
Zakróczy Béla 
 

ADATOK A JÁSZBERÉNYI KÉMÉNYSEPRİK TÖRTÉNETÉHEZ 
 

Egykoron nemhogy kéményseprık nem voltak, hanem kémények sem. A házak 
közepén nyílt tüzet gyújtottak, s a füst a padláson át távozott. Az állam késıbb, hogy bevételét 
növelje, füstadót vetett ki a házak lakóira. Évszázadok múltak el mire a kémények 
megjelentek. 

A kémények a koromtól eldugultak, s kátrány fejlıdött ki. Az eldugulás a füst 
visszaáramlása életet követelt, vagy kéménytüzek okozója volt, ha nem tartották karban.  A 
háztulajdonosok képtelenek meggátolni a szerencsétlenséget, mert sem szerszámuk, sem 
tudásuk nem volt. A kéményseprést a kényszer hozta létre. A kontárok közül az ügyesebbek 
hamar elismerést nyertek a nép körében. A rátermettek összefogtak, így alakultak meg a 
céhek, a kéményseprık körében. Késıbb korlátozott ipar lett és nem tőrték meg a kontárokat 
maguk között. A tanoncidıt négy évben rögzítették. A kéményseprıknél nem csak a 
keresztlevél, hanem a vándorkönyv hat éves igazolása is elengedhetetlen volt a mesterré 
váláshoz. A kontárok ellen így eredményesebben léphettek fel. A mesterré váláshoz a 
Tanácshoz kellett folyamodni. Ha külföldi munkaigazolást is tudott igazolni az elınyére vált. 
A Tanácsok a kérelmezık iratai mellett taksát is szedtek. 1840-tıll 5-40 pFt-ot, majd 1849 
után 10-45 pFt taksát szedett a Tanács.  

1854-ben a hatóságok korlátozták az egyes iparjogok kiadását, annak függvényében, 
hogy a városnak egyes iparban mire van szüksége. Ide tartoztak a kéményseprık, 
gyógyszerészek, kávésok, borbélyok. Már a forradalom elıtt is ezek az iparosok reáljogként 
kezdhették meg a mőködésüket. (gyökös jog, öröklési jog, eladhatóság.) Az elsı világháború 
után a kéményseprıknél, ha nem volt örökös, a kéményseprıközponton keresztül pályázat 
után lehetetett a kerületet megnyerni.  

A múlt század utolsó harmadában látványosan fejlıdött a város. 1874-ben vasutat 
kapott a város, 1880-ban 21507 fıt tett ki a lakosság. 1890-ben a fejlıdés kézzelfogható, mert 
1414 iparost és 245 kereskedıt is regisztráltak. 1906-tól a villanyvilágítás is teret hódított. 

A házak legnagyobb része mégis vert falból, vagy vályogból készült. Csak a 
középületeket építtették téglából. A tetı fedele szalma (zsupp), vagy nád volt, elvétve 
zsindely is elıfordult. A kémények esetenként már voltak, ellenkezı esetben a füst a padláson 
keresztül távozott. Sok ház leégett a gyúlékony tetızet miatt. Akadt nem olyan eset, amikor a 
szél a zsarátnokot átvitte további házakra, így egész utcák vagy városrészek váltak a tőz 
áldozatává. 1880 után tértek át fokozatosan a tızegrıl a fatüzelésre. Ekkor már három 
fakereskedı is volt a városban.  

