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Sgy Jelentős a1fU1di metávéros XXá• asdsadi gezdseégt€ir-  

tánetdvel foglalkozik as eldbbi értekezés. H6dmesbváeárhely  

gsadaedga és társadalma ebben am tá . ~azskban nagyot fej l.. dtittf  

a tarsdicsicsaó].ie termelési beig,yoményok kezdtek igazodni a modern  

élet ktiwetalményeihes. 2 fsltyamatok intanzitésát ée mélységét  

tekintve YAsárheay nom tartozott at 04406 vdroeok kOs4 ha .  

a tsiljaeitményt nem korábbi Unmagával, hanem  az Alfdld ős az  

mreeég ads, heson16 adottsága vérveével /Débreo+ata» Szegeds Zomr.  

boa", Győr/ 1röt3ak Usage. Mégis e19,ndltott.ák avdroat a moder*  

nizáládds dtjén, lebett3eéget teremtettek a kultgráhta felemal ~► 

kedáars. 	politikai etilyét nbYeite,. hogy 3873-  

ban kikerUlt a megye hgtáekt3re e161#. atU,wénlhatóeági joggal  
telruhésott város lette  

A témank aaemptntja"RcSl fontos időszak fXXg. ®zdsad 	odik  te~ 

le/ jellemző fejlődési tenslenoiái Véaárhely gaedgaági életében  

is kimutathat64, de általénos 8rvéaycikat a helyi viazonyokhoz . 
tran®ztoredlta a véroe sajátos gaatdeedrgi-földrajzi adottafr;ga ll  
a iakoseág évseézsdcskkon it kialakult termelési :nobles ős men~ 

tali:téiee.  

órtáei határa a Tfeza.Maros aatigletében terül el, Igoe,  

elk helyen, megfelelő feltételeket kin,é].va as earterzi.v saws-

termelésnek. De a T#easa..e$abdlyozás előtt ez a terUlet /pvie.  

oreeág"/ exe6eorbBn a visgssdélgodásnak ás az áiaat Cenyyéeztéa-
nek hedvezett. Nem sokkal a vizek leoeapQldea, a tavak, erek  



kiszáradása uttrin a föidmtivelée lett Vásárhely meghatározó gtav ► 

daség,i szektora. . No  a mezőgazdebeégi ezflksdgleatek által 3.xtduk8lt 

és fenntartott kapitalista fejlődés Selentóe szerephez juttatta 
aváilaivoz$ parasztpolgárt. Alteeiában a város áletének vala-

mennyi tIGlnatktQ$áss öeazelftiggistt a me,zőgaZdEts6gg,al+ "A földelve-
1414 a paraszt mezei gazdálkodás volt az  életmód de faglal]oe ► 

ads - 9.rja Gara6 Tare -s mely as egdsz vérest feraintartottas ee 
melyhez volt kénytelen m inden  szakma a?.ka] ► mazkadni"A Aerrczeg 
Ká1y k3autatáea szerint a környező Városokhoz viazonyf tQa 
Táeáthelyea volt a legalacsonyabb az iparból élők eré_nyar 
asámuk a.XIX, század során nagyJQbál stagnált: 1831-ben 993 

tő, 1886-ban 978 f8 dolgozott  iperaokdnt.a 
Amerzőgazdas ►ág ahagyományoa kultArákat termesztette ha- 

gyosaubnyenaj módszerekkel. Belterjes f oldeiiáve36e smunLaigdnyes 

termékekkel veld foglalatosság még  cask kevesek fej6be» for- 

ddlt msg. paluallay ugyan 18924mbeen =NA irt. "hogy Végre a eee» 
lygmtenyésztést illetőleg több epres kert  létezett  116d-4e11ő«,  
Vásárhe3yen: több  ostlers manő fiatal Mickel"? de Szeremley 
8áe►ue3 ,  a várrum törtdanet3rója még évekkel később is kénytelen 

volt enegállapitsni: bogy "a nemaeaitő iparnak és kere±ekedelem» 
nek ellenben alig  szemlélhetők csirái". A fó megélhetési for. 
ribald  lett  mezőgazdaság bossed  idő  alatt sajátos képzettségi- 
bells mentalitásbeli de fizikai tulajdonságokkal ruházta tel 
a lakosságot. rdózzUk ismét palugyay Imre jde$ándék tál Atha. . 

tot*, de elfogult vélemc3nyáts "Termetre e  nép  masses közép 
2020480, 1ail.íseje . e$yszinil, s egészen virit . . egészségre  nem  veil. 
Vérmérséklete Qholeaikue és phlegmatierus. a téirflak erősebbek, 
nejeik szebbek. fermészetrazer8 észtoYetáégei a köm»épnek tlnként 
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ieitunnek, sz rgalom a mUveltség által bizonyára kirejieseths 
tők. ErkOlesre nézve szolidnak jellemezhetni, a más tulajdona 
utáni vágy ceok a puszták vad Maiban nyilatkozik, s fajul t' . 
nyekkéi".i Megtudjuk áráeáb6l hagy főleg szalonnát, kenyeret, 

tarhonyát, paprikás; tetet ettek. Oarzá Imre megállii ►pitáia eze- 

rint s "Vásárhely kiváló férfiai. - Csekély kivétellel - inIndany- 

nyian a gazdálkodó osztályból kinőtt Ugyvédeke voltak. "A f(51. 

des gazdák irja M  noha jómódáak voltak, az siemi iskolai. tan- 

!olyamon túa alig végeztek valamit, értelei tehetségeiket, fel 

fogósukat, gondolkodésUkat, it4l8képeseégOket a gazáálkodáa fo. 

lyramón, a természet jelenségeivel e a aindennapt élet esélyei- 

ve1 való foglalkozásban fejtették ki, képzeletekkel nem jártak 

túl foglalkozósuk kWrŐn, mi szerint elletek, elvont eszmék 

kivül is eeteL ezen a k rt n. Anyagi szil céget, mely őket kor-

látozta vagy irányítatta volna, nem láttak, inkább a vagyangya 

rapitásra forditottak. gondot". 2. Ez a minGeités kétségtelen a 

város népének jellemző vonásait tartan azza, de távolról sem 

Fedi a teljes valóságot. Nem igaz as,  hagy Vásárhely jelesei 

csekélyt véte],1e1 Ugyvédek lettek volna. Itt elég utalni as 

1m3re.cealád orvos tagjaira, Posstós Sándorra, Csizmadia Sándor- 

ra vagy Szánté--Yovácus Jánosra, a munktiemozgalom, illetve $z 

agrárszocializmus kiváló képviselőire, de ide sorolhatjuk 

Igaz aitk idésük elsősorban a két világháború kl5zött volt jelen» 

tős -* Takács Ferencet ás Greguse Máltét. Mármost ami as anyag. 

+bzUkségtelenséget", illetve a vagyongyasrapitáet illeti r ez még a 
legjobb kon j unktúrá idején esem volt általános jelenség, nemi- 
hogy a vizsgált korszakunk gazdasági fejlődését megalapozó re-
formidőszakban. Erről a szakaszról írta Szeremley Sámuel* "Az 
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uraa6g a  dósizsems is  robot  lerovisa.dral testi tenyitékkel, olykor  
pedig azzal  kényssrgeritette a lakosokat, hogg házaikr61 as  aj.  

tét és ablakokat tél idején i s  -• leszedette: A  kliasterhek kU  

ltinblizó nesze l.  ezek  voltakt az add: a  taarnsények, illatok is a  
robot vagy közmunka. Beek sefndesnl.k6bőa kU2dn-kU1ön megk1 ►wánt'&  

map részét a hen: a  vArmegyar► a  tdldesedra,. a  vireo  46 as swift  

hásc"~~ 

vaáaérhely lakwaaágdnak tad iiát nagyon  is  meg kellett Wade-,  

nA a megühetésért« IirQlyl Winder  1722.401 téeirolte saes a  

i`Hldaesadr3, j mghatésssAg+s ►t r ssr ezzel elIzead6di3tt az éusssasizadoe r ►i»  

asakt>disa a  város  is slib®lyifture ►daa~lCrm kbzUtt: 1773.-ban a 240  

eZer holdas határ 132 exams  olvadt, a  tabbit 	vette  

majorsági müvel6 81d. 1 847-ben az a9gyüttelkddis fontos akadá-

lyét h,áritették el s  maegtdrtént a legelő elktflanttdssa. "Minsk  

saris  - ir  ja gaeilisrsaasky •Tdadrhely népe laersess,aaa vig6dia után  
és pe►rlekedGe ut6n barátságos agye$eéget 3sntUtt a  Sárelyit ssa-  

ldtidal ••• to  Váieárb.elg ezemlAtomáat gyrerapodotto "$ A felosztás  

inditotta el a tsnyáeodés Oar a esseiaterrmaeztés folyamatát :  ame..  

lyeh alapjaiban változtatták :meg a'Oros  gazdilkodisai. szokásait:  

A harmadik nagy v.éiltQzist a kiegyecéeael uralkodává vélt  

ezabas3dversaeny jelaantette. Javulistt főként am  egyén alkelyd ener.. . 

giá  j  ánask szabadabb érvényaeetslésaében erRdssrsényesett. Gagsrd eze-

rint "a szabadság sokféle keresetforráensk nyit réseket: amelyek  

néikUl  zárva lettek volna, amikor a rimers  illák sietnek azokon  

előbdjni+d áorssaekunk idején lett 9ésárhaaiy "paraszt hérisr:a"a  
de Sxtirs`.td Horráos Jima*  mozgslmdtels seinielye is: Bogy miért  

haimo>aődastt tel éppen itt  annyi  g,YuanyYSg: erre Kiss Lajos ad  ki-  

merit6 választ a vánérhelyi szegényember kiilanbUz6 tiptaealt be- 
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mutató aivbben:L Sár ó maga nehezen tudta abszolut határok 
közé ai oritani a szegény ember fogalmát, számára sem volt  kbt--
eéges, hogy ''olyan emberekről van sad . akiknek sem Vagyonuk, . 

sem állanód, biztos  jövedelmük ninon, akik mds  talajából élnek.". 
Ennek ellentmond as a poigdrmesteri jelentős, mely a várost, 
mint kbsttletet ugyan szegénynek mondja, de lakóst "szorgalmas, 

teketóra embereknek ianerio. Valójában itt arról van  sad, hogy a 
mseógasdaségi befektetések fdllendü<lásőben, a takerdkpéaztá-
rak alakulásdben jelentkező "gründoláe lázzal" egy modern hiu ► 

teaszerveset én egy egyre modernebb' váló Lereskedelmi hétlázat 
települt rd a  sokkal tradioiondlisabb gazdasági szerkezetre. 
8 eze nemcsak a  termel'si szektorok arányábean, hanem a: alkema• 
mott módszerekben, as egyént vezető gazdasági inditókokban is 
megfogható. Hódmezővásdrhely határának kiterjedése szinte egye- 

dti16116 volts 45 km  hosszá ér 34 isin széles, a városon kivUl eső 

dosses ezéntdfd d, rét ée szőlőskert együttes területe 68 022 

km2  /130 852 kh/ volt 1900 ►ban, amit 3 kerületre oeztotteks 
Tanya, Puszta égi, Gorzo®. Mágia, gazdasági vonzáskelre alig 
terjedt határtőn tá3.. Csak részben magyarásza ezt, hogy a föld 
terményeit 4rtókesit6 modern közlekedósi hálósat fő vonalai 36 
részt Vásárhelyt megkerülve éptiltek ki akkor, amikor Vásárhelyen 
éppen less.jlott sz állattenyésztésről vel6 áttérés a füldmttve- 
lésro. Értékesítési bizonytalanság állott elő,. mert visszafog- 
to a modernebb, de egyben nagyabb kockázatot jelentő ipari  tő . 

