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ZENTAI ÉPÍTŐIPAROSOK 

Az építés az egzisztenciális emberi tevékenységek közül az egyik legele
mibb. Épített környezetünk mindenkor a helyi és társadalmi viszonyok időbeli 
tükröződése. 

Az építőiparosok megjelenése Zenta életében 

A zentai okiratok nagyon korán - röviddel a török kiűzés után - említést 
tesznek építőmesterekről. 1702 és 1720 között az iparosok száma kétszeresére 
növekedett; ez utóbbi évben a feljegyzések a 16 zentai iparos sorában ácsot is 
emlí tenek 1 . 

Az átmenetiséget élő palánka életében ekkor az építés még a bizonytalanság 
jegyében fogant, és igénytelenségről tanúskodik. Vélhetően mindenki maga 
építette fel kezdetleges lakóhelyét. Ez jobbára veremlakás volt. 

A határőrvidék megszüntetésével (1741) Zenta 1751-ben oppidiumi rangot 
kap. Az új jogállás a településfejlődés korszakát hozza magával. 2 Az árucse
reforgalom, a határhasználat kialakulásával párhuzamban a ki- és betelepedés 
lényegesen meghatározta a város területi fejlődését. 

A mezőgazdaság prioritása mellett a kibontakozó kereskedelem és áru
igény kihat az ipar elterjedésére. A tűzvész (1769) utáni fellendülés 3 eredmé
nyeként 1774-ben már 54 iparost tartanak nyilván. Számuk állandó növekedést 
mutat. 1791-ben például 63 iparosról szól a kimutatás. A kialakuló kezdetleges 
kézműipar főleg az állattenyésztés és növénytermesztés nyersanyagát feldolgozó
iparnak kedvez, köztük a század végén fellendülő vízimalomiparnak. Az iparos 
ekkor még nem kizárólag iparából él, hanem őstermeléssel is foglalkozik. 

A megszaporodott iparosság XVIII-XIX. század fordulójára a szervezkedés 4 

első stádiumába lép. Az 1808-as megyei rendelet szerint a tűzvédelemben az 
iparoscéhek kötelesek részt venni. A tűzoltáskor az iparosok az 1824-ben 
meghatározott szabályok szerint jártak el. 

Ekkorra már céhekbe szerveződtek a zentai iparosok. Dudás szerint 181 l -ben 5 

kapta szabadalmába kovács-, a bognár-, az üveges-, valamint a kötélgyártó céh, 
míg 1815. május 19-én kelt a csizmadiák szabadalomlevele, de a kovácsok (?), 
asztalosok, ácsok, takácsok és molnárok szabadalma is ebből az évből származik. 



1823-ra tehető a lakatosok, az asztalosok (?), az üvegesek (?) és esztergályosok 
szabadalma. Az 1820-as években 200-nál több iparos volt Zen tán 6 . 

A földből, nádból épült várost a tűzveszedelemtől, mint említettük, szabály
rendeletekkel, megyei előírásokkal óvták. Kezdeményezés indult a kemény 
építőanyagból való építésre. A téglából való építkezés elterjedésében - a min
denütt példaként szolgáló - hatósági (községi) építkezések játszottak nagy 
szerepet. Zentán a cserép- és tćglaćgetćs a XIX. század 30-as éveitől terjed el, 
és az 50-es évekre szilárdul meg. Mindez a 30-as, 50-es évek városi építkezé
seinek köszönhető. A város üzemeltette a cserép- és téglaégető kemencéket 7 . 
A cserép- és téglaégetést a templom előtt hirdették ki az érdekelt magányosok
nak, de a középítkezésből kimaradt téglát is bárki megvehette. Az igényesebb -
ekkor még igen ritka - polgári építkezés is ekkor kezdődött meg 8 . Ebben az 
időben (1829) az ácsok és kőművesek napi bére (tartás nélkül) lF t volt. 