 
A kéményseprési díjakról 
 
Nem volt önkényes a seprési díj megállapítása, hanem a Városi Képviselı testület által 
meghatározott ısszeg. Aprólékosan fel volt sorolva, milyen tevékenységért mennyit lehet 
felszámolni.  A lakosokra is, és kéményseprıkre is a törvény ereje volt érvényben. Külön díj 
volt megállapítva a mászókémény, a fekvıkémény, a cilinderkémény, az oldal vagy 
duplakémény, a ferdekémény, malomkémény seprésére, a tisztítására. Minden hónapban 
kötelessé tették a kéménytisztítást és az erre rendszeresített könyv aláírását a tulajdonos 
részérıl. A nem használt kémény bejelentés köteles volt, de az újra használatba vétel esetén 
ismét be kellet jelenteni. A tulajdonos ha megtagadta a seprést, a kéményseprınek jelenteni 
kellett a  rendırségen, és a tulajdonos ellen eljárás indult.  Intenzívebb kémény használat 
esetén, havonta két vagy három esetben is kellett seperni, mi által két vagy háromszoros díjat 
kellett fizetni. Ha a tulajdonos megtagadta a díj kifizetését, - amit a könyvben elismert, hogy a 



munkát elvégezték, - úgy eljárás indult ellene, a végrehajtást is kilátásban helyezve. Ha a 
kéményt a tulajdonos bejelentés nélkül használta, úgy köteles egy évi kéményseprési díjat 
fízetni. A kéményseprı köteles gondoskodni arról hogy a kerület minden használatban lévı  
kéménye havonta tisztítva legyen. A kémény állapotát meghatározva a tisztítás szakszerően 
köteles elvégezni , a megfelelı szerszámok használatával, úgy mint közönséges seprés, 
legolyózás, kaparóvas igénybevétele, égetés stb. A közönséges seprés kivételével a többi 
munkáért különbözı díjat lehet felszámolni. Külön díjazás járt takarék tőzhelyek 
milyenségének, a különféle kályhák tisztításának, a füstcsövek méretenkénti seprésének, a 
központi főtéső cserép-, vaskályhák, kemencék, és a kandallók tisztításának hatóságilag elıirt 
tételek szerint. Ezek a különdíjak a segédek mellék keresetét képezte, de munkaidı után 
kellett elvégezni. Ehhez tartozott az újévi naptár kihordása is. Éjjeli munkavégzés, ha ezt a 
tulajdonos kérte, dupla díj járt. A díjtétel nem csak a városban járt, hanem a tanyákon is felár 
nélkül. 
 
A kéményseprık öltözködésérıl, szerszámaikról, tisztálkodási kellékeikrıl 
  

Leggyakrabban használt eszközük a nyírfavesszıbıl készült vesszıseprő volt. 
Nyelének végén vas győrü volt, így esetenként meghosszabbíthatták. Erre használták a 
toldórúdat (drogár) melynek egyik végén szintén vascsı volt. A rúd hossza általában 2,5 m 
volt. A kézi kefe fanyélbe erısített lószırbıl készült. A kéménytolókefe szára 
acélkábelsodratból , a fej anyaga fibriszbıl készült. Kémény tolókefe szárának hossza 4-6, a 
csıkeféé 2 méterig terjedt. A tetı megközelítésére szolgáló egyágú létra 2,5-3 méter volt. 
Fontos eszközük volt még: a kaparóvas, a vasgolyó, a spirálgyőrü, a fonott kender kötél, a 
derékszíj, a kaminajtó kulcs, a karabiner és az aláíró könyv. 

Öltözékük vászonsapkából, vászon szájkendıbıl (négyszög, háromszögre hajtva), 
ingbıl, alsónadrágból állt. Viselték a szarvasbırbıl vagy kordbársonyból varott zakót, 
ugyanabból az anyagból készült a nadrág és a papucs is. Télidıben bakancsot vagy magas 
szárú cipıt, jéger alsót vagy kezes-lábast és zoknit hordtak. Ez az öltözék abban az idıben 
elfogadott volt, különösen akkor, amikor tanyára is kellett menni. A ruházat kiegészítı része a 
szarvasbır koptató, amely a zakó mind két vállának, a könyökének, a nadrág két térdének és 
az ülepének is fontos tartozéka volt. Erre azért volt szükség, hogy a zakó vállát és a többi 
helyet ne koptassa ki a szerszámok horzsolása. 

