hallgatók
voltak, akik Várhelyi Jízsef medikus parancsnoksága alatt felderítő zász|őa|jnak á|cázva
hajtottak végre fegyveres támadásokat nyilasok ésnémetekellen.
Elkeseredett harcok folyt,ak a rákosrendezői páIyaudvarért, amelyek Ujpestre is átterjedtek.Január 9-éna 10. magyar gyaloghadosztíIy nap|őjábaígy ír egy ismeretlen katona:
,,Az ellenséges nyomás a délutáni őrákban
mindinkább fokozódott, és láthatővá vá|t,
hogy az ellenség a Rákospalotán és Ujpesten
|évő a|aku|atok elvágására törekszik, miáltal a
pesti hídfőt ketté akar1avágni.,, Ennek mege|őzésére a pesti oldal német p,arancsnoka,
Smidhuber tábornok elrendelte Ujpest kitirítésétazza|, hogy a vasúti körg5ríirű északi vonaláig vonulj anak vissza. Másnap, jamút 10-én
a Feldernhalle hadosztály egységeiki is ürítették Újpestet, de nem 'ik.'ilt
tartani a körvasút töltését, ú'gy-hogy a szoyet erők elérték
a Rákos-patakot. Ujpesten véget értaháború',
de iszonyú károkat okozott! Az országos
jelentőségíívasútihidat amerikai bombatalálat
éfte,a maradékotdecember 27-29-éna németek robbantották fel.
Gyárakra,,izembénítást'' rendeletek
el, amely a legfontosabb gépek ésberendezések leszerelésétjelentette, de szetencséreezt a
bátor munkások élettik kockáztatásáva| nagyrészt meghiúsították. Ennek köszönhetően
például a legnagyobb újpesti gyárban, azEgyesúItIzzóban az eLső szovjet tisztek már meg-
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a munkások Németországbaszá|Ií_
rendelésthoztak rádiőcsőgyáÍtásra,Akik eb- kiürítését,
tását.lu épület-ésüvegkár nem volt jelentős,
ben résztvettek, kénytelenekvoltak bekoltozde a gépházrurbinái nem működtek. Hamar
ni azúzembe,kétokból is: nem hurcolták őket
január végé,,málenkij robot'' címénesetleg több éwe a sikerült megjavítania gépeket,és
gimSzovjetunióba ésa szov1etparancsnokságbiz- tő| rnár a szol1etcsapatoknakkészítettek
nasztyorkát és fehérnemiít.
Persze problémavolt
tosítottaélelmezésüket.
Megindult a munka a bőrgyárakban is.
elég.Február 9-éna felrobbantott Duna-hiésa zsítosüzemben
dak roncsai okozta jeges áwíz öntötte el a E!őször a taIprészlesben
cso- kezdtek termelni, a szoyet hadsereg részére
gyánldvart,A dolgozók á|dozatkészsége
gyártottaklábbelit.Szénhiánymiatt a kazánodákat míívelt.Ennek ellenéremárcius 28-án
500 szovjetkatona száIItameg a gyárat,és,,jő- Lat hulladékkal és kivágott fákkal fiitötték,
vátétel,,címénmegkezdődött a berendezések amelyeket a Népszigetről és a tulajdonos
elhurcolása.Május l5-éig 700 vagonban 11 Wol&rer család wlLájánakkertiébőI szercztek.
Sok épület megsemmisült vagy megvittek el. A károk telmillió dollárnyi értéket
rongálódott a janlfuiharcokban. Több bomba
jes pódása aztán éve|<lg
tartott.
A Chinoinban 1944 novemberétő|né- értealakőházakatés a Könyves Kálmán Gimmet tisztek ellenőriztékaz izembénításvégre- náziumot; a diákok - akiknek a Vöröskereszt
hajtását, de csak kisebb gépi berendezéseket adott ebédet _ a vár,oshatárában gyííjtöttek
rlziÍát. Bezárták az Ujpesti Városi Színházat,
szereltek le, viszont nyersanyagésáram nem
volt, így hónapokig csak a megrnaradtf'éIkész az épületbena deportált zsidók holmiját raktároitÁkel. Mégis hamar újraindulta színházi
termékeketdolgozhattákfel. Március 31-éiga
Március l-jén már Gogol: Revizor című
élet.
szovjet csapatok számáta g5ráttottak gyó g:Jsze
reket, utána fennakadásokvoltak a termelés- darabját adták eIő,
Lz első villamos február 8-án már kőzkövetelben,majd szov1etrészrőIjővátételként
Végül sikertilt lekeden 9jp".. ésaz angyalföldi Forgách utca
ték a gyár teljes leszerelését.
kazött. Április l-jén bevezettéka jegyrendelérni,hogy az oroszok más gyfuakgépeitfoszert Uipesten, így próbáIva biztosítania migadjákel.
nimális élelmiszerel|átást.
Nem kíméltea háború a Maryar PaAz emberek szorgaImának,á|dozarkészSikerült
sem.
mutipar nagy múltri telepét
köszönhető en az éIethamarábbmegségének
megakadályoznia gyár németekáltal követelt
indult, mint a hatalmas károk alapján várni
lehetett volna. Mivel áru nem volt és nagy
Iltánymutatkozott a legalapvetőbbélelmicikkekben, a nagyobb üzemek éIe|embeszeruő
körutakatszerveztekésvágíá|Iatokattenyésztettek. Fényképektanúságaszerint .SertéSeket
tartottak a Tungsram gyáradvarán.Osztöntjzték a dolgozókat áI|atok tartására, az izemek
megpróbáltak sajátbaromfi-, nyul- éskecskehelyzetet.
tartással jautani az éÍelmezési
Hamar helyreállt a sportélet:az 1945ös labdarugó bajnoliságot az Ujpest csapata
nyerte!
között nagy tuAz aIapvetőnehézségek
dományoseredményis született!1946.Íebruár
6-án a Bay Zo|tán vezette kutatócsoport az
Egyesült lzző |aborutóriumábansikereskísérleiet hajtott végre:észleltékrádióhullámok
üsszaveródéséta Holdról. Ezze| igazo|ták,
hogy a jövőben rádiókapcsolat létesíthetőtávoli égitestekkel.l
Az Apolh-h óz 1944-ben nyilasházkéntrnííködön
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Epiződok Aschner Lipőt életébő|
8. részzYádol az üzemi tanács
A Tungsram Váci úti területétL94 5. március28- án ótszáz
szovjet katona száIIta meg.
Lajstromba vettek minden
gépet,éskét hónap alatt lea
szerelték gyárat.Hétszázvagonnyi gépetés
alkanésztvittek el. A vállalat 11 millió dollár
értéIílelszállított vag.yona sohasem térült
meg, ésnem számítottákbele a Szovjetuniónak fizetett jóvátételbesem.
fuchner Lipót már svájci tartózkodása
kezdeténfelvette a kapcsolatotJankovich Dénessel, az lzző gazdaságsigazgatőjával ésFis chakik fomann Leő vezéigazgatő-he|yettesse1,
lyamatosankikértéka tanácsátéstájékoztanák
a Trrngsram he|yzetérő|,
Az 1945 szeptemberében megalakult üzemi bizottság mindezt
nem néztejó szemmel.A Somlai LászIő elnök
vezefte ,,ib" Í945-46-banjelentős poIitikai
hatalmi pozíciőt töltött be. (A testiilet tagjai
fele-fele aránybanképviseltéka kommunista,
illewe szociáldemokratapártot.) Szervezetük
1945.november 28-án az a|ábbilevelet kiildte
a r észvényársaságvezetőségének,,Különbözó
forrásokból származőhírekalapjánaZ^megláoly módon
tásunk,hogy a válla|atvezetésenem
történik, hogy az általunk képviseltmunkásság
érdekeita legjobbanszo|gá|ná.[...]Ugylátszik,
hogy fuchner Lipót, a vállalatrak annakidején
nyu'gdijazott vezérigazgatő)a Svájcban úgy
ténykedik,mintha ténylegesvezetője voina a
Tungsram konszernügyeinek.Ennélsúlyosabban kifogásoljukazonbanazt' hogy ténykedése
kapcsoa váI|alatrégebbifiókJétesítrnényeivel
latban súlyos sérelmérevan az Izző íljpesú
munkásságának. Köztudomású tény, hogy
fiókvállalataink azlzző munkásságaáltal megkeresett és annak ki nem frzetett pénzekbőI
létesíttettek, íw kézenfebő volna, mai
minden
helyzetiinkbenezen létesítrnényeknek
erejükkel támogatásrrnkrasietniük. Tudomásunk van arról is, hogy fuchner úr vállalatunk
jelenlegivezetőinek megkeriilésével
kívánmás
Közlemőnyek