A tégla- és cserépégetés mellett az 1850-es évekig (a XVIII. század végén 
főleg mészből és épületfából volt behozatal) a bárkinek szabadon engedélyezett 
mészégetés problémája is megoldódott. Freund Sámuel 1854-ben létesített 
ugyanis mészégetőt 9 . Röviddel ezután az első magán téglaégető kemencék is 
megjelennek, mint pl. a 70-es években Goldstein Zsigmond kis téglagyára a 
felsővárosi temető mellett, majd a 80-as években a Grundböck kemencéje. 

Az építőiparosi hierarchia 

A céhes építészképzés az 1813-as céhszabályokon alapult, közel ötven évig 
(1862-ig, amikor az 1859-es törvény érvényre lépett). A képzésben a következő 
előírásokhoz, követeményekhez kellett igazodni: 1 0 

- a mes terség k i tanulása valamely mes te rné l , ezután az inas legénnyé 
(segéddé) lépett elő, 

- rajztanulás, 
- háromévi vándorlás - vándorlásnak számított minden olyan idő, melyet 

a legény tanulóéveinek helyétől távol töltötte el, 
- vándorlás alatt vagy utána pallérkodás, nagyobb építkezéseknél művezetés. 
Az építőiparosi hierarchia ennek értelmében a hármasság jegyében működött. 

A létra legalsó fokán az inasok álltak, akik kisegítő munkáknál gyakorolták, 
leshettek el a szakma fortélyait. Két év elteltével segéddé léptették elő őket. 
Arbei tbuchot 1 1 kaptak, s más-más helyre vándorolva bővítették szakmai ismere
teiket. Minden segéd, aki mesternek készült, a vándorkönywel bizonyította 
szerzett tapasztalatait. A vándorlót megkötöttségek szorították. így pl.: 

- külön engedély nélkül nem hagyhatja el az ország területét, 
- köteles vándorkönyvére vigyázni és az illetékes hatóságnak felmutatni, 
- vándorlásának három évét köteles hasznosan eltölteni, erről vándorköny

vében beszámolni és az adott mesterrel aláíratni, 
- a vándorlás leteltével köteles visszatérni, és a vándorlásáról szóló bizo

nyítékot (tkp. a vándorkönyvet) a helyhatóságnál bemutatni, 
- aki a vándorkönyvet netán hamisítaná, az az 1826. évi Magyar Kir. 

Helytartótanács 8369. számú rendeletének szigora alá esik. 
A vándorkönyvek nemegyszer a szakma pontos leírását tartalmazzák. 
A segéd mestertől mesterig vándorolva, három év segédségét letöltve je

lentkezhetett a mesterfokozat megszerzésére, ami a mestermunka elkészítését 





j e l en te t t e 1 2 . Még pontosabban, a mesterfelvétel processzuma 1 3 az 1813-as 
céhszabályok szerint két részre tagolódott: először, a mestervizsga kivételével 
a jelölt minden elvárásnak eleget kellett hogy tegyen, majd következhetett az 
elméleti vizsga (a városi tanács felügyeletével és a céh patronálásával) és a 
remek feladása; másodszor, a céh felügyelt az elméleti vizsga lebonyolítására 
és a remek elkészítésére. 

A mesterek közül nem egy tervezőként is dolgozott (a városi építkezéseknél 
azelőtt a megyei, distriktusbéli mérnökök készítették a terveket. Az 1850-es 
60-as években Zentán Lcismester Antalról (Újvidék), Goudella Adalbertról 
és Guelmino Ala jos ró l 1 4 tudjuk, hogy maguk is készítettek terveket, melyeket 
később maguk is viteleztek ki. A későbbiekben a mérnökök megjelenésével 
(Zentán 1855-től volt városi mérnök) a tervezés és kivitelezés kettévált, az 
épí tőmesterek tervezőtevékenysége hát térbe szorult, és inkább kivitelező 
vállalkozásokká alakult, bár tudunk a 10-es és 20-as évekből is építőmesterekről, 
akik nagyobb építkezésekhez tervet adtak. Ilyen pl. Guelmino Jánosnak az 
Amerika Szállóhoz készült terve 1923-ból. 