Tisztálkodásuk fı kelléke a dézsa volt. Meleg vízben mosakodtak, s ehhez szappant és 
habkövet használtak.   
 
Önkéntes  tőzoltók 
 

A kéményseprık hivatalból mid önkéntes tőzoltók voltak. Az önkénteseket nemcsak 
köreikbıl, hanem különféle mester emberekbıl, hivatalnokokból verbuválták. Lakatos, 
kovács, bádogos, molnár, tímár, földmőves, vendéglıs, adótiszt, városi mőszaki tiszt, 
szobrász egyaránt akadt közöttük. Összefogásuk bizonyította, hogy aki szívén viselte a 
felebarátja bajba jutását, önzetlenül kész volt latolgatás nélkül segíteni. Ez nemes szívre vall. 
Kéthetente szombat délután a tőzoltó laktanya udvarán gyakorlatozásra győltek össze, hogy a 
munkájukat, szükség esetére összehangolják. A gyakorlatokat az édesapám Zakróczy Béla 
vezette le. Kalapba tett cédulákra rá volt írva beosztás, onnan kellett kihúzni a teendıket. A 
tőz esetén senki nem jött zavarba, mert mindenki tudta a feladatát. A megyei versenyen is 
számtalanszor szerepeltek, nagyon jó eredménnyel. (Szolnok , Karcag, Mezıtúr, Árokszállás, 
Jákóhalma.). Említésre méltó a tőzoltó bál is mely a Margit szigeten zajlott le. Emlékszem rá, 
hogy egyszer még tőzijáték is kísérte a rendezvényt. Az önkéntes tőzoltók is kaptak teljes 
felszerelést. Nyári ruhájuk kék-fehér csíkos vászon öltöny, téli öltözékük sötétkék posztó 



öltönybıl állt. Ezt egészítette ki az ellenzıs sapka tőzoltó jelvénnyel, a fémsisak, a 
magasszárú fekete cipı, a derékszíj. Tartozékok: mászóbalta, bır baltatok, két-hangú jelzı 
kürt, jelzısíp zsinórral, sisak jelvény, zárkapocs mászó övvel, mászó kötél és a füstszivacs 
voltak. Az önkéntes tőzoltókat filmszínházakba, színházakba, cirkuszba, bálba egyaránt 
kivezényelték.  

Kémény égetésnél a tőzoltó jelenléte is kötelezı volt. A kéményseprık és a tőzoltók 
védıszentje Szent Flórián. 1931-ben csak egy kilépı volt a tőzoltó testületbıl: Zakróczy Béla  
mert egyik lábát elvesztette.   
 
A következıkben ıseimet megidézve mutatom be az egykori jászberényi kéményseprıket.  
 
A Zakróczy dinasztia 
 

Jászberényben nagyapám volt az elsı kéményseprı mester, aki 1866-ban született és 
1916-ban halt meg. A Vll-ik kerület Varga utca 28 szám alatti, két épületbıl állóház volt a 
dinasztia székhelye. Nagyapám, Zakróczy Pál iparőzési beadványa1895 július 19-én kelt, a 
mely két bizonyítványból és egy munkakönyvbıl állt. Iparigazolványát 1895. augusztus 17-én 
adták ki, az 5736/ki 95 szám alatt.  

A kezdetekben Jászberény városának csak egy kéményseprı mestere volt, a tanyákat 
is beleértve. Nagyapáméknak négy fiúgyermekük született: Árpád, Mihály Béla, Dezsı 
László és János Géza. Mindegyikük belekóstolt a kéményseprı szakmába, ki elıbb, ki utóbb. 
Megjegyezem, hogy a két keresztnévvel bíró fiúk mindegyike a második nevét használta. Az 
egész város így tudta, így hívta ıket: Béla, László és Géza. Még a hivatalokban is így 
szerepeltek. Sajnos Árpád eltőnt a elsı világháborúban. Az édesapám is bevonult, ebben a 
háborúban és háromszor megsebesült. İrzöm a leveleit, a tábori lapokat, amit a szüleinek irt 
az orosz frontról, Lengyelországból, Olaszországból. 