két és a kitelő irányuld kereskedelem dinamtk4j át,? A hagyo- 
mányyos kisipar az ipar ozabetdedgát kimondó 1884. évi törvény 
következtében komoly konkiurenaiát kapott, de nem a gyáripar 
részéről, hanem a  "legalizált kontárok ős parasztiparosok" esse- 



mélyében. 	oetlkil-ent la gamdae6gi 	bizonyos szakaék te-w  

rtiletón tartani tudta dzud®dt, mert léte nntYréezt aaszestiggött  

a azf.ntény laaga ményoa eszkUzUkkei dolgozd 6atermelds a.zakség-  

leteivel. Lmetk voltak am dltahdnos keretek, melyeken belUl lót-  

rejOtt a ga2daség finr-anem3:romdeának, a term6kek é'rtcSkesitd®é-  

nek intézményrendszere: a tala7r6kp6nztéri és kereskedelmi háló-  

zat. A hitelőlet értelmét a mád©s gazdaréteg é® a klsb3.rtokos-  

®dg kbloeUnigényei jelentették. Az adások, de a betétesek lam$  

in kU8üliilc került ki. Fúle6 a kisbirtokosok Voltak azok, akik  

idényről-idényre éltek, e akik, bogy mgtakair3tdst érjenek W,  

hOlasdnaket vettek fel. hookézEatos vdllaikoz •~okba„ bizonytalan  

hátterti iisletekbe a tisztes haszonnal megelégedő vésdrhelyi  

Emzda ós iparos nem fektetett be. A véros 1ahc4sdgcíhoz mrten  

nag„gaz6mú hitelintézet az egymis elleni verseny mellett Qzako-  

eodwtt bizonyos tr3readal.mi rétegeknél eltekvő Uaszege% felszl.-  

vSeéra. Ez a modern szisztéma szerint kié8€l1t for lmi szektor  

kieér3etet tett Vásárhely gazdaségénak lzarezerUeitóeóreo Leg•  

fontosabb feladata volt, hagy a°fkineesk6pz6" gazddk éa a iwajM  

oáarokat spáralgata tá3ldmi1ves nélkiflbzheta tőkéit mobilizélják.   

rétegek Mae forintjai még a "l6dsfia-szem161etn hatása alatt  

ha®znélatlanul hevertek, "mig  a l,ohet6 Aegtermáketlenebb módon  

el  nem fogyasztattak". A megoldós ele$ mcSdoxatait, iibdmeeávdoár-  

bolyi Taharákpénztér dolgozta ki. moly "mér létező hazai ipari  

és kere®kedelmi és mezőgaedáiezati vdllalkozáeok fejlesztősében,  
illetve ilyenek u3dnnan aaapitdodaan a téresség vagyoni viszo-

nyaihoz mérten" k .ivént részt venni.12,  ,Jellemzű a város  vdllel-  
k®zbi sze.mldletéref hogy a bankok által tinenom3.rozott earth:-  

dolási lám" nem vezetett nagyobb ipari rendszerek Lialal.ités$-  
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hoz, gyáralapftáeokhoz. M'sréessről nyyilv'n es a régi +ért'kek- 
ben gondolkodó termelői magatart'e is hozzájárult ahhoz: hogy 
a$ 1873. évi, gazdasági vállig nem hagyott mélyebb nyomat Vásom 
hely gazdasági életében. Tulajdonképpen erre utal a kor jeles 
közgasedáesAnak a krach o ir6l adott magyaarázatae "nem. abban 
rejlik a baj: hogy sok a 	, illetőleg tulságosan sok  
a vállalat, hanem abbén, hogy a válialkoz'iesok, elapitások hely- 
telep módon áss irényban történtek. Az alepitók nem a soliditist 

és ezűkségletet vették tekintetbe, hanem a gyors rentabili.- 

tárt. rtt Nos, Vásárhely kösönaége - reméljiik a dolgozat ezt 

meg fogja eróaiteni - a megfontolt, óvatos beruhásók közé tar-. 

tozatt. 

Dolgomstunk részletesebben a hitelt itázetek mUködésével 

á® a forgalmat lebonyalitő kereskedői tevékenységgel foglalko-

zik. Mindkét terület feldolgozásában alapvető forrásaink vol- 

tak a Magyar Statisztikai Közlemények kiadványai, a bankok, 

a takarékpénztárak óvi jelentáeei, igazgatósági jegyzőkönyvei. 
Vüdrhely polgármesterének és a Szegedi Kereskedelmi de Ipar-
kamara elnökének évenként közzétett beszámolói, s nam ttoled 
sorban a da j tá► . A kUlönböző pénztéri kimutatásokból igyekezte- 
tönk nyomon követni valamennyi nyi tialetágat, de alapvetőnek média 

a mérleg bemutatását tartottuk, azt az évvdgi pillanatfelvi-

telt, mely legjobb áttekintőst nyujt a hitelintézetekről. Per-

sze egy-egy záróközgyUléai anyag mindig harsfaniéra törekedett, 

fontos adatokat párosak az úzieti érdekek miatt sem tártak a 

nyilvéno.ság e]', ugyanakkor se adózok és hitelezők kartonjdn  

több olyan információ szerepelt, melyről  tudomást szerezni ér-

deket mondhatni joga volt mindazok c, kik az intézettel akár 



mint ;hiteles6k, akár mitt réosvónyestek d;iltak kapcaolatbein•  
Egyiom pénseintéset rentse►bf.litd>s:ánek tb mutatója as dyes  

xsyereség; as  oasGtalék ndgyedga+ Itt  oak a  tiiesssite nyereséget  
veepin tAk alapzú► i, at előző évi dthosatQt tigyelmen 	hagy- 
juk. sort  e$ hamisan ttintetné tel  e térgydv gasdaedgl 4421  41004$40  
adnyét. i tiszta nyereség relat3 ~.ir nsstgyadedt aiezcint as alaptő~ 

Whee,i  toms a ténylessgee rdezrény,4 llletye rées-i. áe ttireebetét.•  

t6kéb.esssF viestvnyit/a tudjuk megitdtnis 	 . 

Vdsdrholyen as adott korban mtkkdd6 pdnsintéseteket Wrote  
csceportba eavo~~►. tjukt #akar .  .~dastdr.: népbank, ► hitelaetivet&eft-  
set. As  careadgban honos hitelintésetek ktistil ne m  tald.iunk  ~d~•. .. 

edrberlyenss l.eessedalitesl€S de torgalmi. bankot. jexsssdlogintésaeteat.  

A hetvenes évek mdsodik telé,t6l ydltostak a osaportositdo  
teltételeit mig kordhban a népbartkok do ttnseuidlyeő eegyeeuleitak  
a bankoktól ttigotl:en bdIézatot képesateki a s  1875-43a keres .keo  
delta  tUre6147 a rdeevénvalapit néptankokból  px'otitorientdit  p~.. 
inté>r.tetet kredlt. as  tSnaegélyső egyletek sztirretksosetté alakul ~► ;,  

t,rélk dt.12, 	 . 	
.. 

l3gyébkÁnt a takardkpéxustárak és népb ~ 4oak  r3.nevea's►  

ei3kben ki33ánbt3ss';tek ag,gatáet8l do  a bankoktél,* Valamennyi ug;geuc;r.  
list a bankatkyelotet ydgessetee do  své8eidnytárit.38dg1 alapon MUM.  
tek-: A eaUvetkass'etek ratiVidéaéne3k lényeges reltétele vQlt,  bogy  
tcirvánstiyek til'totték sastimukra a nyoréasked6 váalalkuozáaokat•  
asak népjóléti txitézmdnyként dcelgoshattak. 	tillantrdp ök•~ 

cs'#,dkért a>raeribe  nem kellett ad6ssFSn3ok. itindhárom tipus alapvető  

leladatat a meeőg,eitodasdgi érdekek Pinan,eas;irQsdea, illetve %émo-  

gatdaa• mutt  ldttni togjuk, a wires  p4nzi31tósuotei megtelelő tőke-  
erővel rendelkeztek tenti kaldetéeilk te1j eeitéodre,► s kittlnő  



szakemberek aaárlaegeltek minden egyes kt#lo:ae4ni$ánil,átatí Á baj  
inkább as volt* hogy sokssor "taltask" ezek a tókék, kereeték a  

megfe.AeZB piacá. *the. l~lyezézt, de pang6 termsol.ás mellett minden.* . 

ki kockázatosnak tartotta a berub$zdet .* AzaaG Vásárbelyen for-  
ditva 	a tóteel st a bankok mindig rené,aelkeeas3tek a fejladás €1,1+*  

tel támasztott kalteellge#nyek kielági.táesáhaes eseitkaégeaes OxasázseU  .. 
tehát a sZUksé .gletasak nem haladták meg a bank tartaathákait•6  
Bereee ez nem azt jelentette, hogy Vásátbely.  gazdasáv =tin~ 

loosen etabil lett v:olnit= banes aztaa, bogy a* áataLáa.os, fe31e-~~..  

alto  itt mom korbácsolta fel  anvira tit Vállalkozói aeeaeeenvedélyt,  

a bankok norm' orm011 1edloaationttgyletaeka,t bonyoUtottak le t ns 'egyeacer . 

már befektetett tSkót u,lra befekteatte,a de uj értéket nem  term.-  
UM*  

A intros kereskedelme is atoms Ussesaa;eftiggássben feeijYddtitt at  

mezőgazdasággal* Xeraeeaakedeílminek tradictiondlis szerkezete .. .e►  . 
kofák ., .házeasl6k, terménykereskedők nagy saws a hagyc►náxyüa  
ezintereeinaek;a a vásárolmak xaag,y j el+sntóságe egyaránt as . agC►d— . ,  
rius érdasakel.tságe2a` tuleaulyábe31 takadtaka► Ez a ka!ereekedeelesm dtfn»  
Wen belkereakesdael;esas, hiszen a bela>ed feagyaastásra 4pLi3.t* Ugyan 
akkor bizonyos termókek sjdl kiápitett iignt3k-felvdgaix ►l6h416-  
sat rávón Eur6pa nagy városaiba is elji3tottak* 	vis®eAlt  
korsaekiAnk után kifejlesztett gyártacteim pedig vá ~f.aghirnéfre  
tett  exert /p1. a licskrcn-gyár tarr;mékei/'* De as slap, a 3e'esdes►  

aán,y►esáae►eek eokaedgs aes9ndeenfétekáppeean a dualisms 3.dáesakában  
. jOtt Litre* 1. korábbi évekhez Wpest gyors gipsdeusági attalaakulk*  

son esett át a varoea. Aesaonbaen ez a nagy változás sok  ellbntme~~ 

diet  takart oaeráevesetil.eg pedig a XVTll* a a►zázadra vlosessan,,q~c~»» 

an volt meghat&osott. Nem produkált xátvényeae felfutásokat*  
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klugrásokat; do , a m61ybQn, a mindennapok gazdasági Prontj éin 
a kapital3eta vállalkozás kim6letien törvényei formálták a®ok 
tekintetben anakroniaztikue etrukturákat. 1.'grog gazdálkodói , 
egyre  jobban,  éreztdks ez a szisztéma cask a valós teljesitm6nyt 
jutalmazza, a versenyben nem volt  see.bad lemaradni. Aboz,' .  per 

0 
see minden versenyben lenni szokott, itt is ai erősebb, az üaé- 

sebb győzött. Vásárhelyen voltak befutátt "pénzarisztokraták",' 
de a többoégnek csak a remény maradt, hogy egyezer mend 6 
befut. Nóeratik meg mQstmár, hogy a hitelélet ós a kereskedelem 
tertiletén hogyan  alakultak a befutás eeólyail 



Y•  
A város .,b1,telélete  

■  •.  

