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Budapesti művelődés – Pestújhely

Muzsayné Lévay TerézMuzsayné Lévay Teréz

Brenner József szerszámkészítő*
Brenner József 1903. október 25-

én köt házasságot Schrödinger Teréz 
varrónővel.

1903-tól élt Pestújhelyen a család, 
először a Petur utca (ma Kőhíd utca) 
26. szám alatti házban, majd a Ma-
dách utca 60. szám alatt. A család bő-
vülésével a Petur utcai ház már egyre 
kisebbnek bizonyult, ezért új telek 
után néztek.

A  Madách utcai telket 1917-ben 
vásárolták meg, 4656 koronáért, Si-
mon János és neje Simandel Máriától. 
Építési engedélyt rá csak 1928-ban 
kértek és kaptak.

A  házasságból négy gyermek szü-
letett, Géza (1904), Béla (1905), Józsi-
ka (1908), ő korán meghalt, és Teréz 
(1911).

Brenner József Pestújhelyen el-
ismert, ügyes kezű szerszámkészítő 
volt, szakmájában kiválóság.

1878. augusztus 26-án született. 
Árva gyerek létére édesanyja 12 éves 
korában inasnak adja.

1890 szeptemberétől 1891 január-
jáig inaskodik.

1892 júliusában Magyar Károly 
toronyóra mesterhez szegődik, mint 
tanonc, a toronyóra készítés és javítás 
mesterségét tanulja meg. 1895. január 
15-ig nála tesz sikeres vizsgát.

Vizsgáját követően a Budapesti 
Órás Ipartestület a főváros VII. kerületi 
Elöljáróságához fordul, Brenner József 
órássegéd munkakönyv kiadása miatt.

Az „aranykezű” órássegéd, való-
színűleg úgy gondolja, hogy kevés Bu-
dapesten a toronyóra, ezért a lakatos, 

majd a szerszámkészítő mesterség 
alapjait is megtanulja, és élete végéig 
neves szerszámkészítőként dolgozik.

1898 októberétől 1902 januárjáig 
(ekkor oszlott fel a cég) a Kirner és 
Társa Első Budapesti Vasmetsző csa-
vargyárban lakatosként volt alkalma-
zásban.

1902 januárjától márciusig az Első 
Magyar Csavargyár Részvénytársa-
ságnál, Budapesten, mint beigazító 
lakatos állt munkába.

1903. május 25-től 1910. novem-
berig az Egyesült Izzólámpa és Villa-
mossági Részvénytársaságnál, Újpes-
ten, mint szerszámkészítő dolgozott. 
1910 novemberében innen saját kéré-
sére távozott.

A  család bővült, 1911-ben már a 
várva várt kislány, Teréz is megszüle-
tett.

1911-ben elkezdett gépeket vásá-
rolni saját célra, hogy munka mellett 
dolgozhasson otthon.

Első gépe: gyorsfúrógép lábhajtás-
ra, forgótokmánnyal.

Beszerzés helye: Bp. V. Váci út 8. 
Eladó: Grünspan Izidor.

1930. július 10.: elismerés a 25 
éves szolgálati évfordulón.

1933-ban munkás alkalmazotti iga-
zolványt kap, mint szerszámkészítő.

A  saját műhely gépeinek további 
beszerzéséről két kivétellel nincs fel-
lelhető számla, ezek szerint:

1933-ban Emszt Danúbia gyártá-
nyú Sepingelt, majd

1934-ben a Magyar Brown Boveri 
Művek Villamossági Rt.-től 1 db. for-
góáramú motort, Me24 jelű 190/110 
Volt, 1390 ford., 50 per., rövidre zárt 
fegyverzettel, golyós csapágytokkal, 
70 mm szíjtárcsával vásárolt.

1940. május 18-án, 35 éves szolgá-
lat után, saját kérésére távozik (szer-
számlakatos) a Standard Villamossági 
Rt-től.

Az 1940-es esztendő második fe-
létől már csak a családi ház udvarán 
(Madách u. 60.) létesített saját mű-
helyben dolgozik.

1942-ig szállít menetfúrókat a 
Magyar Wolframlámpa Gyárnak.

1943-tól a Magyar Wolframlámpa 
Gyár Rt-nek metszőlapokat, menet-
fúrókat, menetmetszőket, 1945. IX. 
hóig.

Az „aranykezű” toronyóra készítő-
ből „aranykezű” szerszámkészítő válik 
az évek folyamán, s olyan nagy meny-
nyiségben érkeznek a megrendelések, 
hogy két fi a, Géza és Béla, két menye, 
Anna és Ilona is nála dolgozik, sőt két 
jeles fi atal szerszámkészítőt is kine-
velt, Magyar György (ma is Pestúj-
helyen él, még abban a házban, ahol 
a megbecsült Magyar fuvaros család 
vállalkozása működött) és Kovács Ká-
roly személyében.

Brenner József halála után (1948) 
fi ai és menyei dolgoztak tovább a 
szerszámkészítő műhelyben. Fiai vit-
ték tovább az apai „örökséget”, s  mű-
ködött a műhely egészen a bekövetke-
zett államosításig.

* A Brenner József életét, szakmáját követő írás Nagy Edit, a Pestújhelyi Közösségi Ház munkatársa által rendezett, a pestújhe-
lyi iparosokat feldolgozó fotókiállításon szerepelt. A szerző Brenner József unokája.

MUZSAYNÉ LÉVAY TERÉZ 1941-ben született Budapesten. A  Lengyel Gyula Közgaz-
dasági Technikum Kereskedelmi tagozatán 1959-ben képesítőzött. 1959 szeptemberében 
helyezkedett el a Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinél, és itt dolgozott nyugdíja-
zásáig, amelyet megelőzően a társaság gazdasági munkáját irányította. 1985-ben a Pénz-
ügyi és Számviteli Főiskola vállalatgazdálkodási szak ipari szakágazatán üzemgazdász ok-
levelet kapott. 1998-tól közgazdász cím használatára volt jogosult.
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