vállalati vezetőkő| oly természetííjelentéseket,
értesítéseket,míisza|a adatokat stb. kapni,
amelyeknek kiadása az Izző, Ujp"'t és a magyar ipar érdekeit súlyosan veszélyezteti éskimeríti az ipari kémkedés,valamint a hazaárvIás
fogalmát is.''
Lz izemibizottság levele súlyosvádakat
fogalmazott meg' és az a|áírők kilátásba he|yezték, hogyha a kóze|jóvőben nem történik
vá|tozás, komoly lépésekettesznek.
Korabeli levelekkel ésdokumentumokka|bizonytrható, hogy fuchner Lipót minden
cselekedete az Egyesült Izzó ésa naw hagyományú mawar ipar érdekeit szolgá|ta. t945.
december I9-én, Genfben kelt magyar nyelvíí
levelébena New Yorkban é|őBátorYlktorhoz"
fordul kérdéseivel: ,,Mint tudod az angoIok
semmitmondó indokkal annak idején az
EIVRT-I Bgyesült Izző Y1Ilamossági Rt-t],
még mielőtt Mag5rarország belépett volna a
háboruba' a fekete listára tették. Amikor ezt
megtudtuk, azonnal kapcsolatba lépttink az
angol konzulátussal és megkértiik Harry
Weckfield konzul urat, hogy Londonban járjon közbe és akkor pontról pontra igazoltuk,
hogy mi teljesen korrektiil jártunk e| és}{arry
Weckfield úr is meggyőződott erről. o több
táviratot kiildött Londonba, hogy az EVIRT a
feketelistáról lekerüljön és London ktilonféle
visszakérdezéseibőI arÍa következtettünk,
hogy biztosankedvező fordulat fog bekövetkezni, ha a háboru kitörése miatt a kérdésről
foIyó tárgyalások hirtelen félbe nem szakadtak
volna. Most két dolog történhet: 1. Hogy a
békekotés révén MagyarországgaI minden
normális kerékvágásba kerül ésebben aZ esetben teljesen a te véleményedenvagyok, hogy
most nem kell semmit se csinálni, vagy 2.
hogy a békektités atán a korábbi feketelista
újra életbe lép. Szeretném a véleményedet
megismerni, hogy félni kell-e ettől és igenlő
esetben ebben az érte|emben valamit kellene-e tenni.

UY'EXI* z,

Az itteni gazdaságstájékoztatá'sokszerint az amerikai kormán1makaz lenne a terve'
hogy bizonyos cégekkel,amelyeka feketelistán
'.annak,a kereskedésésa kapcsolat dolgában
,,Treasurylicence-re'' lépnek[kincstári engedélytkérnek],ennek alap)ánv égz1kezek Amer1káva|ésa többi szövetségessela kereskedelmet. Számunkra magátóI éttetődőennagyon
fontos lenne egy ilyen ,,Treasury licence"-t
kapni, éskérlek közöld, hogy ilyen licencejárna-e
nek a megszerzésenagynehézségekkel
éssokba kertilne-e, és gondolod-e, hogy mi
ilyet a törzsgyárunk ésa semlegesállamokban
[...] lévő |eányváIlalatokrészéremegkaphatnánk-e.''
Bátor Vikor nem késlekedetta váIaszdecember26-án kelt levelébenmár
1945.
sza|.
arr6| tájékoztattaAschnert, hogy ,,A General
Licence [...]általánosfeloldást,engedélytadott
az összes ,blokk' á|Iam részére[...] követkeettő|adátumtól ke zdveakereskedés
zésképpen
Magyatországgal nem tiltott, az Enemy Act
a|apján,pénzutalható át Amerikából Magyarországra minden korIátozás nélhil. Ez nem
oldja fel a magyaÍország1zfuolt vagyontárgyakatebben az országban.Ezért úgyvélem,
hogy a Tungstegytink megfelelő lépéseket,
ramZilrich-et töröltessük a feketelistáról ésa
többi leánywállalatotis. Úgy vélem'ebbennem
lesznek nehéz.ségeink. J avaslom,hata|mazzon
ilyen
fel, hogy az on nevébenbenyújthassak
kérelmetaz USA State DepartÍnenhez[Külügyminisztérium]éskérjema törlést.''
Az izemi tanácskoholt v ádjaivaI szemben a fennmaradt dokumentumok arról tanúskodnak,hogy fuchner igenis kereste a
kapcsolatotaz újpestigyár vezetőivel, és,,hi-

lönutasnak'' minősített akcióival azon dolgozott,hogy a világháború, valamint a maryaÍorczági politikai váItozások atán ísztázza az
ngyestili lzző jogs he\yzetét,illewe helylreálÍú kereskedelmi kapcsolatait. Az országos
Levéltárban megőrzött, korábban,,bizalmas''
nak minősített ielentés szerint 194ó. október
3-án Gentben, Lazare Groddal, a Tungsram
A. G. Z,lrtch igazgatőjával és dr. Palágyi Róberttel, az újp esti v áIlaIat j o gtanács o sáv a| Ío|Y
tatott beszélgetésesorán fuchner Lipót felvetette' ho gy,,noha amerikai személyesbar átai
egy részétidőközben levá|tották és a pillanatói sem tartja alkalmasnak, amennyiben az
újpesti urak kiutazását mégis kívánatosnak, a
,,iII^I^t szempontjából előnyösnek és már
most idősze rílnekfo$ák ítélni,a magl- részérő|
nem fog e\zárkőzni semmi oIyan Íáradságtól'
amelyei a vá|Ia|atérdekébenfejthet lii. Ezért
aggá|yai ellenére, ha az újpesti vezetőség őt
eiie fekéri, bármely pillanatban hajlandó egy
amerikai ltazásban részt venni. [...] Amenynyiben az újiesti yezetőség az amer7kai utat
.egi' időszeríínek tattan6, kéri Ujpest közreműLodésétannak érdekében,hog5rő amerikai
vízumot kaphasson. Amennyiben ez Budapesten nem volna lehetséges,tanácsot kér, zürichi
app|tkáciőját IGE Co [nternational General
Etóctric] |átogatás,vagy Eislerrel való tárgyalások címénnyújtsa-ebe?''
lJgyanezen a beszélgetésen,,Aschner
ur megáliapíga,hogy a ktilonboző zsidőtórvények f,atáiyba tepéáeta|kezdve, a váI|a|attő|
egyre csökkenő frzetést,majd a háboru utoisó
périodusaban semmiféle fizetést nem vett fel.
(E"t csak \eszögezniLavánja, de erre vonatkozőIag igény e pillanatban nem érvényesít,tekintettel a v 6,|Ia|atj el enle gi nehézhelyzetére.)
Ez utóbbi mondatot zfuője|ben rögzítette a
szűk karíj' beszélgetésról készült,,,bizalmasnak'' minősített jegyzőkönyv korabeli króni-

kása.