Céhek feloszlása és iparosegyletek alakulása 

Az 1867-től előirányzott iparfejlesztés az iparosodás és az ipar fontosságá
ra u t a l 1 5 . A 60-as évektől a céhrendszer a kapitalizálódás folyamatában inkább 
kerékkötőnek számít, mintsem jövőbeli megoldásnak. A céhszervezeteket az 
I. Ipartörvény rendelkezései (1872) után megszüntetik, Zentán 1875 körül ala
kultak át ipartársulatokká. Az 1875-1886. évi időszak az (Egyesült) Ipartársulat 
működésének ideje. 

Az 1884. évi ipartörvény az ipar támogatását helyezte előtérbe, az elhanyagolt 
és fejletlen ipar fellendülését igyekezett szolgálni. Az új törvény értelmében 
ettől kezdve ipartestületeket (egyesületeket) alakítanak. A zentai (Egyesült) 
Ipartársulat 1886. november l- jén alakult át ipa r tes tü le t t é 1 6 , s a Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara felügyelete alá tartozott. 

A szervezet célja az iparosok érdekvédelme, az egymás közötti viszony ren
dezése, az iparhatóságok működésének támogatása, tanoncszerződtetés és az 
iparosok szakosítása. Nyomban meg is alakult az Iparos Olvasóegylet, az Iparos
segédek Önsegélyző és Ö n k é p z ő E g y l e t e 1 7 , 1894-ben pedig az Iparos Ifjak 
Köre. (1884-ben az első zentai építkezési vállalat is létrejött, de Kövesdy 
Gézáék kezdeményezéséről szinte semmit nem tudunk.) 

A szakismeretek elsajátítására ipariskola megnyitását Gombos Gábor agi
lis vezetésével már 1882-ben szorgalmazta egy bizottság. Addig az iparosok 
csak a vasárnapi iskolát látogathatták. Ezt akarták komolyabb keretek közé 
helyezni, amikor 1883. január 11-én megnyitották az ipariskolát. 

A XIX. század végén Zentán az iparnak a gazdaságban való részaránya 
mindössze 7 , 2 9 % 1 8 . A millenneum utáni válság a gyér gyáriparral rendelkező 
várost, a súlyosbodó szociális helyzet ellenére, csak késve érintette. 1900-ban 
Zentán még csak 100, míg Óbecsén és Topolyán 200-200 a munkanélküliek 
s záma 1 9 . 

De bármennyire szervezettek - s a nagyipar fejetlensége folytán kiváltságos 
helyzetben - voltak is a zentai iparosok, s bármennyire népszerűsítették a szá
zadelőn kiállításokkal az ipart (1903-, 1906- és 1913-ban volt Zentán ipari 



Lakóházak típusterve 1909-ből Tervező: Berzenczey Domokos városi mérnök, Szövényi 
Károly városi segédmérnök és Szabó Mátyás városi építőmester. Építési vállalkozók 
Guelmino József, Vukovich Dániel és Goldstein Benő. A 455 házból álló telep létrejötte 

a legnagyobb építkezési megmozdulásnak 

kiállítás), a válság hullámai 1905/1906 körül elérik városunkat. Az építőmunkások 
szrtájkjai, bérkövetelései hátráltatták a városi építkezéseket: a gimnáziuma, a 
rakpart, az Eugen Hotel igényes kivitelezését. 

Egy kultúrközösség fejlettségének szintjét nagyban meghatározza épített 
környezetének milyensége. Az építészet mindig is az igényes szakmák közé 
tartozott. A céhrendszer kipróbált, szakmai gyakorlattal rendelkező mestere
ket adott, s a 70-es évektől kezdve felsőbb intézkedésre a szakmai színvonal 
továbbfejlesztésére vettek irányt. A műszaki adottságoktól függően tovább dif
ferenciálódott a szakma, immár a kezdődő gyáripar lehetőségeinek jegyében. 
A fejlődésnek indult múlt század végi ép í tő ipa r 2 0 hátterét az 1879-ben meg
nyílt állami (budapesti) középiskola 2 1 teremtette meg, ahol a mesterjelölteket 
és a már gyakorló mes te reke t polgári ép í tésze t re (Archi tec tura civilis), 
építészeti anyagtanra (anyagismeretre), szerkezettanra (épületek fő- és mel
lékrészeinek ismeretére), telekkimérésre, műépítészeti alaktanra, mintázásra, 
a fűtés és szellőztetés kérdéseinek megoldására, gépi erő igénybevételére oktatták. 