A XIX. század első felének élénk dil-alföldi kereskedel-  

aeX e vele ötwsetUggérben a feudálla korlátozéaoktál valame-

lyest menteeHlt, ekként  erőteljesebben kibontakozd mem$gasiía.  

eág$ termelá -sla eár a mult század közepén létrehivta egy, a  ter-

melds folyamatos bóritéeét ép beruházásait  ' szolgáld intézmény  

igényét. Az 1840-es évekig egy-egy görög kere®kedó-usearás je-

lentette a bsnkot# ,  "aa a megezorult pearaeatnak két marékkal  

mért ezüstöt; hogy az aratáskor az 3 marékkal adja vieaza"Al  

A hivatalosan nem  szabályozott kamatlábak önkényes inegállapi--  

Us', a pénzforgalom intézményes ge.ranaiáinak hiánya sokakban  

erődítette azt a szemldletet, hop az igazi "eparke,asee a láda- .  

fia, vagy  ,éppen a földbe ásott erssény•  

1945-ben Hódmezővásárhely és még négy Csongrdd ~ármegyei  kiiz~ 

ségi Szentese Algy6, Mindszent, Csongrád kapcsolódtak be a tl.w  

seal góshsjdzásba• Vásárhely *admit ekkor  már uzépeaámú pea-
ti, dunéatd3i •  sót bíesi kereskedő is felkeresYts• A marba-,  

gabona-, épUlet» de tiizifa-kereekede7.emben érdekelt UzYete®be-  

rek aeegalapitották a Szeged-Csongrádi Takarékpénztérst• A me- 
,  

gye elsó komolyabb pénsintézete Szeged körap..onttai ós kit vidd--  
ki  Mickel (Vásárhely, Csongrád), taaködbtt• 1848 után - bár a ,  
gazdasági diet általános feltételei javultak, emelkedtek a ter-

ményárak; az  osztrák tartományok felöli Ilatárvám ®egiraűnt az  
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intézet nem folytathatta munkdjit a nyomasztó polá.t9.kaí iég• 

körben« 1953-ra azonban mindenféle  politikai ,megtontaYáCeeal 

assmben utat tart magénak as a felismerés, hogy a Qforgslom 

flea  fa jlddhet .tovább hitelintőset 	1853-ban ,előbb Sm- 

teeen, majd Ródmees3vdasbí<belyen .is niereerkedelmi, TireQaág" ala-► 

kult, de nem b4atvdn a verseny e teraxáénydraknak irdn;,yt adó  ass- . 

gedi gioocal, hamarosan t€3nkrementek• gaeeged mdr ekkor érezhe- 
tSen a  megye t,-  zdasdgi kOzpont jar s tőketulajdonosok is e1is- 
merik  as 1865,-ben  alspit©tt gsegbdi Népbank róezv6n,yeinek .gygro 
jegyzésével. A kisgyezéai:g :még  egy  • erőtlen • Tieérlet történt 
rrdros3 ,pdaAeintdzet létrthaxására e 186? elejét megkezdte  mükt3dé- 
sát a  Szentesi  TUskdrbiztasitó Tdrsulat,.  As osztrd'ik kösigazgd- 
táe el.ie>afirzéee alatt dolgozó hazai pénx3rttdzetehr.8l igazdn 

alapos Attakintést cloak az 1851. iizletévart taglaló "Tateln zur 

Stati►etik dar bsterrt9ohl.echea Ifon.arct,iee* gimet viselő hivata-

los osztrik kladvefuciy nyó3tA2  : . 

A kieg3resés megesaUntett+e az oestrdik hatóeágols pén$ügiri bá- 
bQ®koddsat péní.int6$eteir3k te ►lett, e :Vdsárhelyen is megindult 
a  modern hitelezexweze4 kiápU.lése. 

1868: szeptember 24-éa nyiit nog as  Alföld második take- 
rdkpénztára (a Szeged-Csongrádi Tekarákpénztdr ut6n) e aliódme- 
sóvéieáarherlyi» Te.karékpénstde (néiaeserti ,nevén: a Nsg,ytakarék). 
Zdtrejötténtk gaasdaadgi elősmónyeeként kell megemliteni a 60-as. 
évek bő eaezzógazdaeági termését, amely  nagyobb mennyiségben hal-

mozta fel a biztos ,eelhelyeséet J.erimó tákét. Számolni -4ellett 

as Alttsld-Piune-í vdsdr wérkeringéedbe kap¢ioit vóroa kereske-

delmének fecl3endi,ilósóvel» 'Zgy modern péarálzintóze.t megalaku3dsát, 

sUrgette at  ,9.a,.. hogy .a belterjesebbé váló gazdá1knc3dtei rendszer 
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hiteligényeit as  uzsorakamatnál olcsóbb tőkével kellett kielé- 

giteni. A klegyézést megelőző évek uzsorakölcsön kamatai neszt 

egyszer ez 50 96-ot is elért®k. Egy-két "alsó" kapcsolattal 

rendelkező magános komoly grandokat okozott a EzegedsCoongsrddi 
Takarékpénztárnak. Nagy összegű k8 ead: ket vettek fel tőle, 
s a vólt6 értékét és értelmét nem ismerő gazdáknak 40-50 %-os 
kamatra adták ki. Hogy az intézményesült ingó tőke  iránt mi- 
lyen nagy volt a nép btzalmatlas e'iga, mutatja az, hagy csak 
többszári próbálkozás után odatilt a tervezett 600 db, egyén-
kánt 100 at névértékig részvényt jegyeztetni.ga Ezért volt  Je-
lentős az induló pénzintésetek kölcsön-amá16 intézkedése 
ti. .  határt szabott az uzsorások pénzUgyi `kaland jainsk -, illet-
ve se 1878. évi kamattörvény, mely köteleső limitjeivel as iáz- 
lettelek anyagi biztonságát garantálta. 

Vásárhely új hitelintézete, ellentétben a korabeli nyug©t-
eurrápai takarékpénztárakkal, nem állami jótállóssal rnUködó, te- • 
vékenyeégébon altruista szempontokat érvér yeeit5 takardkpénzt4r 
volt,  hanem  az ország taláros tőkeszegénységéből lakadóan, 
mint a 'többi magyarországi taros, részvénytársasági elegen jött 
létre, magaár onstaUk elérősére törekvő bank. málunk a taka- 
rékpénztórak tulajdonképpen letéti barakkok, amelyekben sokkal 
kisebb ezerepet játszanak az alsóbb nőpoeztályak apró megtaka- 
ritássa, mint a  nagyobb tökéh, nevezetesen a rövid időre fel-
szabadult Uzleti forgótőke+" 

'Assz alapszabálybán lefektetett c'loks "a szorgalmas Uestön . 

ós a takarékosság éleésirtégie", "megtakaritá'ok biztos elhelyezé- ► 

se",  "ipari, földmUveléssi és kereskedelmi érdekek gyaimolitásaftgi  
megvalósítására igénybe vette a modern bankűz1St szinte minden 



ágát. A. hagyományos letéti de váltdiieleten ~'~1vfl1 foglalkozott  

6rtákpapirok adásvételével, állami- de  Ozsdgi Masanbk elhe-  

lyeszésável, j eleeálaD. 6a tnlyáBzámlahitell•1. Gyakorlati ötlet-  

politikájs, miatt a Vagyta.karékot nyugodtan sorolhatjuk a Fran-

ciaországban meghonosodott "credit  raobil3.er" (forgalmi bank)  
tipuesú pénzintézetek közé. Tehette ezt anal  is inkább, mert  
pl. az egyik modern tizlettorma r- az állami- és községi IOW=  
nyek elhelyezőse a Nagytaka:rékot apeal.dl3.ae  előnyhöz juttatta.  

A vásárhelyen ozéke3tS' M®gyei Törvényszék letétjét, s as ugyan-  
csak itt kezelt Csongrád vérmegyei Pénztár heverő tőkéi nála  
nyertek  elhelyezést 1869 -t$1. Ez  egéeten 1873-ig tartott,  ami~ 

kor  a várocnak a megye kötelékéből veld kilépése Alatt a gegye9.  

letteket  a Magyar Eirályi Adóhivatal vette át.  

A V8gytakarék alapszabályai meglehetősen  konzervativ gp,r• ►  

dacági szemléletet tükrösnek. Bevételeit a következőképp akar-

ta gyümölcsöztetnie  ' 

a. L•öibeönt ad törvényes kamatra 6© bet$blázás mellett  

Csonp,rá.d megyei telekkönyvesett birtokokra; a Magyar  pöldhi-  

terl3.ntózet 6rtékpapirjaira; arauyra, eatietre (kézizálog); 
 

b. leazáait©l kereskedők és  aids  "váltáképes egyének által  

3 névre kidllitott, Hvdmezóvá®árhelyerie tizeterió váYt6kat";  

ha  U®azegt]b 100 Pt»ná1 nem  kisebb és 2000 pt-n41 nem nagyobb;  

C.  kim©ndEjae "a Tdrde.eág lggtóbb feladata a aaerzógazdaaágt  

hitel". 	 . 

Ugyanakkor 'es alapszabály más pontjai kizárják a fokék "nye •  

ráezkedó vállalkozásokban való gyUm3lcs 3ztetóaót" - ilyennek  

számitott pl.  egyes  ipari vállalkozások tinanazirozáse, vagy a  

tőkét bossesd időre lekötő, immobil ingatlanba `fektetés :-. Sen- 

~ 
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kinek nem adtak kölceiint "posztén ekemélyes hitelére, tiezti  

fizetésére", ée súlyos retorziókat helyestek kilitáeba, ha a6"  

intézet pénzét Usérkedésre (1. szerenouejátékak, fogedAsok 	 . 

stb.) használnák fel. A biztos ée jól ellenőrizhető iisletne-  
netet szolgálta a betétköloet$n bsszegénék szigorú meghatáro-  

z4sa.l összevetve a Nagytakarék takeéllományát as országos ..  

átlaggal, sitUnik, bogy Vásárhelynek a kölcsönformák tekinteté-

ben tdlsályban volt a vift6_ ős vieezleezámitolási állományi  

243 195 Ft:  illetve 29 480 /t, mig a jele ilogkUlaebn Usezege  

cask 12 570 Ft-ra rugott. 21  Es pont torditottja as országos  

képnek, ahol as 50-60 %-os részaránybsn szereplő jelzáloghitel  

azt i azo1ja, hogy es a köbbonforma lett a mezőgazdaság hiu►  

telellátáeénak legfontosabb eszkOze.al Jóllehet a  Nagytakarék  

napszabálya is a mezőgazdaság hitelezését tartja a legfonto-

sabb feladatnak, de az ehhez 'vesetó utat nem a jelzálogk iicsd-  

nt3k felfuttatásán kereaztiil iiivánják megtenni, hanem a knztudo-

más ían 'rdvidlejáratía és ' elsősorban a kereskedelemben ipari hi.-  

telezését szolgáló vált6torgalmon kersestil. Ennek tObb oka is  

volt. As országoz átlag szánarányait döntően b©foly4solta a  

tákeeróe pesti nagybankok és takar'ktérak adatai+ akik 1867-re  

már jelentős tekintéllyel bird hitelintézetek voltait. A  Nagy- 
nak 	 z  

takarék azonban móg i ~b kellett szereznie a "good wi l"-jót,  

egy viszonylag tókeszegónyy környezetben. Bár lótz'ejattének ob-  

jektiv iőrtel,ne. a haszon eldreee, a kezdeti biztos t1zbetmenet,  

a talponmsrad6a csak a vdltdhitelekkel volt biztositható Egy  

bank mükt$dézének sikere három tényezőn alapul: jdvedelmsuőség, 
 

(rentabilités). mobilitás (pénzz6tehetőzég), bonitás (fedezett 
 

eig). A Nagytakarék magas :váltttároája kapesán a középső ' tónye. 
2746 szerint "g6akarat", "jóindulat", átvitt értelemben egy 

vállalkozás vagy  szolgáltatás jd hírneve, hitelképessége.  
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zőt kel9, kiemelnUnk, mert az első - hogy  ti. többet szed be  

kamat fejében a kölcsst3nak után, mint amennyi kamatot fizet a  
betótekért - ettől tdgg. A  fedezettség jeleutc",sdge lge ►zán majd  

a jeizdlogköxosdekaől j .dn elő. Viszont a mobilitás nagyon ion-  

toe egy ujonnan alakult, a konkurrenc3.dban 	atsró ,  ta-  

kar6kpónztár ®z6mdra. Hz biztosit ja ugyanis azt, hogy a bank  

bármikorvi.eazatizeti a betéteket kamatostul. A  váltó, mivel  

for tható ti$etéei, i,gőret, könnyen pénzzé tehető. Ha a bank  

látja, hogy fizetési nehézségekbe fog iátkUzni a birtokdban lé,.  