A Tungsramijzemcsarnoka1945 óprilisában
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"Bátor Vikor, Vidor Bator (Komárom, 1891.
I\TewYork" t967, dec. 10.):ügyvéd,|aadő, a
3.
nov.
Bartók-hagyaték vagyonkeze|ője. l920-tőI a .Pesti
Magyat KéieskedelmiBank főügyészevo\t. A második
vilas.haborúelőtt New York-ba emigrált. A Narvar
Coiporation igazgatőja és|ópénztarosa 'e|nóI<tgazgatőja
ése|ntiketc;bbNew York-i vállalamak,köztiik az Agnes
De Mille revüszínháznakis.
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Eg1'újabb ismeretlen Kassák vers
Kassák írói munkásságaÚjpesten kezdődött. Ahogy önéletrajzi regényében
íya:,,Kint lakunk Ujpestnél,a Váci út legvégén egy pinceszobában.''
Mint vasipari munkás, gyakran megfordult az
rijpestimunkásegyletben.Itt kapott ösztönzést
ata, hogy ne csak a politikai sajtó, hanem a
szépirodalomiránt is érdeklődjön.Mély benyomást temrá P etőfrköltészete'majdaz 1908-ban
megjelentA Holnap antológia, melyben Ady,
Babits,Balázs Béla,Dutka Akos, Emőd Tamás,
Juhász Gr.l" ésMiklós Jutka versei jelentek
meg. Megra gadtaújszeríiségtik,
űgy érzi,ők az
igaziko|tők - bár egyelőre csak csodáljaőket.
Aztán Kassák is megpróbákozik az írással,ésa
Szegénység
címÍí
verséta lap le is ktizli. A szerkesztőj üzenetekben azonban a következőket
olvassa:
L. ujp".t. Biztatásul leközöltiik.''
"K.

Ahogykésőbb írta:,,Ennek azltá|atos mondatnak a fölfedezése egészenletört. Csúnya sértést
|áttam benne a szerkesztő részérő|.Miért kellett a véleményétígydobra ütrri, mikor ugyaneztnégyszemközt is elmondhatta volna nekem.
Meg voltam g5,őződve róla, hogy ilyesmi csak
egy ócskavidéki laptól érhetiaz embert. Megfogadtam, ha kérnénekse adok nekik többé írást.
Mieiőtt otthon mesmutattam volna a
|apot, az átkozon. szerkesz{őiüzenetre, mintha
véletlenül történt volna, ráöntöttem a intát,
Valami lelki nyomástólszabadultam meg, hogy
ezt a szégyenfoltot sikerült elttintetnem.''
Későbbi verseit a Független Magyararszágnak, a Renalssance-nak, majd rnás lapoknak is elkiildte. Erdekes kivételt képez a Miklós Móricnak, az Ujp"'t szerkesziőjének átadott verse, az E|átkozott sziget. amelyet
1910. január 1-jénhozott az Ujpesti Napló.

KessÁr Le;os

Elátko zott sziget*
Itt heverek a kékholtvizekpargán
Rothadó kíntól vonaglik a táj,
Köröttem sötétben,mint a bánat,
Az e|átkozottaklelke száll.

Kék lidércttizekülnek ki a partra
Ésmindent halotti mezbe.,onnak,
Az idő már lopva éjfé|be
hágott,
Gyónni mennek az e|kárhozonak

Táncot lejtenek,sírnak,hahotáznak,
Gy ászszekéren
sebekethordanak körül,
Kongani kezdenekcédaasszonyszívvel
S nyöszörgő népekbújnakki a földből.

Ésel

Petyhüdt testiikből előtör az é|et:
Kénorgiákól lesz hangos a lég,
Friss koponyákból oltárt raknak össze,
Hová majd a bűnök papjalép.
*Ez a vers nem szerepel
az I972-ben megjelent
Kassák Laios összes versei című kötetben. Sehol sem
említi maga Kassák sem önéletrajzi írásában,az Egy
ember élete című munkában. Elképzelhető, hogy az
egyesiileti tagok közül va|akj, talán Kiss Károly, a korán
elhunyt munkásköltő, akit meglepetta vers újszerűsége,