Zentán az épí tőipari konjuktúrát a 80-as évek nagy építőprogramjai alakí
tották ki. 

A szakmai tudás fejlesztését a 80-as évektől kezdve közhasználatúvá váló 
Gonda Béla-féle szakfüzetek is segítették. Századunk elején e szerepkörhöz 
társul a budapesti Vállalkozók Lapja. 

1885-ben a mintegy 500 zentai iparos közül 40-et (8%) az építőipar fog
lalkoztatott. Építési vállalkozó ez időben három akadt: Goldstein Dávid, 
Goldstein Zsigmond és Grundböck Is tván 2 2 . 

A 90-es évek elejére az építőiparosok arányszáma 6,7%-ra csökkent, bár 
szám szerint 44-en voltak (összesen 521 iparost tartottak számon akkor Z e n t á n ) 2 3 . 
Az ép í tő iparhoz 5 üzem és kereskedés kapcsolódott . Legjelentősebb volt 
Markovits és B r a u n 2 4 fűrészgyára, Goldstein Dávid téglagyára 2 5 (ezt a 70-80-as 
években G. Zs. tartotta), Freund Ernesztin és Goldstein Benő fakereskedése 2 6 . 
Az építési vállalkozók sorában ekkor jelent meg a Guelmino és Temesváry 
társcég. A m ű k ö d ő Goldste in építkezési dinasztia mellett meg kell említeni 
a Szegheő-dinasztiát, majd a századelőtől kezdve a jelentőssé váló Kalmár, 
Vukovich, Hegedűs váltakozókat. 

A kőművesek és ácsok 1898-ban alakítottak szakegyletet - saját könyvtár
ral. Az 1900-as évek elején, amikor az építőiparban némi hanyatlás áll be, 
működését újból jóvá kellett hagyatni. A lelanyhult építési kedv a szakmán 
belül eluralkodó ellentmondás (kontárkérdés) vezetett a már említett sztrájk
hoz. Az építőanyagok, a munkabér drágulása, az építési költségek állandó 
emelkedése jellemezte ezeket az éveket. Az építési kedv megcsappanásáról az 
1900-1908 között kiadott építési engedélyek száma 2 7 tanúskodik. A rendezetlen 
helyzetet, a képesítéshez és munkavállaláshoz fűződő kérdéseket a kereske
delmi minisztérium az 1913. évi A 3 2 3 % VI. számú rendeletével próbálta 
megoldani, amely az 1884-es XVII. törvénycikkelyen alapult. Ennek értelmé
ben a kisebb kőműves munkálatok végzésére jogosított iparosok kis- és nagy
községekben csakis egy, legfeljebb két szobából, konyhából, kamrából álló 
lakóházat, vagy gazdasági rendeltetésű épületet építhetnek, amelyeknél a 
szerkezeti fesztáv nem lépi túl a 6 métert. Alápincézett vagy kétsoros (két 
traktusos) épületeket nem emelhetnek. 

Ácsmunkáknál a tető összetettsége határozta meg, ki vállalkozhat a kivi
telezésre. Mindez az iparosokra, nem pedig az építőmesterekre vonatkozott. 

A sztrájk évei után 1908-ben 2 8 a zentai ácsmunkások megalapítják az épí
tőmunkások országos szervezetének zentai csoportját, majd 1909-ben újjá
szervezik. Ennek keretében továbbképző tanfolyamokat indítanak, kedvező 
fordulatban reménykedve. 