vő váltókat eladja egy mis ik - rendszerint  pesti  - banknak. Igy  

jobban érthető, hogy a  mezőgazdaság fejlődésére alapozott Nagy-

takarók miórt r6azesi.tette előnybe a kereekederlAi hitelezést  

szolgáló vdlt6Uzletet a jelzd3.oggai szemben. rroizalbmn - volt  

az a biivt3e szó és cél, aminek  kiv3,váes:= minden egyéb szem2ontot  

háttérbe azasi:tott. A folyamatos és pontos készpénzfizetési ké-

pességen xl,y ugvá bizalom szempontjai mell ett ' amonban hamarosan   
ujabb jelenségek birtak betolyáesal as iázletvezetósre+ 1669-től  

a város és iaSzvetlen vidéke természetes piacainak korlátozott-  

eága, pénzUgyi viszonyainak fejletlensége nagyobb mennyieágii  

pénzfelesleget halmoztak fel a forgalomban, Az  alapszabály  • 

mtSdoextáeQra volt ezi#k9é$, amire  1870-ben: sor kerUlts "a pénz-

bőség belétitatta a vezetőséggel, hogy a Takerdkpénetár a szak.  

értő világ által egyedin  helyesnek ős mobilnak itélt váltókul-  

csvnsée Uzletével acélt nem  ór, óe mivel a betéti üzletben  de  

a  gazdaságihitelUzletben mi,ik3dési lake teljes Usezhangot ta-

lál, nem idegenkedik bevezetni a z ingatlanokra jelzálogi  bir~ta- 
sités mellett engedélyezett kdlce€3nöket sem• 411  Bet a megél2a-  

pitást alátámasztották a bank tazda®ági sikereis a ti4sta nyeg.  
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rosés as 1869-•sr 4593 Pt-r61 1872-ben 16 267 Ft.ra ugrott; most  

már 20 7% ®eztalikot fizetve részvényenként a  kezdtti 5 ?t-tal  

estmben+ lüandazonálfiQl .  a vedetée bise,lmettle:nzts,ga a jelzálog.  .. 

köla+tpSnnel szemben ter•nmaradts 1872.ben 480 000 Bt, vóltóhiteí« ►  

la  szemben még mindig csak  59. 000 Pt  jelzálegillomáay Alit  .. 

szemben, ez utóbbit lényegesen magasabb kamatra ad tdik, mint a .... 

váltát.al  

A r►állalkoadis. . feltételeinek, gazdaedgi és jogi esegazilár-.  

dul.áes+á►nak hatd►sséra a 70-es óvek elején "olyan alkotáesi. vágy  .. 

ragadta meg . s váron polg,árait,  ho' e;  "hitelkereső kdzl3naég" , 

igényeinek k:ielégitde►o etzilkseége®s➢éi tetté egy másik pónzintóace# . 

megalaki,tássát. 1872. szeptember 1-ia, nyilt as;  a Hódaezbva~ 'isdr- 

helyi. Rdzponti xakarakpénstár, hpgy *iidvös verseny l4tesaités4e  

dltel  a hitelkereső kOsdns34g írdekeit méginkább" el8mozditaa.22  

Usllsti tevékenysége kisebb kftre terjedt ki, mint a Nagytaka- ►  

rékás nem foglalkozott  értékpapir©ls; adásvételével, kUtvényiCS1.  

esönn®ls kaz®égi kt3iosP3ri8k elhelyezésivel. !Ili3,kiS8óei proii:ljábaa  

egyértelmtibben jelentkezett a kereskedelmi és (kis)ipart beruhá- 

zói tevékenységen alapuld hitelfoly6sitási gyakorlat. Ti. €isiét-  

ligában kezdettől fogva jelentbe helyet foglalt el as előlegköi.  

esön, mely kereskedelmi de (kis)ipari vgllalkozóknak biztosi. . 

tett g®rgfesiszköz-hitelt.. Uj betétforma volt a hettbetét. .Be:  az  

a3aoeonyka ►matosáeáM rtSvid időre 1gkUtt3tt tőke elsősorban a .kiss..  

beruhds6i tevékenységet fimanseslrezta. , A váltóforgalom Jaime.  

tősége (1872-ben: 102 448 7t) itt is raessse: . megelőzte a  jelzá-

log Y`orgalmat C1872«betn 3 480 1t4a ltutat ja ez 3s, hog,y at al.s.-  
♦ 

csoffi,y hozemé, a7.ig gépesitett mezőgazdasági terme3,éa hosessztile-  

jérntú jelzáloghitelezésére még nem elég erSaek a bankok. Ennek  



ellenére nem Allithatő, ho gy a kit takarékpénztér kösel azonos 

forgalmi arányal, a váltókölesönÖk magas réssardnya, a vdsdr. 

helyi gszdasigban meglévő ipari és kereskedelmi tű1eűl pawl. 

teal. Bissau a kölcsönök *Jett Ott van vásdrhely agrártársa. 

Mama, a maga modernisdoide törekvéseivol, ds'a gasdaségi vi-

szonyok relativ fejlettlensige miatt ezek a kisérletek még nom 

hortak nag minőségi vditosiet. 

A két bank gazdaski tovékenységében mutatkos6 kUlönbség' 

161 14tszott vezet6 testUleteik összetételében. A Közi?onti Ta-

karékpénztér vezotősége salute intézményes garanoiát jeleirtett 

e véros Lereskedelmi ée 	irdehatségeinek hathatós kApvi- 

seletére. Vélaestményában 10 keresked6, 9 Iftvényhatósági bi- 

sottsigi tag, kit földbárlő, ey-egy  órás, rézmUves, kalaPose 

orvos, anakt5nyVvezet6 és poigérmester foals/A helyet. 21  Biwa 

szesben a Nagytakarék vezérkara a jómédd Vdrosi gasddk 

mi  representálta, kétharmada földbirtokosokből, egyharmada ke-
reskedGkból 4s kUlönböső városi közhivatalnokakból 411$. 21. A 

két bank vezetőtestUleteinek és részvényeseinek téreadalml ties-
szetétele j61 tUkrözte a vdros gazdasági életére jellems8 ea. 
játoseégokat. VAsárhely mező , sdaségi Janette azonnal kitUnik, 

ha megvissgéljuk a népesség alakulását. Polgári lakosedga, a 

népszémlélisok tanáségz szerint, folyamatosan emelkedettivit 

év 1869 0 8 0 189 0 1900 1910 

lakosség 49 153 52 424 55 475 60 824 62 394 
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1069. évi felmérés uxorial a 49 153 főt kitovő népesség-

bat 

• faldt1rtokos, gazda, birlő, hAstulajdores 
és tőkepénzse 	 3 859 	ZS 

• kazségi, egyhdzi, mogyei tisztviselők 
is érteleisigiek 	 336 

iparos 	 ' 1930 

• keresked6 és szállité 	362 

,gazdasági éves szolga 	S 955 

napszámos 	 4 141 

mindenféle szemólyos szOlgálatot toljealt 14 585 

munkats as 1parndl 
	

032 

• munkás a kereskedelemten őa szállitdstan 
	

15" 

• bizományos, foglalkozds 
	

17 557 	fő 

6 007 ZS 
25 569 fő (ebből 12 097 a 

kazdAlkodlis körtil) 

Vásárhely él•tébon s mezőgazdasigi néposség dominál, de jolen 

vannak as ipari ős kereskedolmi vállalkozás képviselői isva 

titolezési gyakorlat enneklitszólag ollontmondott, hiss tor.- 

m41 uem voltak daszhangban a mezőgazdasig súlyával. A korábban 

mime bemutatott konservativ gazdasigi szemléletből fakadó 

litszólag ellentmendásos Uzlotpolitike as 1873. évi általd-

nos pénzUgyi krath idejin igazolta magit. Mig országosan 50 

nagybank és tdbb tuast vidéki takardkpénztdr ment tOnkre, azi-

molta  tel  magát, addig a kit vásdrhely1 pénzintézet - az álta* 

limos forgalom visszaosése ollenére is talpon maradt. Á sok-

kal nagyobb tőkeerejt1 bankok tukiednak oka ugyanis az volt, 

hogy megalapotatlan termelési ős drkilátdsok saellett adtak Mel. 

• 

q.  

dosses fUggetlen életmódú 

szolgálatból él 
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ziloghiteleket földbirtokokra.41-6  A bizalom megtartitem ;give. 
telosényeinek nem egyszer Uzieti szempontokat Is aldrendel6 
gas igi vezetás a kamatlábak emelésével próbilt 
a vilságból. 5 %-r61 8*.ra emelte a betéti kamatokato megnyug. 
tatva tie 1ebesz43ve a betéteseket 8=610 hogy )civegyék ték41. 
ket a b ,.0,-.061. 9 1144.41 13 %-ra emelte a kölosönta kamatlibáto 
bogy ezzel viszont a nagyebb arányti kelosUnvételt63. kedvetle. 
nitee el az igénylőket t  et kivinta a viledg raegoldistinak 
gikájai- How a kllábalis mennyire eikeriat t  illjon itt méhiny 
adat a válságot kavető id6szak hiteléletinek bemutatisára.a. 