Kiizlemények

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

és aki ismerte Miklós MőÁcz modernebb gondolkodásmódját, adta át a verset az újpesti munkísegyletből
jól ismert szerkesztőnek. De mivel újpesti lap volt, a fent
említett okok miatt Kassák va|őszíníí|eg nem foglalkozott a vers megjelenésével. Számára nem jelentett
előre|épéstegy ,,vidéki lap'' publikáIása.
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Civil összefo gá,segT tőzegláp megmentéséétt.
A Dunakeszi tőzegláp 2009 tííországosésa BudapestiAgglomerációs Teokóbere őtaáIl a médiaérdek- riiletrendezésiTervekben is be nem építhető
lődés központjában egy bot- tertilet.A, nW legkiilönösebb vonatkozásaaz,
megsziileügy hogy a láp lététtagadőszakvélemény
rányos természewédelmi
téseéselfogadásaelőtt másféléwelméga terkapcsán, amel1mek kiváltó
okaival már foglalkoztunk a legutóbbi lapszám. mészetvédelmiÍőhatőságszakértőiis olyan határozatotadtak ki, amely értékeslápkénthakövetően a témaorban. A cikk megjelenését
keltett,ezértérdemesmér- tátozta meg a területet.
szágosérdeklődést
A civilek az ügybenbírósági eIjárástkezleget készítenünkarról, hogy jelenleg hol is
főhatartatőzeg|ápügye.A történetlényegedióhéi- deményeztekmind a természenrédelmi
igazságltg5n
taláJ'ő,,
tőság, mind a lápot ,,nem
ban a következ& 14 éwel azltán, hogy a Terszakértő ellen. A bíróság az e\ső tárgyalást
minden
Törvény
SzőIő
mészetVédelmérőI
lápot ex lege védelemaIá helyezett, 2009-re 2010.április 2l-re túzteIlJ..
A Magyar Tudományos AkadémiaBioeredményeként
ktilönboző jogi csíírcsavarások
megszünt minden hivatalos akadáIyaannalq Iőgsai osztálya hivatalos nyilatkozatban állt ki
szempontbóligen ér- ' ii,.il"k lápvédő törekvései mellett. A Jövő
hogy a természewédelmi
Biztosa pedig előtékes,Budapestkörzetébenegyedü|áI|ótőzeg- Nemzedékekorszilgg5ft|ési
amelyben szintén
ki,
adott
során új, zetes állásfoglalást
lápon egy hipermarketterjeszkedése
területet, és
kérdéses
46 ezet m2-es á'nlház ésegy hozzákapcso|ődő lápkénthatil'roztameg a
felhívtaa figyelmet arra, hogy Dunakeszi on2800 fős autóparkoló épülhessen.
kormányzata rendeletével alkotmányellenes
az országos KörnyeA láp beépítésére
a Nemzeti okolómódon tette beépíthetővé
TermészewédelmiésYízng5nFőzewédeLmi,
felügyelőség másodfolai h atáro zataad lehetősé- gsaiHáIőzatbanis szerep\őélőhelyet.*.o^belépetta főhatőbudsmanihivatal ügyfélként
higet, amely egy tévesszakértőivéleményre
az
Alkotrránybírőés
perbe,
indult
ellen
ság
hogy a hipermarket által
vatkozvaáI|apítjameg,
rendelet
önkormányzati
az
sá,-ghozfordult
kiszemelt terület nem minősül lápnak. A terérdekében.
mészewédőcivilek véleményeszerint a Íőha- megsemmisítése
szövetkezettcivilek
megmentésére
A
láp
nem
szakértő
tőság áItaIkirendelt igazságig5n'
veszé|yezte(ó
értéket
és
teriiletet
az !996-os, a Természet VédelmérőISző|ő természeti
közér deK3'
irányuló
magatanástólvaló eltiltásra
Törvény e|őírásaia|apjánkereste a lápot, tákerésetetnyújtottakbe a bírósághoz a hiperadásulnem is avtzsgáIatrakijelölt területen.A
másodfokúhatátozatellentrnondtöbb korábbi, market beruháző cégeellen. A láp megmentéséértkét demonstrációt tartottak és 3200
a Duna Ipoly Nemzeti Parkban) a Bükki
Nemzeti Parkban található tertiletrészekről támogatí aláírássalpetíciót adtak át Szabó
hozott határozantak, melyeket a Szent István Imre környezewédelmi miniszternek, amely2010. februfu I}-én a
nek eredményeként
Egyetem ésaz ELTE szakértőíkészítettek.Ez
indított a
felülvizsgálatot
védelemreérde- Minisztérium
egyértelműen
a szakvélemény
(ózeg|áp
ügyében.
dunakeszi
Az
mes tőzeglápkéntazonosítottaaz éIőhe|yet.
sajtókö z|eménymegjeminisztériumi
A
természeterület
eső
keletre
Auchan áruháztóI
élőhelykéntszere. lenésefontos mérföldkő volt a dunakeszi láp
ti szempontbóligen értékes
pel a Nemzeti okológiai Há|őzat adatbázisá- fennmaradásáért folytatott küzdelemben,
ban, amely élőheiy a láp magterületét,annak ugyanakkor a n7t|atkozatkiadását követő minís"te.i megszólalásokkomoly aggodalommal
védőzőnáját és egy iikológiai folyosót foglal
töltötték e|-a|ápvédőket.A miniszter feltigyeköszön.
értékeinek
magába.Természetvédelmi
főhatóság
hetően atőzegláp éskörnyezete a törvényszin- Iete a|á tartoző természetvédelmi
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hivatalnokainak felelősségét firtató kérdésre
Szabő Imre egyrésztvédelmébevette a kozhivatalnokokat) atÍa hivatkozva, hogy ezek az
emberek papírokból dolgoznak, mástészt
e|zárkózott a személyi felelősség izsgá|atátő| a
korrupciógyanús ügy kapcsán.
A miniszteri nyilatkozatban tárgyi tévedésekis elhangzottak. Az ügy jelentőségétbagate|Iizá|taannak a tévedésnekaz ismételgetése,amely szerint parkoló bővítésérekészi|az
Auchan üzletlánc. Ezze| szemben nem csupán
parkolóbőűtésről van szó, hanem egy ttj, 46
ezer nég5rzetméteresánlház |étrehozása eIőtt
nyitotta me g az :urtat
atermészewédelmihatóság
ésa dunakeszi önkornrányzat,
A régióban folytatott korábbi építkezéseket a miniszter szabályosnak nevezte. Ezze|
szemben a va|óság az, hogy jogerős bíróság
döntés született korábban arról, hogy a322. számú út, amely a káposztásmegyeri körforgalomtó|vezet az Auchan ánÁáz felé,jelentős természeti értéketpusztított e|, ezérta megépült utat
el kell bontani. Erre csak a természeti értékek
helyreállításának lehetetlenségeés a civil szervezetek jőzanbe|átÁsa miatt nem került sor.
A környezewédelmi miniszter erőteIjesen hangsúlyozta,hogy a Dunakeszi láp területét korábban jelentős mesterségesbehatások
érték.Kétségtelen,hogy történtek természetkárosító beavatkozások a területen. amelvek a
láp értékeinekelpusztítására irán1rultak.Ezeket
a cselekményeket azonban ;.ogállamban biintetni szokás' S nem azzal juta|mazni, hogymegszüntetik a teriilet védelmét.
Igen nagy érdeklődés e|őzte meg aZ
Auchan ánúláz álláspontját ismertető sajtótájékoztatót, amely 2010. február I9-én került
megrendezésre.A cégnem bízott semmit a véle tl enre, a sajtőtájékoztató le b onyo |ítását, amelyen a civilek nem vehettek részt,professzionális válságkommunikáto rokta bízta.A. várakozásokkal szemben a sajtőtájékoztatő nem hozott
áttörést a dunkeszi tőzeg|áp ügyében, mert az
áruházIánc képviselői a sajtótájékoztatón megerősítettéka zokat a teÍveiket,amelyek megvalósulása megpecséte|né a dunakeszi tőzeg|áp
sorsát. A cég ugyanis azt á||ította'hogy beépítésitervük nem érinti a láp területét, ami sajnos
nem igaz, mert a teryezett épületek a |áp egy
részénés a láp fennmaradását biztosító védőzónán helyezkednének el.
Közlemények

Az áruház|ánc terveiben továbbra is szerepel a Dunakeszi szennyvíz|evezető csatornájának, az ú,gynevezettoceán-ároknak az eltereléseis, amelynek új nyomvona|a a láp legértékesebbrészét,a magterületet szelné ketté.
A cég képviselői a sajtőtájékoztatón azt á||ították, hogy az űj nyomvonal kiépítésenem az ő
ötletiik volt, hanem azt a természewédelmihatőság írta elő számukra, Ez azonban nem felel
meg a valóságnak, hiszen éppen a KözépDuna-Völgyi
Környezewédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség utasította el
2010. janlár 7-i határozatában a hipermarket
kérelmét' amit a nyomvonal áthe|yezésére
n1nijtott be. A mederáthelyezésselkapcsolatban
a meghívott szakértőelmondta, hogy a munkálatok során olyan innovatív technoló gqátkwánnak alkalmazni, ami megakadályozná a szennyvíz bejltását a |áp vizébe. Csupán azt felejtene
el megemlíteni, hogy ez az innovatív technológia sokszázméter hosszon, többméteres betonfalak talajba süllyesztésével jár egytitt, ami
tel;.eseneipusztítaná a|ápot. A cégképviseletében jelenlévő szakértő kiokató hangnemben
k&dője|ezte meg a Magyar Tudományos Akad émia B i oló giai o sztá|yának hozzáértéséta |áp
létének és értékeinek megállapításában, és a
valós tényeknek ellentmondva azt á|Iitotta,
hogy jelenleg nem áll rendelkezésre egyetlen
olyan természetvédelmivizsgáIat sem, amelyik
alátámasztaná a tőzeg|áp létét,
A Dunakeszi tőzeg|áp körüli viták tehát
mégnem jutottak ny.ugvópontra, a láp fennmaradása továbbra is kétséges. f1

Az Auchan óltal kiizreadott terllek ésa lóp uédőz,Ína nélküli
terilleténekfeltiintetése egt légifotón
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Weigele Sándor
Egy telepiilés joggal büszke
akik
azok.raa személyiségekre,
határ ain kívül országos hírnéwe
tettek szert, netán a határokon
túIis öregbítettékhírnevét.