A háború alatt a nagyapám meghalt, így kevés ideig élvezhette az önállóságát, 
mindössze 21 évig. A kéményseprı ipar örökölhetı volt, így az özvegyre szállt az üzlet 
továbbvitele. Kövér Máriának hívták az özvegyet. Mivel ı nem dolgozott a szakmában, így 
üzletvezetıt kellett kineveznie. Kézenfekvınek tőnt, hogy az itthon maradt Lászlót nevezze 
meg, mivel ı a kéményseprı volt és családtag.  4.900-945 KNM számú rendeletben foglalt 
bemutatási kötelezettségének eleget tett. Iparát az 52/1895-1618-19 pontban fogadták el. A 
továbbiakban László mint segéd dolgozott, azért, hogy ne keljen felvenni kisegítıket. A 
következı testvér Béla, frontról való hazatérte után nem folyt bele a családi vállalkozásba, 
hanem a rıfös szakmába helyezkedett el. A húszas években az édesanyja kérésére vette fel a 
kormosruhát. 1931-ben ipari balesetet szenvedett, egyik lábat elvesztette, utána baleseti 
járulékos lett. Géza lakatos lett, ı viszont a 20-s években anyja kérésére kéményseprı ruhába 
öltözött. 1946-ban tüdıvészben meghalt. Béla volt egyébként az, aki a mestervizsgát szerzett 
a kéményseprı iparban. László mindvégig hő volt a mesterséghez. 

A havonkénti kéményseprést egy-két dolgozóval nem lehetett megoldani hiány nélkül, 
így kénytelenek voltak a mesterek segédeket felvenni. Az idénytıl függıen hol több, hol 
pedig kevesebb segédet alkalmaztak. Így alakult ki az állandó és a kisegítı segédek köre. A 
kisegítık vándorlegényekbıl álltak, nagyobb részük külföldet járt, több nyelvet tudott. Akadt 
viszont egy öreg vén csont, aki csak akkor dolgozott, amikor kedve tartotta. Máskülönben 
megbízható, jó munkaerı hírében állott. Egy-két hetet dolgozott, azután vette a bútyerkáját és 
továbbállt. Váratlanul hónapok múlva megjelent, és újra hónapokig maradt. Mindenki 
szerette. Anekdótázott, viccelt, tréfálkozott, de nem sértett meg senkit. Tudvalevıleg egy 
igazi világcsavargó volt a szó nemes értelmében. Több idegen nyelvet is beszélt. Megérdemli, 
hogy megismerjük a nevét, Molnár Péter hívták. Erdélyi születéső, igazi magyar, mindenki 
Péter bácsija, volt.  Rajta kívül a következı segédek dolgoztak nálunk: Bötös János Sándor, 



Csuka Béla, Fehér József, Fellegi Károly, Fiszofcsák Károly, Hutira Ferenc, Kiss Oszkár, 
Molnár Antal, Rozsnoki Máté tanuló, Szabó Gábor, Zakróczy Béla, Zakróczy Géza, Zakróczy 
László. 
Kezdetben az egész város a Zakróczyaké volt a tanyavilággal együtt. Késıbb módosult a 
terület ellátása. 