óv 
iv 

etésb.. 
4110- 
minx 

MU-. 
Mao. 
sins 

Jeladles. 
kölcsdn 

Tiszta ' 
mere.. 
s6a 

Oszta. 
14k 

1873 120 952 456 896 54 120 21 245 25 
to 1874 361 430 440 005 55 490 18 793 22 a 3.875 335 274 431 781 29 455 14 178 20 

1876 367 097 355 935 60 885 14 940 20 
1877 359 476 361 091 12 570 9 623. 3.3 

G‚• 1878; 350 440 381 579 6 577 10 901 15 
1879 548 015 415 200 104 027 12 731 16 

. 1880 633 130 530 700 124 65 ,  16 962 18 
- i \\ 

1872 63 809 102 448 3 480 383 
1873 42 914 82 536 8 892 8 Ill 6 / tos  

bpi 1874 
1875 

27 
23 

270 
363 

97 
2.2.9 b i 

 102 
810 

3 
3 

944 
212 

6 718 
8 528 

, , 	4 
5 

ig 0: 1876 40 630 126 934 13 428 10 713 6 
1877 75 205 186 ; 143 10 799 10 839 ' 6 

'6 1878 109 080 248 399 9 585 10 152 5  
1095) 176 794 304 749 8 785 ' 10624 6 
1880 169 986 405 844 30 200 12 196 7 



A táblaíasatba5l. kidevtil.; hagy a két pénzintézet minden ütltet:l  
ígibam viseszaessifisek kOwretkeztek be. A gyengébb  tóked.11ominv3i 
I3zpoX3ti Takarékpénztár watt,- és j+aylzd3logtixl.+etében mdr a 70-,es 
évek kőiGepén eikerUlt téljutn9a a holtpomtfen. eőt tiszta  nyere» 
edge  . is megbaladta as 1873, évi ezinvo»lat. Tlgyeneo e Nagyta- 
kartiknak osak a 88.as évek kes;dtepén se3kertil,t+r Nnnek okas ► hogy a 
Iftpanti Taks>rékpénztár 1874  őszin  igénybe vette a Magyar  Alta-  
:Linos Hitelbank pinsaügyi tdmogatásdt, s  ezzel elérte kihelyeei-► 

seinek . ntvel►ésaétA A Nagytskavik ugyanakkor tUgg+s! ►tlenaégginek 
megőrzése érdekében nem vette igénybe,  a segélyt. V41toaást éas- 

viszont a jeYedlogálaomAnybaan# 8uhanásaesergi Ca0kkenésé- ► 

nek okait. 1) az 1077# VIII. te. 8 %-ban maximálta át kamatlábsakgt y 
et pedig  negativan érintette s Nagytakarékot. A pénsUg,gi vdlsaég 
és at eras : korskurrenc.lse miatt ugyanis 8 %-►rs emelte a betétek 
után járó kamatak'at. :be  he ne.n akart  veszteséges maradni a ktil.. 
am8na kamatait is emelnie ksell.ett, amit  tel  is  emelt 13 %, ra« 
A -se+admitléis azt j+eleaatette :  bogy a 13 %m©t  la  kellett stá3.2itae- 
ni, doe  betéti kamatokat nem srtzállithattar ►  Is 8 %-r81 hogy 
haunt legyen 4.4 mert ezzel a  lépésévei e magas betéti kamatok. 
hot szokott vállalkozókban bitalmatlanságot keltett  volna.  gg~y 
megoldás maraé,ts a jelzálogilag biztosit©tt kii3csOnaket át kel-
lett alakitani váltákOl.e+etinneé, mert  as  után 24g l.ehetstü. kOve• 
telni a magasabb  kasea►ttábat. A hirtelen ooshanás után kft+etkszett 
hirtelen enel<kedid a jetzdlogállemdnybaxt aans<k volt ksseei3nheté, 
bogy as Alfgldi trmzl5gazdasaaigi kfln,tankttica jeleit kiizdte mutatni. 
ANagytakaraik dig igazodott a  megváltozott feltétel:ekbes,, hogy 
1raaicme ►dsserra is >eaádoutitotta alapszabályét, eg;ya&rtelmtlen kistceá-• . 

vat  Isk.l.vénatos nagyobb  mértékben  a Tirsaáseég tőkéjének iagntla. 
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nokba fektetéAe"022  

A  Vaság évefben alakult meg s várge #ser,rnadik pénzintóstM  

te, a Nódsagzóváedrhelyi Nápbenk• :  Ezzel megjelent Vágdarhelyen  

a Otazintázatek. .Maik tipusa3 aréBSa• . de törzsbetétekre alapeo.  

zott Oneegál~yz6 ggyletb4l, részvényalapra helyezkedett Nép.  . 

bank.4.2  Az tij hhts3intézet ugyanis az Iparegyletben 1869 óta  

*MUM Oneegélyz6 Egyletből alakult. Addi.g, mig az Iparegylet  

részeként, Undlzd részvénytőke nézkill egyfajta ezociélie  

tósmőny feladatát ldtts el, nem lehetett a maa.ern bankok Ms,'  

eorolnl.AL 1873.t61 azonban rBezVónrytáreaeág1 alapon megeaers . 

vescett takerékpénztárként él ►1t a hiteliginyl.ők reemdelkozésóre.  

Negalekuláeénak köriilreén,yeire közvetett infarmáoidink vannak#  

egy  1874. >aovember 11417 ► kel.t, vdeárhely közgatadaeágt ál3ap o.•  

tát aloud 1lvéltdri feljegyzérbai.Aa lbazer3►nt . *ba most at  

iparosok Went as  előre ti3rekvéai► szándékban némi Qeend is  

dllt be, okét méltán abban lehet keresn3., bogy az iper és  1rp• 
reekedelem Is af8mfg rugó, a pénz hiánya miatt azinte pans.  

ii 

 

kereskedők is iparosok  vagyoni álláea .  látszólag kedvee$, az  
ataiénoes péAzhiám azonban  sok Qsorbdt ej  t. ftia Fontosnak tart.  

ja "a t23zsórek korl$tozáeét a  város  fölsőbb ős középosztályai,  

a kereskedők ős iparosok  egészes érdekében. t3zsel tulajden-  

képpen adva vannak azok a Qazd®,eági premisszák, mdlytk megha-  

tároztók as >5j bank taYéksnységét: l.+eezoritani a magma  kamat • : 

lábakat  (a hivataloz: 13-14 %, ueeoras 25 %) 8a enyhiten3, asG  
ti 

ipar ős  ~ceresicedelem  általános  tőkeszegénységén. Bogy es a bank  

mennyire Volt a "népéNo mennyire ezo3gál.ta a szegényebb tárna»  

dalai rétegek érdvbtit következtethetünk as alapiteS tagok tár.  

esda],mi helyzetéből Les Ltzár xetvéixi, Váéárhely egyik legna:»  



gydbb tgldbirtokeara €e koYéeo r`eretn° föj,dbirtakoer, ordezággor. 
láel kéQvieblő« 

A század attilad ]armadában fentos +véltnsdbaok jelezték 
airhely gazdaáAgi ü►€tének emegdlrőstsdieóte higy igaegat6 .ebgi je. 
ient6s elismerte, hogy "a Tároaeág a ezegényTeleb népoezteblyrek. . 
Yia tőkéjének 1yelmalosöstetéaa mellett* a kezdetektől fogva 
tareteaabbnek tartatta a.*naggobbak felölelésit, bir ez eltá-, 
voloddet jelent at, eredeti eilkltfi;isésektál, de őridei heu2adáe3t 
rontat  as *rosés 6o ewes vidékeinek hi.telvsesenrdt ter6ne sli . 

Piri Antal vezérigasgat6 tdgalmasta mos as átalakulő edadneit 
dfatal felvetett új esempontphatA "Az egyeseril ftfldfftiivee nép-
nél a vé2tóra veld ki9lestinzée nom nyűjtjs azt a bi$tpneebgot, , 

mint a jelzálogilag bietositott kötelezvények. A Társaeág a 
gazdasági élet követelményeit figyelembe rive iparkodik Ael- 
silvgi, eőt villalati %iteleek terilldatin is tekével aregitvéget 
nutjtani• 41 	 . . . 

A XC3. esétBd végére osere következett  be  a  tó`keáilomány- . 

bani a r2ív3dlejdraté vólt6kálEatSesie, második helyre eRzerult, 
e átvette a vesoet6et a meaőgazdaaág hoersaetyle jlratá hitelezését 
j ele4tó j dRlsGáy,egtargalcdm. 15.s utőbbi forma megerősödésére vall, 
hogy  moat mir Q váltéhitel kamata a magasabb. A.pin .utőke 
mának megerősödését a jelzálogi  hitelesés iránt több tínyezö 
aagyardzsa. xoráibbl beruházások eredményeként emelkedett a ter.* 
nand produktivitása, nőtt a kataszteri tiszted jövedelem,  Nnnek-  
köszönhetően felszökött a fiáid ára, ami rir megfelelő  
áket eayujtott a hosaedd,i.e3árate mezógazdaoág#, hitelek vis®zafi.i 
$etédihez. 

BQrswertisbdterk a tálcsgyflj tée toraue. ia, a hagyromAny 0e bevd3te-• ., 
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lek mellett ere nagyobb amerepet Sétatott a foly6ezialabetit 
de értékpapir-kiboosétde. 

A libtponti Taardkpénztér 6 Utletéga vatosatlannl e 
vidlejératd vatóhitelezés maradt, bér mint modern tőkeklbely*- 
zési.forma 1850-01 itt is megJelent a kdtvénykalooft, de es a 
pénzUgyi forgalom kisebb bényadrit delentettee 

Expanzivltdaukre jellemző, hogy a itsepeati Takartikpénztér 
1890-ben, a Nagytalarék 1892.0ben4 folemelt 4ji alairtők0uket• 
Előbbl 50 000 lot-i61 200 000 1,10*ra, ut6bbi l00000 Pt-ra 300 000 

11,...ra. A Osponti Takarikplinztárnak ezzel eikerUlt elérnie, hogy 
megazUnt az 1873-ban Umként 	nfeleabb intézettől élvezett 

viaaileszémitoldsi hitelért fenne1216 igatgatéségi és választmd. ,  

nyi tageegl stégyenletes ktitelezettség.ftik Alibbi tiblétatuak 
361 illusztraji e ezdzad végén bekftetkezett fejlődéet•Al 
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46llehet a tdbldzat még forintban ad.ja meg a forgalom ártőkeits 

de 1892.ben lényagOs VatoZde kaVetkezett be a Monarchist Ono. 

UgyetbetAlS92.ben megszaletett az 03 valutatörvényt az arany. 

alapú korona létrehozdsdra, ami azonban nemjelentette 

rint forgalomba Vald kiszoritésdto 19000.jenudr l'44, 0inak4t 
01=0014 tdrvényes timet6eszkez volt, paritdankat pedigOa ha-
tdrorték me', hogyI osstrdk érték4 forintért g torondt hUátt 
mini* 
A Szegedi Xereskedelmi do Iparkamara 41i jalontéselben ta6g.a 
*'6j fiZetóeszklizt tUnteti feel Ozgazdaségi ezémitdaaiban* 
lentéseiből tabb tontos véltoZde klaVasható a vdsdrhelyi pénz. 
intézeteket illetőeno l893-től a Nagyt!VtAlmék • a földbirtok 

prosperdléséba vetett bizalom jeleként •baVezette a felmOndba-
tatlEux, tUrleszté0e0.jelOdlog4Oloetint* VAllalkozói szempontból 
ez lényegesen kedVezóbb kUlosöntorma volt‚ hiszen részletekben 
lehetett visszatitetnif s a hitelezó nemmondhatta  tel  lejdrat 
elatt* Régebben ugyanis a jelzdloghlteleket eGyBsszegben ke1. 
lett mogtériteni, de a banLmak mivel felmondési feltőtellel 
ktilostintiste Li bérmikar jogiban dllott azt a lograt előttle 
kUvetelni* TOrlosztéses kaloannet viezont a bank nem finanazi. 
rozhatta betétleiből. mart easel Allandé késZpénzfizetési 
peOségét VasZélyeztotte volna (ti* a betétek dltaldban ravidebb 
idiSte voltak lekUtVO: a JelzdlogkOlOsOn tUrlesztése  padig  
Lis sltartWatott)• Aka misik vdsdrhelyi pénzintézet  idegen  
Malik természete miatt taint rOvidlejératu hitéléket Orlitotto 
vdltókat ezdmitolt le, drdra zélogktaoadnt Mott, vagy mint fl 

Eftponti Takarékpénztdr értékpapirokkal foglalkozott, olyan 
bank, melynekpasSziv Uslettiga elsősorban rtividlejdratti beta.* 



ős fo,y6sEelmlák elfogadásán ala ►pult: tersnásasaetesaon ósakrövl.d-  

le;járe►tu hltelt nydjthastott fisaetóicspesastéginek koekásttatdsasa nél-  
kUü,. A vást#rhelyi takarékpánst4rak vezetöinek ativészete éppen  

abban á11t ,  hogy a szenvedő (tartasc4e) és aktiv (követel) Uz» 
a 	 y 

lsatéigaksat korsasatkunkban ' si,keri3lt mindvégig egyensadl.yban tarta•  

rii• ttegóristik anyabank je3llegOket, azaz  függstlenségtikot* hisz  

egy várhatd anyagi csőd elksri,táósa• érdekábvn°nem kellett  n~«. 
gyobb főleg pesti »►  bankokkal társauinluk,r azaz nem váltak  
fiőktilzle'tté• A  Nagytakarik♦ mint  a  Városa legtőkeerősebb bank-  

kisebb rizikáva1 vállalhatta a földre, hásra adott hotsce,  

ssulejdratú jelsillogköiasönt. Mes azonban uj tőkeszerzési  

formát kellett keresni, a ezt a száloglevéilsiboo>pátBssé►ban meg  

is találta a Nagytakarók*; Máa bankokt61 •  magánrssokt62, saálogle-  
veleiért jelentős idegen tőkét kapott a taksréktsirs melyek  

rrl.s+azsafisscltise a törlesztéssel párhuzamosan történt. Egy 'gdat  

is j61 ess;ass,léitoti, milytn gyorsan Vált népezeruvé a föüdblr-  
tokosok között as  éj hl.tellehetóaégt 	 . . 