Ugyanakkor számon kell tartani azokat
is, akik kizárólag lakhelyÍik fe|vtrágoztatásának
szo|gáIatába á||ították alkotó energiáikat, és
nem jegyzik nevüket országos lexikonok. Ezek
eg1lke volt Weigele Sándor is.
18óó-ban született Kassán. A nagy múltú felvidéki város polgári légkorébeÍLszetzett
élményeia későbbiekben ősztönzően hatottak
amelyet választottlakheaÍÍaa'tevékenységre,
lye, Ujpest fejlődéseérdekébenfejtett ki.
Meglett férfikorban, 1907-ben lépett
az ijonnan alakult rendezett tanácsú város
szolgá|atába. Levéltárosnak választották a
tLsznljítő kozgyűlésen. Tevékenységétalighanem közmegelégedésre végezte,mert 1913ban taga lett dr. Miklós Móric polgármester
kabinetjének is. Városi képviselőséget is vál-

WeigeleSónd'orarcképe,1932
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lalt a megtartott levéltárosi isztségge|járő
feladatoke||átásamellett.
folytatott.
Aktív kozéletitevékenységet
tisztségeket,
a
civil
azokat
Felsorolni is nehéz
Levente egyleti elnök, az
amelyekrefelkérték.
Újp.'ti Iparos Ifiak Egyesiileténekdíszelnöke
vot1.Az iq.i'ag pártfogásamellett az URAK
(Újpest-RákospalotaiAdétikaiKlub) tiszteletbeíi ehökeként, a római katolikus egyháztanács alelnökeként is jegyeztéknevét. Nem
csaklokális kotődéseivoltak az országosszervezettelbiiszkélkedőMagyar Dalos Szövetség
igyvezető elnöki usztségét,valamint a Mais begyár Kultut Liga tanácsnoki tisztségét
töltötte.
Elkötelezettje teginkábba zenénekvolt.
Az újpestiConservatorium, az Uin9sti Zenekör és az Újpesti Dalkör alelnökeként mííködött. A muzsika tévéntávoLi országokba is
eljutott, ta$a lett a Svájci Országos Dalos
Szövetségnek.
A civil szervezetekhelyi hálójának szövögetésénés az újpestipolgári kultúra ápotúl az e\sővilágháboru
|á,sánaktevékenységén
hozta el életébena döntő váItozást. Kiváló
szewező erejét a hadrakelt város életének
gördülékenyebbététele érdekébenmozgősííoru. t9lj-ben a közéLe\mezésiügyosztály
éléreszerettékvo]na helyezni, ő azonban inkább a katonai tanácsnoki tisztségetfogadta
el. Komoly kihívástjelentett számára a sorozás megszewezése,a katonai ellátás organizáIása,a hadianyaggyártáskoordiná|6sa.
a veszA legkomolyabbmegmérettetést
L
számára.
hozta
tes háborut követő ídőszak
városTanácskóztÁtsaság bukását követően a
vált a központi hatalom megban szükségessé
Ávárosi tanács 1919.auguszns25erősítése.
én jelentette, hogy ),a vawoÍ| és személrybiza román parancsnolságga|és
to'''ág érdekéberr
a keriileti kapitányságga| egyetérwea polrgár-'
őrségszerveié'éh",Iátotthozzá. E szervezéssel
Weigele Sándor városi tiszwiselőt bíztameg.,',
A polgárőrség szewezésekatonai jelmindaddig
legiífeladat,,ált,éstévékenységére
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szükség volt, míg Ujpest vissza nem nyerte
városi autonómiáját, Semsey Nadár polgármester vezetésealatt.
Ekkorra azonban Weigele r.rrár visszavonult a tisztviselőségtő|, I922-ben már nem
volt hivatalban. Az Ujpesti Dalkor vezetőjeként egy űj, nagyszabásúterv megvalósításába
kezdett. Kezdeményezte, hogy Ujpest város
állíttasson szobrot az első világháboruban elesett katonák emlékére,Tíz tagú bizottságot
hozott létre a szervezésselkapcsolatos teendők
e||átására a dalkör. A grémium ismertebb tagjai dr. Sza|ay Sándor későbbi polgármester,
Pörge Gergely festőművész, Ktiszt Lajos {ószámvevő voltak. 1923. március 2l-énhatáÍozt^ e| az Újpesi Dalkör vezetősége, hogy
mozgalmat indít az emlékmíí felállításra, és
pár hónappal később, augusztl]s 26-án mát |e
is leplezték a szobrot. A rövid határidő mögött
lelkés szervezőmunka búvik meg. Április hónap folyamán jótékonysági hangversen}t szervezetek, melynek bevétele80.000 korona volt.
Az összegyíil|t pénzmagot bővítették a lelkes
adományozók, akik további 220.000 koronát
ajánlottak fel a szobor költségeire. Végiil elkésziltaz alkotás, Lukátsy Lajos ésSzamosi Imre szabrászmíivészek munkája, A, kőbő| faragott szobor zászIót tartó honvédet ábrázo|t,
mögötte obeliszk tetején egy turulmadfu törött kardot tartott karmai között. A mintegy
négy méter magas alkotást, amit a Ferenc József tér(ma: Tanodatér) észak-ny'ugatisarkán
állítottak fel, Habsbur g l ózsef főherceg jelenlétébenleplezték |e. Az tinnepség során heIyezték e| az a|apkőben azt a dokumentumot'
amely városunk 1923 -as áI|apotát, társadalmi,
gazdasági, politikai viszonyait írta le. A levélben _ korabeli helyesírással - többekkazatt ez
á11t:,,Valamennyitársadalmi egyesület felsorolását fölöslegesnek tartjuk ezen emlékszobor
felá||ításának kezdeményezőit azonban nem
hallgathatjuk el. Az Ujpesti Dalkor az az eryesület, amel1mek kiváló elnöke és agilis tagjai
voltak azok, a|ak a nemes eszmét felszinre vetették éshazafrasérzésselUjpest város nemeslelkii polgármesterének, dr. Semsey Aladárnak
védnöksége álatt meg is vaiositották. Az Ujpesti Dalkör 1870-ben alakult s immár 53 éve
terjeszti a rrrawaÍ dalkultuszt ésezzel együtt a
maryar haza mélységesszeretetét.Dalos versenyek alkalmával több kitiintetésben része-
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sült s jelenleg a harmadik helyen ál| az országos dalos egyesületekközött. Elnöke: Weigele
Sándor.''
Az e|ső világháboru katonaá|dozatainak
á,||ítottemlékmű fé|évszázadig á||t háborítatlanul a helyén. I973-bankerült sor a Pozsonyi
a villamos vágányok áthelyeút szélesítésére,
zésére.Ekkor a szobrot megkíséreltékátheIyezni, de mozdítása során összetört. Húsz
esztendőn át az e|ső vi1ágháborúnak nem volt
központi emlékműve lJjpesten. 1993-ban civil
kezdeményezésreá|Iították fel azt a szobrot,
Za|a Győrgy alkotását, amj azőta is díszevárosunknak.
Weigele Sándor tevékenysége,melynek során kegyelettel ápo|ta avllágháboru elesetteinek emlékét, nem maradt elismerés
nélkiil. 1930-ban Horthy Miklós kormányzí
Signum Laudis kitiintetésben részesítetteőt,
amelyet dr. Perszly Elemér főispán iinnepélyes körülmények között nyújtott át. A ,,dicséret jele''-kéntadományozott érdemrendetFerenc József 1890-ben alapította azok részére,
akik kiváló szo|gáIatokértbékébenvagy háborúban legfelsőbb elismerésben részesültek.
Weigele Sándor a kitiintetés átvételétkövetően
röúdesen - a korszellemnek megfelelően _
V árhegyt névre magyarosított.
Weigele Sándor nem sokáig viselhette
a kitüntetést. A nevezetes újesti közél'ett személyeket bemutató, I936-ban megjelent
almanach még az élők kozott említi, de ezt
követően rövidesen elhunw.