Összegzésül: A zentai építőipar fokozatos fejlődése a 80-as, 90-es évektől 
vett nagyobb lendületet. Zenta városias arculatának kialakulása is ezekre az 
évekre tehető. A városban két téglagyár 2 9 és egy fűrészgyár 3 0 működött. Az 
igényes építést előírások (a megyei építészeti szabályrendeleten alapuló városi 
szabályrendelet, az építészeti bizottság és a városi mérnök ellenőrzései) szolgálták, 
továbbá a műipar fejlődése (a vasúti „I" profil, a Mátrai- és Hennebique-vasbe-
tonrendszerek XIX. század végi megjelenése, a kiegészítőipar, pl. az épületasztalos-, 
bádogosipar fejlődése és alkalmazása) , a műtégla (Clinquer, gipszdíszek), 
a különböző cserepek (Revolver-cserép, Bonn-, Hatschek-eterni t , 1927-től 
a Hodik-tégla) előállítása mellett a technikai vívmányok (villanyvilágítás, szellőz-



Iskola-terv Szentára. Megyei mérnöki terv 1803-bóL Ez az eddigi ismert legrégibb Zentára 
vonatkozó építészeti terv (Magyar OLT) 

tetés, központi fűtés, vízvezeték, csa tornázás , aszfalt lemez-szigetelés) is 
mind inkább szerephez ju to t t ak . 3 1 

A kibontakozó és fellángoló építési kedvnek az I. világháború vet véget, 
derékba törve a fejlődést. 

A szakma hanyatlása a 20-30-as években 

A világháború utáni építési inerció múltával a gazdasági válság idején 
(1929-1935 között) az építőipar nagyméretű pangásnak van kitéve. A pénzte
lenség sem az épít tetőknek, sem az iparosoknak nem kedvez. Ilyen helyzetben 
a munkára váró városi építőmesterek és építőiparosok munkanélküliként tengőd
nek, már-már iparuk beszüntetésére gondolnak 3 2 . Az építőipar válsága károsan 
hat az összes kiegészítő iparág helyzetére. 

A kereskedelem zuhanása, az adók emelkedése, a vámok és i l le tékek 3 3 

megjelenése az iparostársadalmat háttérbe szorította (amely Zentán kemé
nyen állta a sarat a gyáripar előrenyomulásával szemben). 

Ilyen körülmények között az 1932-es ipar törvény 3 4 fokozta az építőtevé
kenységben a gyár- és a kisipar között kialakult feszültséget azzal, hogy szinte 
minden jogot a mérnökök 3 5 kezében összpontosított, megfosztva ezzel a zentai 
építőiparosokat a munkalehetőségtől. A vitás kérdés lényegét e munkaínséges 
időkben az képezte, hogy kinek (a képesítéshez mérten) mihez van j o g a ? 3 6 



Az új törvcny értelmében kőművesmester csak az lehetett, aki bizonyos 
szakiskola elvégzése u t án szakvizsgát te t t , és megkapta kőművesmesteri 
jogosítványát. Ez azt jelenti, hogy technikai középiskolát végzett, négy évig 
dolgozott az iparban, megvan a paliéri záróvizsgája, és ötévi gyakorlat u t á n 3 7 

letette a mestervizsgát 3 8 , és a törvény 456. paragrafusának III. pontja szerint 
ezt bejelentette a hatóságoknál. 

E rendelkezés szerint a kőművesmesternek joga van bárhol olyan egyszerű 
szerkezetű új földszintes házat, gazdasági épületet emelni - az építkezés 
teljes befejezéséig, az összes iparosmunkákat ideértve - , melynek leg
hosszabb épületszárnya nem haladja meg a 15 métert, legszélesebb traktusa 
pedig legfeljebb 6 méter. A munka lehet saját terv szerinti (különben csak 
olyan tervet írhat alá, amelyet maga készít), ha a tervet a hatóság jóváhagyta, 
és kivitelezésével őt bízta meg (az építkezésnél alkalmazhat fizetett napszá
mosokat). A törvény 49. paragrafusa szerint városokban csak kőművesmesterek 
vállalhatnak munkát. 