1893bau 	17 308 Ft, 	 . .. 

1898-ban 1474 207 Pt  volt a törleazté0ee blte3forgaloa* . 

A Központi Takarékpénztár Uzieti profiljában nem sok változást  
*atMrank. Továbbra is döntő a rövidlpjArattá ftlreedazkösa bits»  

l,aziass• Jelzi ezt  a  vál.t6tároa abszolut tesdlya* Pelmarrdhs ►f,art.  

lan jelzálogkölosaftt pedig necc is találunk Us1etáSsi  kbzbtt•  
Nortek nyilvinval6 oka a Nagytackarékhtis tr9.sa;sGonyitott  ~kears+~ 

gé.nysrége ős a több évtizede kiforsnáldelott• a ,v 'arm)  kösönság.  

álts1 is +alfo8sdott müködésai piroSil változatlan fenn.tsartásaának  
eRzándéka  i  

Pontos adatok hd ~~yáben nehéz me,gál.iapitazi a Népbank ga.>slias&~ 

gi tevékenységének főbb je+11ems .őit. Csupán a  betétek  is as  
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osstalék emelkedéséből következtethetUnk arra, bogy a •ztead.. 
vég gazdasági fellenclUlésében es a pénzintéset is megtalálta 
szdmitását4 .  

jelekből is követkeZtetni lehet a takai4kpénztárak 
gazdaaági jelentőségéneknövekedésére. At Ifird. és pénzvilág 
sajdtos sódoncisseri el itsy-ea gazdasági tArsulds tartisas 
jó teljesitményéts as illető tdrsaság részvényeinek drfolyam-
emelliedésével. Salinas Vásárhaly esetében osak a Nagytakarék 
részvénypapirjainak drfolyamemelkedésére találtam forrást. 4$  

Arfolyam 
60 Ft 

100.120 0  
200-220 s 

1874-86 között a bizonytalan Satdaalle ,  eradmdayak miatt non 
volt a részvényeknek fix napiára, °oak 1888-t61 vett ismát 
emelkedő irányzatot Artolyamuk. 

Arfolyam 

800.- " 
Névértékének:nyoloamorostira emelkadett Arfolyam a vállalkozők 
a a pénzvildg egyértelMU bizalmát tUkrösték4 
A takarlikpénZtir iránti nagytokd bizalmat jelsi,,hogy 1803-ban, 
amikor a 600 db riszvényt 1000-re egéssitettik ki 60,sokan as 
drfolyam esését vártik, az ellenkezője következett be. Da msg.,  
mutatkozott ez a bizalon a vitros hivatalos vezetése részéről 
is, amikor a tonics  által  eladiars bocsátott 619 450 Pt adv. ,  
értékU regale kötvényeket a verasnytárgyaldson a Nagytakariks. 
flak adták el. Van egy mitsik adatunk is, eme» a litaatakeráknak 
a Dél-Alföld hittléletdban betöltött szerepére utal* A Rios-
Bodrog és Csongrád Vdrmegyei hatáskörrel aliködő özegedi Karoo. 

tv Osstalék iévárték 
1870 5.- Pt ' 100 Pt 
1871 20 	0  100 	s 
1873 25 	0  100 	" 

8v Osstalék Vévérték 
1888 2540-Pt 100... Ft 
1893 35 	s s 
1858 40 	* 100.- s 



, 
kedeimi és Iparkamara 1892. évi jelentésébenklmutatást klitt31#  

az  illetőségi területén müki,id$` bankok tőked13ominyár616. seze-  

tint az elei nágy Iegtókeerósebb t ~a~rékp6nztér a k€fvetkező#  

1. Szeged-Geongrddi Takarékpóns$ár ► - 6 42 .5 632 Pt, szeged . 

2. Zombori Takarékpénztár «., 	4 217 793 Pt, Zcmtior ' 

3•. Szabadka Takar444inmtár . 	3 060 509 Pt, Szabadka  

4., hádmezóvá,sárhely i Takarékpénztár .2 150 788 Pt, limvbely.  

Sajnos a kamara részletes, a városok minden egyes  pénzintézetét  

öeazthaeonlitá kimutatást nem kée,zZtett. De rendelkezésUnkre  

állnak 
 

az 1910. évi orazágcta üaazeiráB adatat, melyekből k0vet«  

kpzctetni ].ebet: hogy pdmezóváaárhely. mint trfrvónybat4eág,  

milyen pézzUgyi siSlyt képviselt aDől.Altbldtfn bankjai, t ;aba*  

rébp6n$tá,rai révén. Vfieárbely pénaatigyi viszonyait Szeged rróra-  

edictal de Csongrád megyóVel vetettük rdeott.29. 	 . 

Vagyonállapot (küvetelóeek) ezer koranábent 	 . 

limvkzely Szeged Csongrád no  
, . 

1894 10 726 17 652 Z. 032 .  
1899 13 597 25 117 11 076  
1964 17 459 .33 883 14 545  
1909 22 587 69 283 19 986  

A tiszta nyereség ezer koranábant  

.. 

. 

... 

Az iparosodottabb Szeged hitelintézeteinek te,keereJe meeeze  

meghaladta  a  ~meg;ye és Vásárhely bankjainak tókeá►llvmát,Ytaii  

hogy ax eiadcSaodds mértéke  ti.. a va,gyoniliapatot ieltibritetó  

tlmrhesy Szeged Csongrád m.  

1894 .  197 ' 244 128  ; 

1899.. 252 . 416 . 	214  
1904 253 682 260  
1909 357 1 079 354  
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számadatok egyben a tasertosások mértékét le jelzik is nagyobb  

arányban sújtotta Szeged hitaelalse;$tt, de es as  ipar  nagyobb zi,r-  
vi,i finanssirooáa>ával volt Oesaaezafiiggéssben. Vásárhely takeeriSaebb  

volt ugyani mini a megye egészes de vagyonát 15 és alatt soak  

megduplafizni taadtaa! mig Csongrád memo majdneeme megtripláofia. A  

nyereség  abszolút értéke ls kétszeresére nt3vakedEett mind Weir—

helyen. mind CasongrAd megyében. dc es etz ifteaben =ease elmaradt  

Szeged Uteet5rtisdra e>eelkedett nyereségálloeaén iVa m~üggtt. . 	

. 

A meselSgaZdeeaeAgi ..és ipari jellegből adődő 1a:ü3%bségaekre  ~61 
mutat rá a takarékpénztárak értékpaeepir#issleteA P1• asYarbenti  

asegeden,, piumőben as intésetek Altai  elhelyezett ér#ékPapixok- . 

xank legalább gala  gyengébb ka>aatoa&áerl vállalati részvények,  
vagy állandó kamatozású:  országos fos°galsmí trái►ogleveelek. t3gyan-  

akkor VáaeAria:elynais,, Ve:breaaenxa.ek, Paaustcesovinak alig voltak 4 td-3g .  

elhelyezett értékeik. Ennek okaae,,, hogy as ipari városokban we..  

koribbak voltak a városi b+gruházáaaak,w s at ezek céljaira fel-

vett ktlloaerftbk folyószámlákon kasmatoseő tétas3a,el rontották a jobb  
kamatooáod tőkék arányáté Ha  egy város gyakori ipari befeeSetet6-  

aeei, miatt  folyamatosan emelkedő folya3assayám2ahitelt nyitott vala-  
meeá.yik pénzintésetnél, as fisetl5képessége megőrzése érdekében ,  

e►sak alaosegn,yr kaaaaataatoteág ,aeael.lettt fogadta el. Uaeárhelyen raind•*  

kiv0.l magas volt a helyi érdekti ra6aszvézyeek (főleg vasúti. melon)  

,  
a~►~~r+aa`e 60%* '(Pa~oa9Qv~ 8t~,8 ~3 ,  Mivel ea~ekban as► seeeseógeesasdasde.  

~ ael7tea~i vairoarcokbaan as értékpsrptrpiees forgalma ssükebb körre  . 

terjedt ki - hiss ipari réezrényvd.11e ►á.kosaréa 	akadt,e. ezért  

főleg a váltoec6 kaimatozáeaei ciseleetek irdnt mutatkozott kereslet.  

Itt tsegyaanas a résmvángpap9.r kaasmatlábjas a kon,gunktúrát61 fiigg$en  

waflltozott• !dig as ipari viaroaaokban "ahol as érté?aspaaapirok atag,vi,, . 
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lae►ztáeé►bam szabadabb fejlődés nyilvánult aaeg" 'a sokfajta  vái~ 

3a3kozáis nt}ve3te a  fix kamato$ied részvény konVertálhatáeágfto . 

A vásárhelyi pénzintézetekben le növekedett az értékpapi.rtárce.  

Hg természetes, hiss a növekvő befiété.l.lominnyel szemben, bizony.  

Ulan  kihelyezési feltételek mellett ezükeig Volt a könnyen  
etobilieélhrató, könnyen pénzzé tehető órtékpapi.rokra. Miluk a  

ve .szdlyt o®ak az jelentette, hogy &rfolyamsikbaxz na ingada:  
edst mutattak.  

A századfordulótól az első világhiborúig terjedő időszak  nos  

volt  mentes  gazdasági ellentmondásoktól* : As alapkonfliktus ez  

iparkamarai elan szerint abban áll.t,  .hogy a .bankokban renge-

teg tőke hevert, de beruházási kedvnek nyoma sem valt3,3ók  

Voltak a mezőgazdasági terméseredmények tőkét mégse  • adott.~ 
Egy későbbi jelentésben Ora  aláhúzta, bogy's  "viá.lalkozd®i  

kedv hidnyének nem lehet  oka a tt'ikenél,kűlieiég"* hies a pénzia.:  

tézetek vgelély jövedelmet hozd  bevételei évről-évre néhány  

millió Pt-tal szaporodnak". Arról panaezkodott 1942. évi igaz.  
getóeági jelentésében a $dzponti Takar6kpénztdr vezetősége 10A2  

"hoc,  j6  búzatermés  áe calos6 kamatláb mellett sem vett landi4le-  

tet a forgalom". Az 1895+ évi kamarai felter3eszté+ebena olv+ae-  
hatjuk; hogy a vásérlderó elégtelen a fogyasztás élórsitéséhesa,  

a laka®ság .: ha rran rá Onset  - az olcsóbb gyári  terméket reisd-  

ralja, lgy a mühelyek évekig megrendelés nélkU3 maradnak: $gy-  

ea3  to megoldást jelentett volna a mezőgazdaság intenzifik:ilása,  
de ennek  strukturális akadályai  voltak, melyeket aarzó Imre a  

következőkben láttat "SlkUl%nzés után  közlegelő egy talpelat-  

nyi se  maradt, s az  általános jószágtenyéeztéese.l. Pt#1 kellett  

hagyni, minden iparág a magg
. 
 keresetére lett utalva  « A mftel.he- 



tő 	gyarapodásával olyan változás d11otL be ugyan, amely.  