A hősi halottak elrllékoszlopónakleleplezése1923-ban
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_
piac, 1838
JacobAlt: Kn'ssa,Szent Erzsébet-temphm előtérben

Kassavárosa,ahonnanWeigele Sándor származott, a felvidéki AbÚ-Torna vármegye
székhelyevolt. Királyi birtokkéntI249-ben említikelőször
oklevélben.A kereskedő polgárok á|tal Íelvirágoztatott.város1312-benaz AbákésCsák Mátéellen hadakoző Károly Róbertet támogatta.
A településhadászaújelentőségeakkor értékelődött fel, mikor a török előretörésemiatt ösz.
szezsugorodotta királyi Magyatország. t554ben lett a város a Íelsőmagyarotszág1f.ókapiA 1.7. századbanaHabsburgtányságszéIdtelye.
ellenes összeesktivésekegyik kiinduló bázisa
volt. Uralta Bocskai,birtokolta Bethlen,vír,ták
falait Rákóczi kuruc hadai is.
A város történelmi maga a 18.századra
A kiöblösöelnyertemaihoz hasonló Íotmá,ját.
már teljes
ekkor
központi
terén
dő főutca
pompájábanállt a Szent Erzsébetrőlelnevezett
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székesegyház. Ahazai gótika alán legjelentősebb alkotása többször is átépítésrekerült.
190ó-ban az a\temp|omban helyezték örök
ny'ugalomra Rákóczi Ferencet és édesan51át,
akiknekhamvaittörökföldrő|száI|itottákhaza.
A város Lait1ráját egyaránt gazdagstottákmagyat ésmás ajku népei.Az 1880-as felmérésszerint a lakosság háromnegyede magyarul beszélt, Iío/o-a sz|ovák, további 8%-a
német ajlai volt.
Trianon Kassát is lefiízte MagyarországrőI. Az e|ső bécsi döntés során azonban a
Felvidék egy szíik sáv1ával egytitt visszakerült
magyar fennhatóság alá. Ekkor történt, hogy
Ujpest polgármesterét, Pohl Sándort, aki
1938-tól volt városunk vezető1e, Kassára deIegáItákvárosvezetőnek.Azőpo|gármestersége alatt került sor 1940 júniusában a máig
dsztazatfan körülmények kclzott végrehajtott
kassai bombázásra. !

Kitekintés

SzorrŐsv MerueNive

Bútorműv ész,műbútat asztalos
,,Csodálatostudomány, ahogy
az anyagbó|ewszerÍefiók lesz.
Ahogy a durva feltiletből olyan
csillogó, fénylő'nap visszaverő
ttikorlap lesz, intar ziás míia|ko-

tás. A semmiből valami.'' _ írta Latinovtts Zo|tán Onvallomás címú írásában. Vízer Jízsef
műbútorasztalos mester hiwallásának tekinti a
halhatatlan színmíivészmásfél éves asztalosinaskodásban szeÍzeft tapasztalataít.
_ Edesapja
fogtalkozóstítfolytatja, ő is Ujpestensz,ületett,uag késótbkerült a adrosba?
_ Edesapám.Pécsett született 1'909ben, ott tanulta az asztaIos szahnát Tóth Józset aszta|osmesternél, ott ismerte meg édesaqtámatis. Később Győrbe költöztek, aGyőri
Cardo Bútorgyárba kerÍilt asztalosnak, sok
bútort készítettekexportra Nyugat- ésKeletEurópába. Később kiemelték, termékáwevő
|ett',ezérttöbbször járt Ujpesten is az Ujpesti
Kiviteli Szövetkezet termékeit úzsgálta be.
Mondták neki, miért vagy te alkalmazott,.itt
ta|á|sz műhelyt,,munkát, egzisztenciát! - Igy
került a család lJjpestre, az aszta|osok fellegvárába. A magyar bútorexport kereken tiz szá.
zaléka ekkor innen származott.
Erős, jő munkabírású ember, vízicserkész-iszt volt. Győrben csatlakozott a vizicserkészekhez.Epített egy tuta;.tésanyámmal
egészenMohácsig eveztek vele. Végig fotőztákazutat, ha kikötöttek, maguk főztek. Aktív
sportoló volt, birkózott' síelt' Nem versenyszerííen,csak kedvtelésből.
_ Hol nyílt az első műbely? Foglalkoztatott
inasokat, segédeket?
_ 1937 -ben kapott iparengedélyt, a Tavasz utca 9.-ben nyitott műhe\t. Nála a segédek ésaz inasok együtt dolgoztak, csak tudásbeli ktilönbséget ismertek, minden|a végeztea
dolgát. Kaptak ebédet, tudtak megfelelően
tisztálkodni, mindent megteremtett ehhez
apám. Munkaidőn kivtil is egyiitt voltak gyakÍan) ^ szakna fortélyai mellett például megtanította űszni őket, sokat jártak kirándulni.
Apám l942-benmegszerezte a kereskedői okInte(ú