 
( Szilber ) Sziber József  
 

A Bajnok utca 12. (II. kerület) alatt dolgozó Sziber József sógori viszonyban állt 
nagyapámmal Zakróczy Pállal. Mivel mid a ketten kéményseprık voltak, így gyanítható, 
hogy rokoni megegyezés folytán Siber József is folyamodványt nyújtott be a kéményseprı 
mesterré váláshoz. A sógori rokonság abból adódott, hogy mindketten Kövér családból 
választottak feleséget;  Pál Máriát, a József Juliannát. Sziberéknek hat gyereke volt, vegyesen 
lányok és fiúk, de egy kivételével húsz év koruk elıtt mindannyian meghaltak. László is 
kéményseprı volt és az apja üzletébe dolgozott. A második világháborúban nıs , két leány 
gyermek atyja. Az oroszok kényszeríttették, hogy szerezzen nekik pálinkát. 
Szerencsétlenségére faszeszhez jutott. Mivel ezt megitták, így ı és a hat orosz is meghalt egy 
órán belül. Az árvákat a nagyszülık nevelték. Sziber József felesége halála után újra nısült és 
Domján Irént vette el feleségül. Évek múlva édesapám Domján Irén húgát, Máriát vette nıül. 
Így a Zakróczy család és a Sziber család kétszeres sógorságba kerültek. 

Sziber József iparbeadványának kelte 1904. november 19. Okmányaik a kiadott 
bizonyítvány szerint: iparengedély , erkölcsi bizonyítvány, keresztlevél. Iparigazolvány száma 
12730/ki.904. Kelte: 1904. december 24.  Befizetett összeg 20.- Korona.   1938-ban a 
telephelyét Bajnok utcából III-ik kerület Sármány utca 16 szám alá helyezte át. Ezután hozzá 
tartozott az I.  II.  III. kerület.  

1939-ben a hatvani kerületben írtak ki pályázatot. Sziber József és édesapám is beadta 
az igényét, végül Sziber József kapta meg az állást. A jászberényi kerületekrıl le kellet 
mondania 35 év után. Az iparlajstromból 1939-ben 4966/1939 ki, sz. alatt törölték.  

Segédei: Fiszfcsák Károly, Vince Pál, Sziber László. Valószínőleg többen is voltak, de 
nevüket nem találtam az irattárban. 
 
 
Küffer Géza  
 

A Tanács úgy döntött, hogy a város fejlıdése folytán három kéményseprı mesterre is 
szükséges. (De az élet megcáfolta, mert 1939-en újra két mester volt Jászberényben az 
államosításig ).  IV-ik kerület Csillag  utca  11 szám illetıségő, Küffer Géza 1913-ban adta be 
a kérvényét július 22-én. Az okmányok, amelyek alapján az iparigazolvány kiadatott: 
9817/913. szám alatt. Iparigazolványának száma 10104/913. kelte: 1913. augusztus 3.  Küffer 
Géza halála után özvegy Küffer Gézáné , született Deutch Mária  özvegyi jogon örökölte az 
üzletet az 5385/1929 ki. számú határozat szerint. Az 1922 Xll. tc. 7 §-a értelmében saját jogán 
és javára folytathatja. Hozzá tartozott a IV. és az V. kerület. Neki is kellett üzletvezetıt 
kineveznie és Oroszlán Lászlóra esett a  választása  aki 8951/929 szám alatt lett bejelentve.  
Oroszlán László üzletvezetı 1941-ben kilépett és 14.121/1941 ki. Sz. alatt Nyíri Pál  
üzletvezetıként lett bejelentve, miután alkalmasságát bizonyította. Az üzletet áthelyezték IV. 
kerület Toborzó utca 34 szám alá.  1947-ben Küfferné halála után a kerület pályázatot írtak ki, 
melyet Kozma József nyert el. Polgármester és fıszolgabíró, mint elsıfokú iparhatóság 
10.818/1947 ki. B lajstrom szám alatt július 25-én kinevezte a IV-ik kerület Liliom utca 19 
szám alatti üzlet-telephellyel.  Az eredeti kerület  IV-ik és V-ik bıvült 1939-ben Sziber 
távozása után a II-ik és III-ik kerülettel.     



A segédek névsora: Bus János, Fellegi Károly, Fiszofcsák Károly, Lantos  Sándor, 
Mizsei Boldizsár, Nagy József, Nyíri  Pál, Oroszlán László, Pallai Imre, Pál Béla 
József, Pál János, Sziber László, Varga Lajos József.    
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