nek alapjdn indulhat meg de haladhat 'gaz& a váras irbzgazda-  

eági fejl6déolsr de  egészen. dj iskolát kellett koedeng me4ter  

nélkUl, minden ahhov, srükséges előkéoas{..i1eü né].kUl as áedi gga»  
korlat nyomd.n járt prbbálgatásvk és téwedéeeL iskoláját* me-

dia a kevQtel6 terméezet ée viszonyok carrectivuoiva].+ ►  "12  

váed .rheíy gastidaeági gondjaira j41 rávilégit Berot$k Bá1• vásár-
May" fe].dbirtokoenek a kamarához =Mitt iege3eta "Jé volt  
a termés, rnbgae adott  tőkét a kfilterjed gazdaság  fejlesztése,  

e e0 (Mom'  gaed0eág1 válsághoz vezeti A földből sem ezerezn.l. ,  

sem t6l+cebefektetáere félre nem tud tenni a birtokosság* Normá-

lis  eset lenne, ha a gazda feldjének kataszteri iraldjdtdl eez-  
eZeO közterhekben 6-7 P#•-at fizetne, de vau olyan hatérrdsz,r  
játerraőr mely  kataszteri holdanként 14 Pt 62 &r* kbzterhet  w,1M 
eti ~  Itt  a tulajdonos veláedggsl haszonbérbe bir ja  saját  fad-

JO, a a tulajdonjog szentsége i31uz6riku®sá vdlik, A kezter-  

hek a  kataszteri  tiszta j t3vede$effi 25-30 fcm.át teszik ki lo vagy  

ennél tebbet, igy a terhek már nem a jevedelmet, d1t magát a tő-  

két támadják meg. Bs is oka  annak, bogy a birtokos ez egyolda].d  

nemtermaléstél megvélni nem tud, tea  mer kíeorietezgetxi• mert  

mind=  krajcárra ssükságe van* Azért ragaszkodik a bázáhog r  

bár ez kevés, de a legbiztosabb jovedeimet adja." Beretzk `A,á1  

konservativ birálata s  a kesdpbirtokoeok érdekében fogent, ffionad-  
ván, hogy a tőr,pe, ée klLsbtrtokoceág (5-20 k41*) termelési költ-  

. , 

adgel lányegesen alacsonyabbak, mert  egész családját fo.gxalkoz « 

tatva "a, Mien minden  munkát pénzbeli kiadds n63káil végeahet•  

A kezépb3rtukoevk viszont as egyre drágu16 munkaerő megYizeté.-  
eFvel magas UnkE33teiggel dolgoznak*  
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Bist a  vdleménit soak rószbenerősiti  meg.  Oared  Imre kimutatdea 

az 1880.  óvről* Bszerint a milvelis alatt 4116 Old (123 700  kb)  

az aldbbi ridden oszlott meg 9843 birtokos kezént 

5 holdndl kisebb fUlddel rendelkezett . 6 046 tő 

5.15 holddal 

10.30 

30.504 # 

50.100 

100.200 

200.250 

500.1000 # 

1000.3000 " 

3000.5000 

to 

ot 

. 1 787 0  

4 1 441 " 

536" 

303" 

• 103" 

• 19" 
4'? 

2" 

0 02z 
A tdblizatból egyórtelmilen kiderlU, how Vdsérhelyen a tdrpe-

és a kiebirtek as uralkodó forma* Csakhogy a kisbirtokosok 

as esetek ttibbségében nemosak 04341 fdldjUkst mavelték, ha. 

non mig bireltek is mito FUME)* felesbe4 mert 15 hold alatt a 
osaldd megélbetise szinte  elit  volt biztosithat6* Bs a  plusz 

föld megsaVelésére napsztimOOt alkalmazott* akkor ngyandgy mat. 

tek a kUltobseis 15.50 hold kOzdtt  nehezedett  a birtokra a 1408" 

nagyobb  teher.  A munkabéren /deal emelte a költségeket, 1108$ 

a toles bérlőnek a termésból vetőmagot és aratórészt kellett 

adni* a nyilvéntartott fdldbirtok utdn sagas adékat kellett fi. 

zetni *  s végill el kellett tartani a osalódot meg a esemikyzetet0 

As  egyik évvé bank4elentés pontosat szdaba v•tte* hogy holdan-

ként  8  Pt-os kataozteri tiszta Ovedelmet mennyi add terhels 

1/4-e egyenes 411ami ad46, 1/4..e vdrosi pőtadó* s taldn legsd. y 

lyosabb as drmentesitési adó* Bz  utóbbi  .a  kataszteri tiszta jd. 
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vedelem minden torintjábfl, akár 59 krajcért ie elYéhetettA 

Voltak,  akik  mdeképpen láttál: a helysotet. Hállay Albert fó-► 

iap4n, a Szegedi IIiraü6nak 1894. dprslle 25-én adott interjúji- 

ban elieriorto# hogy a birtok©truktóra reformokra szorult uliód- 

mezővásárhely határa 1540 oeeldd kezében van; a tUbbiek szegé-

nyek". A Vépesava 1.894. február 9-i szdma la' foglalkozott as  

alföldi város hel.yacetévels pHódtrez$váedrhg4 egyike a leggazda-

gabb magYsr vdroeoknak. Terem  itt  bőven  minden  de  aki  nincs  

beavatva az ottani viszonyokban, bizony el  am,  hthetir hogy a 

lakosbág nagy  része nyomoróg• a Snnek okát egyébként a nagy  nóp. 

eitrftaégben látja; ami. Csongrád megyében ,. 5 967 fő/kbzeóg, 

országos átlag - 	l 194 fő/község. 	. 

Szomszéd o.agyvároaae Szeged  lé felfigyélt a pndoltra, a  Szegedi  

Rapid  1894. dpri3isi számában megállapitotta "a gond az°, hogy 

a vásdrhelyiek fdldet akarnak  venni, mert van  pénztik, de nem 

labet, mert e váirQe kifrayéki ragybirtokokz8mo hitbizományban 

van."  Látható, sokféle nézet,  álláspont i.ffik8eti3tt egymással, de 

két  alapvető problémát szinte mindenki  ogyf4rmAn látott. Sgylki 

hogy  korezerUtlen a mezőgazdasági birtokstruktura, a másik - s 

es Meg a kamarai  . jelentésekből tUnt k4. ,,. bogy  a város snes8-  

zdaedat: jellegének erőszakoz megváltoztatása nélkül vdgbe 

kell  hajtani annak  szerkezeti étale,kitáeát. "Sx kell érni - 

olvashatjuk az egyik, jelentésben  -, hogy a® kizárólag a termés 

nikerátál függjdnt minden, áe nehogy egyedU7, a  tdlnyomóen kűlter- 

jes gazdálkodáa eredményei, e igy telünk k-1,vül á116 okok  által 

befolyásolt ga ►baria•árviezonyok döntsenek rsft3].dtt, hogy  jólétben 

van-. a ndp,l Vagy ninden átmenet nélkül inségben. Teb-'t ha nem 

agy tételen  fordul meg az egész lakoseág megélhetés., hogy  vs- 
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Jon  des termést adnakwe a földek, e t►alara9.u$ esélynél fogva  job,.  

bak Zoazxte-é termények drat.  Fejleszteni kell a kUlturgazdaeágot,  
a mezógaradareeági házi- és népipart - igy ezUn,tethetú meg az  idb-  
járástól val6 taljes fiiggén 6e az a vógeetea agyoidaldoág, hogy , 

a mezugaedészQttal bird nép nem ta1 ~sl kellő alkalmat Urea  ide-

jének értékeeit éeére • a  

Stat3.eztikai kimutatások ezerintill 1894-ben Bóios•Bodrogban és  

Csongrád Wiirmeg3rében hasonlóak voltak a terméseredmények, melyek  

Béka-Bodrogban  viszonylagos  jCléteti Csongrádban "am Alföld ez  

Aldott tájén" - i.naéget eredményestek. Vásárhelyen ez  évben 20:0  

család szorult a  Edrolyirnceaxád ,ée a város élelmiszer segélyére.  

As eltérő gazdasági következmények .magyarázatául soölgál;, hogy .  
Bács--Bodrogban a kesader- ős selyemtermelés, illetve kiká®zitéa.  

a különböző népi iparv1:, a  mezgazdaságban nem értéheeithetá  

időben As  tömegeknek nyujtott í:ereseti lehetőséget. Yásr.5rheelyen  

azonban q belterjesebb feltételek között folytathatd hulturnd3-  

vénytermesztáee szinte  elenyésző volt a magtermelés mellett, h©1-  

ott az előző sokkal jövedelmezőbb de kockázatosabb .. volt mint  

as  utóbbi ., lm 4 mezőgazdasági népesség jó  részének  esek nyáron  
volt kereseti  alkalma, as  aratás jelentette egész évi megélLeté-  
eónsk bázisát. A házl- 6s népipar, valamint a  gyáripar tejZet- 

lené gilk folytán nem  tudták az ösezem, kereset  n61kf1l tengődő  né- 
p0oeéget felszippantani. Igy ez a népesség .r  a lirkQsaég többsége -  
nem támasztott olyan  keresletet  kY3lönbözó termékek irdnt. amely  

a  forgalmat megfelelő szinten tartotta volna. S  V'ásárhQlyen, 0-  

hol a kereskedelem  zömében belső fogyasztásra volt utalva, dön-  

tóen esett latba  a nagyközönség fizetőképes kereslete. Az intnn-  

zivebb mfiveJ,éBi. ágak  hiánya a város gazdasági életében szinte  
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ávről«.értre Ora termelte 3 pangist. Elfekvő készletek, megren-

delések v].maxadása, mindez visszatartotta a gazdét, kereeke- 

áót és iparost a  beruházást61.: 1901. évi jelentésében az  Ipar-
kamara e],nt3ke arr61 tuddeit, hogy a "hitelviszonyok a 3.egarc®z« 

azabbak a:k.3.egyeg6e 6ta. Pénzbőség uralja a piacot, do ez, . a mas 

Tiazbxyok ke3átt ervendetes tény,  most a bizalmatlanságb6l. és 

a vállalkozd kedv  hiányéból szérrnasik. A  szabad tőkék nem keree- 
tek állandó befekteté©t, hanem pénzintézeteknél bcetétkéntr vagy 
tevidZejáratú €iz3.etekban nyertek elhelyezéet."A .mezógazdaed- 
gan belUli szerkezetváltás ®U,rget€oe mlelett - "a búsa  mar nem 
egyezerffan csekély hozamot ad, hanem veszteséges" - a Samara • 
kdvetelte a közdB VámterUlet megszüntetősét, ami r.,iegszabadit- 
hatná sz' ipart osztrák veté3ytáreét6l. A torgB.7.4senélktil.i®ég és 
me6rendeZée-hiányok ellenére is szapordciá Unálló iparosok  de 
kereskedők kisüzemeiben látta a  Samara a taunlanélkililiek széles 
temegeinek álland6 kereseti lehetőséget mtsjt6 gyárak csiráit. 

'De a mi9he3y•-gyár  váltáshoz - tngymQnd - a magyar ipar  hivatalos 
pártolására van ezt#heég+  Mien kiemelte, bogy  Szegeden, vais- 
mint i6dmez8vásdrh4lyen sok ős olced munkaerő állna a gyáripar 
rendelkezésére* áláhuzta, bogy a sze.porod6 iparosság ős a tiny-. 
leges szükséglet között aránytalanság mutatkozik, s em már nem 
egyazertten versenyt, hanem a megélhetésért folytatott kemány 
haroot helyezi el6téirbe.la 	. 