levelet is. Ennek a|apján boltot is nyithatott
volna Budapest területén a bútorai árrcítására.
Sajnos a háboru miatt nem kerülhetett rá sor.
Felállított egy mintaszobát is, az érde|áődők
megnézhették,milyen terméketkészít.KészuIt
erről mai szóva| élve reklámcédula, szórő|ap
is. A mintaszobáva| rendszeresen részt vett a
neg.yvenesévekben az őszilakberendezési és
Háztartási Vásárokon. Ezek hasonlítottak a
későbbi BNV rende zv énye.|d:'ez.
_ Mikor ,lépettbe,, on a történetbe?Mik ei aannak gt ermek k orór6l ?
ly en erulé
- 1941-ben születtem a Kassai utca
l.-ben. Húgom, Jí:lrianégy éwel fiatalabb, ő
lett. Klasszikus család volt a miÍestőmíívész
enk. A férj megteremtette a megélhetést,a fe|eség végezte a dolgát, nevelte a gyerekeket.
Anyám megÍőzte az ebédetapámnak ésa segédeknek is, elvitte a mííhelybe.Emellett a könyvelést is ő végezte.Engem és húgomat apró
gyerekként is vitt rnindig magáva|. Egy alkaÍommal tjssze-visszakerestek, eltűntem alakásból. Hol van, hol var' a gyerek? Eszükbe jutott,
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fugki semmit. A furnérlapokat úg1mevezett
papírra|fogtuk össze ragasztáskor,Hogy mi
á"1 rgy enyves papírszalag,amit később le
kell csiszolni akészfelületről. Egy újpestiasztalos találta ki, a ;.ogidoktorátussalrendelkező
SzvobodaArpád. A Virág utca22.-ben,a kórlegzetes i||atával.
házhozközel volt műhelye.Pesten, a körúton
Az Aprilis 4. (ma: Tanoda) téri elemibe
Iévő egykbérháza pincéjébeng5rártottaezejáttarn, osztá|ytár saim között volt S zunyo ghy
ket a sza|agokat.Híresen széporgonákatépíJános, a későbbi nőgyőgyász főorvos, ésSipos
tett, faiparis osztályommalegyszerelmenttink
Kornél pszichiáter professzor is, ők ma is barátaim. A Faipari Technikumban érettségiz- hozzá megcsodálni m,nkáj át, anyagait,mííhe
lyét.Mondta, szívesenmegmutatjaorgonáit,
tem. 1959-ben szereztem technikusi oklevelet.
Érettségiután egyetemre jelentke ztem kétszer á"'.'.' tud játszanirajtuk,ígynem teljesa doIog. Hozzak magammal egy orgonistát! Elis: először a soproni faiparfua,másodszor a buhívtamBírő Lőránt atyát,Lóri bácsi gyönyödapesti jogi karra. Egyikre sem vettek fel,
rííenorgonált nektink, de sajnosebből egy kis
meft a nevem mellett ott volt az ,,E,'-beúi,
baj is lett. Számon kérték,miért vittÍink
tehát nem ''muÍlami azt ;.elentette:_ ,,eg5réb,,,
"gy
papot az iskolai 6rára. Akkor a Nap utcai
Ms,, szátmazás(l.
_ Napjai egl részéta rnűhelyben töltötte,
iemplomban kántorkodott, onnan ismerttik
édesapjatanította a mesterségre.Milyen éhnényei egymást,kisfiúkénthúgommalegyütt odajárto''k -i.é'e.Még a kórusba is kipróbált akkornaradtak ebből az időből?
_ Iskola ttánbatátaimmal sok- riban, de mikor meghallottaa hangom,mondta, máskor nem kell jönnöm...
ülttink
szoÍ^mííhelylépcsőjén
_ A hdborut bogt aészelték
ót? Harcok
ésvártuk, hogy apám milyen
ugan nem aoltak itt, de a hótországotsújtőnemunkával bíz meg bennünket.
Ujpestis rénesült,
hézségekből
D eszkák,lécekpakol ása,a Y áA háborut ebben a miíhelyben véci útról kiutalásrakapottölfákcipelésejátéknak
tűnt.Apám emellettgyakranelktildött a sarok- szelttik át. Lpánr' az ajtő ésaz abIakelévastag
fatáb!ákatszerelt, melyeket beltilről be lehetett
ba szögeket egyengetrri.Akkoriban nem dobták ki az elgörbülteket sem, takarékoskodtak zárni lakattal. Fölkészült rá, ho gy a bombázásaz aÍ|yaggal,szerszámmal. Eszközei közi| az kor se törjenek be. Bezárkóztunk éscsendben
első fiírógépemégma is működőképes,néha maratunk' ha példáulaz oroszok dtiromboltek
rajta szeszt kerewe. Az életiinket mentette
haszná|atban is van. Nagyon vig5ráztakmindenre.Nekem, mint kezdő kisinasnakegy eIő- meg ez a szerkezet.A padozatotapám kiásta,
a oda vermelte el a krumplit ésegyébzöldségere kifurkált vaslaponkellett kiegyenesítenem
szögeket. Ez volt e|ső asztz|ostevékenységem. ket, |l3részporoskáIyháva| fiítötttink. Gye.
jelentettek
TJtánakövetkezett a komolyabb frzLkaimunkát rekkéntmegélveóriási élményeket
veft 1945r
észt
Apám
számomra.
igény|ő enyvezés.Egy munkalap több réteg- ezekaz ídők
ben az (ljjáépítésbenis. A jfuásbíróságtő|
ből állt, minden darabot mi állítotnrnkössze.
ze|, utána rétegenként köszönőlevelet is kapott' mert több asztalos
Leszabtuk szalagftíréss
társáva| együtt haszná|hatő állapotba hozta a
enyvezttik ésragasztottukegyrnásta őket, Ez
képezteaz a|apjáta klasszikusanstabil bútor- bírőságsúlyosanmegrongálódott bútorait.
_ Igazi megprőbóltatóstjelentett az állatetttik,
nak. Az enyvezettlapokat a présgépbe
élni.Edesapja,bog
idején,,maszekként,,
hogy egyenletesenragadjon.Szakadtrólunk a mosíttís
helyzethez?
a
alkalmazkodott
víz, mert az en,Jvve|csak25.26 fokos levegő- Az öwenes években,hogy fenn tudben lehetett dolgozni. Kisimított újságpapírt
ésa mííhely:tömeggyárkifolyt az enry) jon
tettiink közé, hogyha a szé|én
,tástmaradni a csillÍ}d
vállalattól ruhafogas
MÚÁRT
A
vá||aIt.
Ha
kiaÍryag.
az
ne ragadjon össze egymássaI
Több tiz'e'zer damegbízást.
kapott
vettiik a lapokat a présből,nekem az épenmaryártásra
hozattuk hozzá a
útról
Váci
radt úiságokatki kellett simítanom,hogy ké- iabotkészített.a
sőbb úirafelhasználhassukőket. Nem dobtunk méteresölfákat. Fuvaros hozta aTavaszutcáhátha a mííhelybe mentem. Ugy is történt:
elindultam egyedül. Goldfischer Izidor fogott
meg, asztalosüzeme a Kassai utca 13.-banvolt,
me glátta az ab|akbő|, ho gy egye dü| kőszáIok az
utcán. Ez idő tájt fertőződtem meg a faipar je|-
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ba, alig fért el az udvaron, vágtuk, daraboltuk'
rengeteg munka volt vele. Végülis teljesítette
a szerződésben foglaltakat. Kifizették rendben, egyszer csakjött a bírósági papír, tárgyaIásta hívták, mert sok áramot fogyasztott.
Ugyanis at'ban az időben meghatÁrozták, ki
rnennyi áramot Íogyaszthat lakásban, munkához egyaránt. Aki árJépte ahatárt, népgazdasági büntettet követett e|, az ország csekély
készletéből többet fogyasztott, mint ami járt
volna neki. Két év börtön várt rá emiatt. Kelen dr., az igyvédink, egyik nap jött apámhoz:Yizer úr, megoldődottaz ügye, meghalt
Sztá|in, a.mnesztia Van' nem kell börtönbe
mennie. Edesanyámnak is biztosítania kellett
öreg napjait: úz évig kénpelen volt állást válialni, hogy ny'ugdíjat kaphasson, mert apám
után nem kaphatott volna. Először a bútorgyárban, aztán a faipari iskolában, majd az
ERDERT-néI lett adminisztrátor, hogy meglegyen a kellő éve.
_ Ifiabb Vizer
Jőzsef friss technikusként
lépettki az iskola kap"j,í" Rögtön ű papa nt.ellett
folytatta a munkdt?
_ Nem, maszáj vo|t gyárban elhelyezkednem. Az Ujpesti Bútorgyárba kerültem
kózépvezetőnek. Munkaidő után dolgozhattam apámmal műhelyünkben, aminek vezetését 1970-ben vettem át. Főként régi bútorok
he|yr eáIlításával fo glalko ztam az időkó zb en a
Koisuth utcába kölitiztetett műhelyben. Éd.'apám 198ó-ban halt meg, addig, amig csak
erejébő| telt, segített. Dolgoztam az otasz, a
porngá|, az indonéz és más nagykövetségeknek. Orzök 1ó néhány kedves bejegyzést a
Vásárlók Könywében. Máig szívesen megyek
el a Külvárosi Kávéház e\őtt is, régi stílusú
üvegosztással készült ablakait is énkészítettem
Mezei Gábor be|sőépítésztervei a|apján. Két
idősebb segédemnagyon jól dolgozott a kezem
alá. Ismerték a klasszikus szakrnai fogásokat,
ők mégmesternél,gyakorlatból tanulták, mint
én apámnáI. Egy'k oIajkár lózsefnél, a másik
szintén valamelyik újpesti mesternél tanult.
A}kor még a hét hat napján dolgoztak az inasok, csak szombat délutánonkéntjártak aLőrinc utcai szakmunkás iskolába. A hetvenes
években, ha jött egy frata| gyerek szakmai gyakorlatra, még a gyalupadot sem látta jóformán,
már kérdezte, mennyit tetszik fizenri? Tönkrement a szakrna becsülete. sok esetben betaní-
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tott munkával, gépkocsivezetéssel,tanulás
nélkiil lehetett az inasokénál több pénzt
keresni. Ezértnem tanultakú'gy a fiatalok.
Időközben felnőtt afram, Dávid' Beszél
angolul, zenét is tanult' Kitanulta a hangszerkészítőmesterséget. A han gol ás, hítro zás,
a klaviatúra kiegészítéseDávid feladata volt,
míg a hangszer testének fe|újításátén végeztem. Ekkor gyakorolhattam igazán a legnehezebb munkát: feketét politúrozni! Több
szép
szép zongorát íjítottttnk fel közösen,
idők voltak. Egyiket Berényi András főépítész
úr is látta, azt mondta: magának az Atpádűton
kellene dolgoznia, mint láwányasztalos! Oná1ló iparomat l999-ben adtam vissza, nyugdíjazásomat kérve. Olyan mértékben megnőttek az á||ami terhek, hogy nem lehetett
tovább vállalni a munkát. Ettőlkezdve otthon
dolgoztam gődi házamban,
_ Vizer úr nem csak ruíjaelte,oktatta is a
szakmót. Felkértékaagl a kamara delegíha?
- A Kamarában az 1980-as évekvégén
néhányunkra rábíztak szakmunkás-oktatói és
vizsgáztatási feladatokat. Amikor három éwe
hosszabbították a képzési időt, a gyakorlati
képzésvizs gaanyagánakme gir ására is felkértek.
A faipari technilarmban, ahol 1959-ben végeztem, érettségiztettem is a közelmúltban. A
izsgák alattláttam, hogy néhány diák milyen
komoly anyagi goldokkal kiizd, kiilönösen az
utóbbi időkben. Edesapám, id. Yizet József
műbútorasztalos-mester emlékére díjat a|apítottam' amelyet minden évbena Kozma Lajos
Faipari Szakkozépisko|a végzős diákjai közül
azkap,akinekvizsgam,ankájátaszaknaikollégium legjobbnak ítéli.
- Miuel
foglalkozik nt.ostanában?
- 2001-ben alakult a Magyar Faipari
Egyesület, melynek vezetőség} tagja vagyok.
Azon dolgozunk, hogy Makovecz Imre tervezésébenfelépíthessüka Magyar Faipar Házát
itt Ujpesten. Az önkormányzat á|ta| adományozott telken a néhai Cseh Lajos asztalos
Iswántelki úti üzemének helyen áI|na az em|é|ááz. Megvalósítása anyag; kérdés,remélhetőleg nrdunk uniós pályá zaton hozzájára|ást
szereznt. Fiam, a|<tegy ideje Skóciában é|,pár
éve elhívott magához, ne töltsem napjaim
egyedül. I'gy az év nagy részétAberdeenben
töltöm, pár hónapra haza-hazatérek az itteni
iigyeket intézni. !
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Kiadványok Ujpestről
Maklári Jenőné közel
úz éves
ffijtőmunkája
során Ujpest történeténeklegapróbb részleteit is igyekezett feltárni. A szerzőt a Karinthy Frigyes Ámx
keretében működő
Homoktövis Környezewédelmi Oktatótámogatta
központ
kutatómunkájában. A településtörténetének
első 120 évétbemutató kötet az a|apító grőfr'
család históriája mellett áttekinti a káposztása terület természeti
megyeri majorság éIetét,
adottságait. Ujpest e|ső szőIőmíiveIőitő| az
iparváros kialakulásáig, a kultúra,közigazgatás,
szociálpolitika,
infrastruktúr a, egészsélTiigy,
hitéletfejlődéseszerepela kötet fő fejezeteiben.
A 300 oldalas kiadvány magyarázó szövegeinek forrásait a korabeli sajtó, személyesiratok
éstanulmányok adják. A kiadvány képanyaga
egyedülálló. A kötet megvásárolhatőaz Ujpesti Helytörténeti GyííjteménÉen.