Ezzel szemben kőművesiparosoknak azt tekintette a törvény, aki az inas-
és segédéveket (2 év inasság és 3 év segédség) letöltötte, és iparosigazol
vánnyal bíró önálló iparos lett. Kis- és nagyközségekben, falvakban, tanyákon 
vállalhatja egy-, legfeljebb kétszoba-konyha-kamrás (pince nélküli), 6 méter 
szerkezeti fesztávolságot nem túlhaladó soros épület építését, olyan javító
vagy tatarozómunkát , mely nem érinti az épületi szerkezeti részét, és nem 
szükséges hozzá a földszintnél magasabb állványzat. A kőművesiparos ács
munkát nem vállalhat, rajzot sem készíthet, és nem írhat tervet alá. 

Az ácsmester bárhol vállalhatja faszerkezetű ház építését, a vele kapcsolatos 
összes ipari munkát, valamint minden önálló ácsmunkát elvégezhet. A válságos 
időben az építők sorában korábban nézeteltérésre okot nem adó képesítésben 
kü lönbség 3 9 lett a probléma fő forrása. A kőművesiparosok a kőművesmesteri 
jogokat követelték, de ehhez, az új törvény értelmében, szakiskolát kellett volna 
végezniük. A városi elöljáróság 1935-ben úgy zárja le az ügyet, hogy kimondja: 
a kőművesiparos nem végezhet kőművesmesteri munkát. 

Zenta építőipara - bár fejlettnek mondható - 1928-tól válságos helyzetbe 
került . Az új rendele tek a munkanélkül iségen nem seg í t e t t ek 4 0 . A városi 
építészet előremenetelén pedig szinte semmit. Az 1932-ben beiktatott városi 
építkezési szabályrendelet űrt töltött ki ugyan, de a beruházások, építkezések 
hiányában inkább megszorításai jutottak érvényre. A szabályrendelet értelmében 
a város szűkebb központjában csak emeletes házak épülhetnek, de próbáljunk 
akár csak egy épületet is találni, amelyet a 30-as években emeltek ezen a részen. 

Polgárházak, napsugaras oromzatok, munkástelepi 
építkezések Zentán 

Az igényes köz- és polgári építkezés igényes és a mesterséghez méltó 
munkát követelt. A stílusok ismerete, alkalmazása körültekintést és szakmai 
ismeretet feltételezett. A stílus a kor szellemi-gazdasági lehetőségeinek lenyomata. 
Olvasható , magyarázha tó és megér the tő . Egyszerűen tükrözi az életkörül
ményeket. Elég, ha csak a 30-as évek gazdasági válságától sújtott építészetre 



gondolunk , melynél a pur i f ikáló ép í tés t nem ízlésből, hanem szükségből 
a lka lmazták . 

A lehetőség és a kivitelezési mód egybehangolása a háttere a jellegzetes 
zentai napsugaras oromzatok kialakulásának is. Az 1884-ben állított gőzfű
rész, az olcsó úsztatott erdélyi fa, az árvíz utáni szegedi építkezések (1879) 
nélkül aligha jöhet tek volna létre. A zentai iparosokat dicséri az anyag és stí
lus szép és változatos alkalmazása. 

A Munkástelep a budapesti Wekerle-telep, gróf Andrássy Gyula felhívása, 
az 1907. évi XLVI. tc. előírása és állami kölcsön nélkül szintén nem épülhetett 
volna meg. Zenta példája a problémára való érzékenységről tanúskodik A 
munkástelepi házaknál a népi építkezést vették alapul, ennek nyomai fellel
hetők az 1942-ben épült néhány „zentai" ONCSA-házon. 
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nyert nagyobb teret. Igen erős a bútorasztalos-ipar is. 1870-ben építészeti és mű-
iparral 17 önálló vállalkozó foglalkozott In: Az 187l-es tiszai járás összeírása. 

2 1 A műszaki felsőoktatás (egyetem) 1871-től datálódik. 
2 2 Gundböck István építész 1883-ban nyit körkemencét Zentán, közel Goldstein Zsigmond 

téglagyárához (a Felsőkertekben), s a korabeli beszámolók szerint itt egész kis 
ipartelep nőtt ki, amelynek Clinquer-téglái többször elismerésben részesültek. Az 
üzem 1901-ig működött. Később a ŠIPAD keretében üzemel tovább. 