Szakmai elismerés
területén kifejtett,eredA műemlékvédelem
ményesmunkájáértmárcius 8-án a MUOSZ
dr. Gerő LászIó díjábanrészesültdr. Czétényt
Piroska építész,a Magyar Epítész Kamara
műemlékvédelmiésrestaurátori tagozatának
elnöke, az TJjpest:VárosvédőEgyesiíletArany
Horgony-díjastiszteletbeli tagja.
u|p"st Dunai átketőbajőzása
A BKV hivatalos hirdetménye a|apján a
Megyer és Ptinkösdfnrdő közötti átkelőhajó
2010. január t-jétő|nem közlekedik. Hajózástörténeti cikksorozatunkat ezze| az információval tekintjük befejezetorek.

Helytörténeti vetélkedő
Március 5 -énazUjpesti lfúsági Házbankerült
sor a városrészá|ta|ánosiskoláinak helytörtéAz Ujpesti Helytörténeti
neti vetélkedőjére.
Alapíwány által meghirdetett verseny zsíinelnöki teendőit Belán Beatrixkulturális alpolgármester asszonylátta el. A vetélkedőnelső he|yezéstért el a Károlyi Iswán 12 &{olyamos
Gimnázium csapata:Ba|ázsBence, B|ázyMárton, Kulcsár Nóra, olajos Anita ésRuszki Bálint; felkészítőtanár: Antos Gábor. Második
helyezett \ett az Angol Tagozatos Aitalános
Eigel Iswán Munká.
cqy-díjasérdemesmíí- Iskola csapata:Farkas Nikolett, Fejes Sára,
vész,,I922-benszüle- Hirmann Blanka, Láposi Kinga ésVarga Marcell; felkészítőtanár:Kalóné Romhányi lldikó.
tettUjpesten.AKönyA harmadik helyen a Babits $thá|y Gimnázives Kálmán Gimnáziumban éremségizett, rrm csapata végzen..Kovács Adám, Mike Dáma1daKépzőmíivésze- niel, Nagygyötgy Péter, Németh Enikő és
tatár:Balázs Gábor.
ti Főiskolán Rudnay Temesi Bence: fe|készítő
Gy'ula ésBernáth AuGéniusz program
réItaníwánya volt. Itt
ismerte meg későbbi Ujpest alapításánakI70. éűordulójaalkalmábő| az Ady Endre MúvelődésiKözpont ésaz
felesé
gét,Tassy Klárát.
Ujpest SzínházGéniuszprogram címmeliroNehéz idők című kötetének alcíme ostromdalmi, zenei és képzőmíivészei pá|yázatot
I{]fua
Tássy
t944-45.
Eigel
Ujpesten'
napló
hirdet. A városrészihlette alkotásokbektildési
BékésenvészeIteát a harcok tarkította időket.
határidejejúnius15. AzQpesti Helytörténeti
A szubjektív Íej|egyzések a távolbaszakadt
Gyűjtemény ötletekkel, dokumentumokkal
kedvessel történő folyamatos gondolati kapsegítia pá|yázókmunkáját. RészletesinformáPro
HoAz
N.
csolattartásról tudósítanak.
J.
ciók a www.ad)'mk.huhonkapon olvashatók.
mine Alapíwány kiadásában közelmúltban
megjelent kötet a míivészegész életénát vezetett nap|őjának részlete. Szépirői stílusa
igazi izgaLmakat rejt, illusztrációi és a kötet
végéreillesztett színes táb|ák alkotói munkásságába engednek rövid betekintést.
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Márciusi számunkbanaz 16.,20. ésa 22. oIdalon látható fotókat ésdokumentumokataz Ujpesti HeIybocsátottarendelkezésii'rr]<re.
történeti Gyííjtemény

Helytörténeti hírek