2 3 Ebben az időben a legismertebb kőművesek: Regdon Lipót, Hegedús Károly; ácsok: 
Erős György, Kalmár Erneszt, Spekla Mihály, Renkó Antal. Vályogvetőkből 
e listán 5-en szerepeltek. Ismert bádogos volt Sík Frigyes, lakatos pedig Sétáló 
Sándor. IASA F: 3. ad/74. Rendezetlen Vujié-anyag. Összehasonlításképpen meg
jegyzendő, hogy 1935-ben 23 ács, kőműves volt Zentán. In: Knežević Milivoje: 
Zbornik za Historiju grada Senta. Senta, 1935 

2 4 Braun József fűrészgépét a Tisza-parti fenyőtutajok közelében, a vásárállás szélen 
1884-ben állította fel. Ebből fejlődött ki a Markovits és Braun Fúrészgyár 1891-ben. 
Ez utóbbi termékeikért az 1903. évi zentai kiállításon elismerő oklevélben részesült. 
1909-ben még Gräff Ármin (1875-1944) alapít fatelepet, melyet 1917-ben fűrész-
gyárrá fejleszt a mai TAMP helyén. Telepe vagy 20 évig jelentős szerepet játszott 
a zentai építőipar életében. 

2 5 1901-től Horváth Kátai Imre tulajdonában találjuk. Horváth 1920-ig tartotta. 
2 6 Mellettük említésre méltó Hauer József fakereskedése, mely 1911-ben nyílt meg és 

működött a két világháború között. Hauer famegmunkáló gépekkel dolgozott. 
2 7 1900-ban 88 volt az építési engedélyek száma, 1901:4?, 1902:22, 1903:19, 1904:20, 

1905:22, 1906:22, 1907:30, 1908:30. (Építőbizottsági jegyzőkönyvek 1899-1918, 
IASA F:?) 

2 8 Ebben az évben a zentai iparosok Egyetértés címen lapot indítottak, de kezdeményezésük 
rövid életűnek bizonyult. IASA F: 38 Zbirka Jove Vujića, Dudás Andor kézirata II. 

2 9 1930-tól három téglagyárról tudunk: Grundböck (SIPAD), Strilich és Jenacsek tégla
gyáráról. 

3 0 1917-től jelentős a Gräff Fűrésztelep. Gräff építési vállalkozásokkal is foglalkozott. 
3 1 A fejezet adatai: Szentai Újság 1932/148. 1935/46. száma és a Szentai Friss Újság 
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Goldstein Benő (1863-1944) fakercskedő, építkezési vállalkozó 1891-ben kiváltott 
iparát 1932-ben bevonta. In: Tolmácsy Géza: Pénzügyi élet II. 1967 

A kőművesek és ácsok illetéke 1932-ben 100-100 dinár volt. 
Az új ipartörvény valójában meghagyta az 1913-as rendeletet, amely az 1884. évi 

XVII. törvénycikkelyen alapult. 
A 30-as években Zentán szinte minden nagyobb építkezési vállalatot Majoros Péter 

mérnök-vállalkozó kapott meg. 
Már 1925-ben nagy viták folytak a jogokról a Zentai Ipartestületben. 
Vagy akik három évig tanulták a kőműves- és ácsmesterséget. 
1933-ban Zentán még van mestervizsgáztatás, a mestervizsgáztatókat a bán jelölte ki, 

így a kőművesek mestervizsgáztatói: Ballá Pál és Farkas József. Az ácsokat Bo-
rosgyevi Orbán és Almási Lukács vizsgáztatta. A vizsga díja 450 dinár volt. 

Az 1913-as rendelet a képesítésre nézve ellenőrzést nem alkalmazott, így az iparosok 
gyakran olyan munkákat is elvállaltak, melyek végzéséhez nem lett volna joguk. 
Akkor persze munka volt elég, és ezzel nem törődtek. Problémává a válság idején 
lépett elő. 

Városi építkezéseknél előírták, hogy a vállalkozó köteles zentai munkásokat alkalmazni. 