Fbből fakadt a vásárhelyi .  bankok nagy gon.djas nagy  Pénzkinála- 
tukual szemben mikor jelentkezik az ősíezek szokásos gabonaüz-
letből ős  a vál3slkes6i tevékesyaég töllendCi:Léerdból természetes 
pénzkereslet* Ez  azonban a kt;v0tkez8 évek jd termése ellenére 

teem kdvztikezett be, mert a gazdaliársradaic3m jövedelmének nagy 



Uj terhek keletkezése Terhektől való fölezaba- 
dulds 

r Ft — ban 
eset - . . 
érték 1 132 000 	 404 000 
eset 	932 	 619 
érték 	644 000 	1 071. 000 
eset 	850 	 573 
érték 	685 000 	 091 000 
eset 	1 123 	 602 
érték 1 179 000 	 528 000 
eset 	1 149 	 573 
érték 1 064 000 	 982 000 
eset 	938 	 812 
érték 1 082 000 	 665 000 
eset 	1 002 	 787 
érték 1 073 000 	 '750 000 
eset 	1 109 
érték 1 953 000 /ezer K.4388 000 /ezer A./ 
eset 	1 232 	 . ..782 
érték 2 172 000 	1264 . 000 
eset 	1 249 
érték 1 729 000 
eset 	1 179 	 676 
érték 2 180 000 	. 1 300 000 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1899 

1900 

1901 

1902 

615 
1 029 000 
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részét kénytelén volt az eladósodott föld és más ingatlanok 

terheinek törlesztésére forditani. Á hitelüzlet szempontjából 

sem érdektelen megvizsgálni a mezőgazdasági birtokok terheinek 

alakulását, mert azok állapota döntően befolyásolta az egész 

gazdaság vérkeringését. ó= 

Változások a birtok teherállományában 



Változások  ra birtokban  

Szerződés  
által  

Vá8reb$ j.  
táa által  

Halál  
miatt  

ezer 	»ban  

eset  1891 értők t  593.0001 	12 000  

1a92 eset 	1 771 	37 

	

érték . 2  107 000 	22 0:n  

18 o3 eset  . 	 1  740  	50  

	

árták 2 491  044 	32 000  

arget 
 

	

2 474 	24 

	

1894 árták 1 855  000 	22  000  

	

1:895 06E41. 431 	443  
érték 1 401 000 505 000  

1856 east  ' 	1 302 	26  

	

érték 1 906 t9CO 	30 000  

18~7 eset . 	1 4.64 	39  

	

ártók 834 000 	73 000  

1 483 000 3 491 000  

578 30t~ig 2  707 ~~  
396 	2 194  

870 000 3 393 000  
650 	2 348  

613 000 2 520 000  

1 173 n~á 3 479 ö~~  
447 ~ 	1 765  

1 038 000 2 974 000  
489 	1 987  

809 00€9 1 716 000  

er..Koranában  

eset  
1899  érté  

t) eset 190 érté  

1801 eset  érte  

1902 eset  értó  

e  

1 5c1  
4 767 000  

1 319  
3 995 000  

1 139  
3  204 040  

'1 266  
3 466 000  

33  
169 000  

30  
50 000  

42  
180 000  

83 000  

355  
1 593 000  

2 658 ~~  
407  

19t73000  
344  

1 218 000  

1 889  
6 534  000  

1 772 '  
6 703 000  

1 508  
5 287 000  

1 636  
4 767 000  

A birtokváltozást feltüntetó táblázat alapján ategállapit-  

hatá, hogy a végrehajtás által b®kt3vetkezett változások eset*  

száma és értéke hullámzó, de egy  lased,  megtorpanásoktól sem  

mentes emexi:edég figyelhető meg« 1896-ban ez esetszám lényeges,  

sen gyorsabban  cs8kkent (QS .  előző  évi  48-r61 16-ra ~ mint  az ér. 
}  

ték •)( 5 a 000 Pt-ró1 30 v00re) • 1902-ben 42 alkalommA1 180 000 k  

órtdkti birtokváltozás tartánt a karábbii. 50 e+settel, ős 63 000  
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K-va1 szemben. S két irdnyiiat egytitteasera, azt bizonyi.tja{ hogy  
a zUmébesn kftépbirtok . kinysa ►Beri'orgalaadr6l. Vau ®aá. $162 jel4sas3.  , 
zik a kiitzépbirtok helyzetét a saerzgd.éeek 	támadt birtox-  

vatbsadsok adatai, Itt is  az esas$sttdm oaaőkxenéséróle illetve  

as értadk nt3vekodéséreil beeQélhetUnk: auti , 30304 hogy  a oaee►kaály  

jt3vedaa3.mezőaég~►s~a  képest Brd►ttytat~a~ul magas . fi3lddrask mellett  .  

a<aegi~ött#tt addsvéttlek inkább kényezéreagsetekra eworitkoanak,  

Az adatok ösezeeitdee i® azt bizouy3.tjaa, hogy a birtokváito.  
éia saaimdnak cet3kkenéeévsl p4rrhuzamoesata nőtt azok értéke.  , 	;  

Meggyőzhet bennitnket erről az  ingatlanterhek slasakula~assaa iaa•  

Cmtikkenő esetszám mellett iQbvekva5 értékben rakódtak terhek  a  

birtokokra, vagy a lessen szaporodd esetekkel pérhtu.rsmoaan  ,  
srányo©an, illetve gyorsabban nőtt a terhek értőke. Megjegyzen-

dő, hogy a kaaanautsi kertilet aQltaaldnosa viszonyaiban forditott  

volt a  helyzeti  a gsraarapod6 esetek egyre kisebb dr. tét:ekot képr-  

v3raeltek, e ez a kisbirtokok megterhelését mutatja.  

Árnyalattal eltér eidtel a terhek keletkezése éa ledolgozása  k~i•- 
sUtti ardily kialakulásából kialaakltható` kép. A 900es évek Át-

meneti lelassuldea4►val szemben 1896-t6l ircáriyaamatosaan emelkedett  

a terhektől való aasltabaadulQ,es`  értéke  as  esetek számával egytttt.  
Seassteeaim és érték BgytiZtmozgisg, illetve előbbinek gyorsabb  

mbr►ehedéee azt jelentette, hogy a kisbirtokok gyorsabban  emra« 
badultak meg terheiktól. .• Ennek ellenére as 190a-ben feranáll.á  

egyenleg neaa volt biztatós 1891-t61 880 000 S tbbklettelsasr km+  

letkeaaett. As tij adósságokkal szemben felrreva3tk egyeaertien nem  

tudt6k megfelelő ellené3rtéket aatssambedtllitaan,i. Haa 1roltas ►h is be-  

ruhdsáaok -► márpedig aal Selxdl;og,k-t3loedndket csak erre tc+iy6ei-  
tottaak w  az nem volt olyan aryl',  hogy  a földbirtok eladósodd-  
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admit normal*  magye►rdsatául ezolgdlt wolnas A terededtlagölc-  

~1 •gyUtt •m+e2kerd*tt  ugyan  e Mid dra is *► hiss  as +s katass-  
teri tieeta jUvedelost$l Via.'  de as rt kasitást vie*ox,yolccn  

neat  edltQete►tc►tt+  

A bir^tokvirzon;rok áttekiiot3e4hek rteicaak a hit63Us1et és mwrs$46  

gasdaedg eserwes t3eszwfon6dábőnak bemutatdaa volt a célja, ha.  

nos rdviligitan,t, a  ht►tel*servqset fejidádse b.iaony oe euutonderí.  
dvzl ?Art.  Adott esetben +e hitelőlet volt Yíbrdrhely legfejlet-

tebb  tőkős  osektoaras moly eltakarta a vároe mosdgasdaaágának  
4* iper4nak reletit fsj3etleneégát, not  egy ors*ágoe je1Snale  
b•lyi m~gnyüvdnulásdnek la tekinthetjUs#01 ., ciorean fajiddő  

OnsintGzeteic gnsde►sdel alapjdt a ezt,nt6n rohemoean fejlddő,r de  

ttikQezegény Oroe azUkadgleteinek *ö1141e*44e, mig nagy **dmuft  

kat ... kteább látni fogjuk, hogy rsolg 3 p4nsint6zet alakul 1917..  

ig a7414epit% teljes iessbadsdga magyardeea•ia As 1475-ben  
aogalkatqtt kereekbde3ml tUrrény a rősecaán7t4roseedSok 0400*  

elát oeak: tiCgyi fel .tátelektez, de oemmá;főlo engedályhes n k13-  

ttittA0  

reen tarvények eterint snkbdtstt vdsártiely hdrvot  nagyobb  p4nzinw  

tősetes maiytic 4r#hető mtSdon - a gas(ze*ds tads  esektorainak  
hiteits404t tar#dtttik legtentoaabb f@l3adatuknak. A kieagsi**»  
t.neiák (moesa~tdasdgi 4e !part  kibtearxaeldi, sunk/Look,  nap«mkM  

atoeok) hitelgönt! jaitfaL nom akadt  or1/opls jar  

i8854en as  álleei oegprdbdlt a maga oez3stlseibel a "klieg.  .  

*1szttne,lde-nak oeg1.1e4gest nyuj  tani  t ekkor hostd.k létre ipNi dl-  

1áx& poatat83iardikOIIllitelri ittOsodnyt kimondottan s ekl4iúBreslM*r  
tO .emunkdsok tekAis`őkosddgáugas: alőmoaditásdrt ►N•§2  ggy oreságas  .. 
kimutatáe esetrint bet4be+.inek stfm6t a 10 karaeadre  rue  betdteJc  
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alkották (85 %)* ekiknek birtokoesi iperoeaeg#deky munkások  
(20 %) , ea  itjáeág (15 %) , házi cselédek (9,49  %) ., kereskedél- 
. 	 h 	 ~ 

e~. alkalmazottak (9 %), tisztviselők de  katoanák (5 %)*  vale-► 
~ 	 ,. 

mint  napAzámoeek C %), köztil kerUltek ki.-6  t Korabeli fel fog-  
ook szerint az  (diem a hite/életbe történő beavatkozásával egy-

fajta azoaiálie iunkcaidt teljeaitett jótállásával a  anyerészke-  
as  kla3árAtsávael" a azegányebb xdOgek ©zociálle nyotnorátt, kivAnt  

+nyki tenisit  
, 	 . 

A 3z®gedi Iparkamara 1892. dvi jelentése mindenesetre arról  

számolt be,  hogy az előző évhez képest ce#kkent a banki betát-  

állonánys "ami a  poetatekarékpérztármól mutatkozó nagyobb mér-  

~ betóte&ben  találja mag,yarázatát"• következő táblázatunk a  
Vásárhelyi poetatakarékpdnztAri forgalom alakulásáról közöl   

Qde►tokat±  

~ 

 

1890 
1891 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1698 
2899  
1900 
19Qí. 
1902 
1903  
1904 

Befizetések 

643 664 
748 499 
871 844 
879 

1 133 361 
1 469 0444 
1 717 933 

- 
3 137 970  
3 277 562 
3 143 787 

4 a120 029 

192 020  

--  

Ft-;ban 

Koronában 
s 

Kifizetések  
~~ 

240 945  
241 597  
24? 175 
176 399 
254 51 
382  23~ 
323 114  

+ 
406 076   
628 815'   

681  300  . 

989 956  

A ezámsorCik egyét►telmtion a kisbetétek is  h4tRlek dinamikus  

emalkedéeár6.ie növekvő náp,azeriieég4ról tande'kodnak.  Egyéb in-  

tézkaedieoket is  hoztak a kigkere®atilek anyagi tém.dgatézára ,. Pl.  

a zálogházakról ,. egy kamarai javaslat alapjéin .- hozott tör ►  

vényhatósági vógzáe leezögezii e zálogköloeönök®g leginkább  



42-  

a  legsse6s$nyebb nép, st *son  belU3, ielleggyekrabban a kisiparos  

ée kiskereskedő, ipari de  egyib munkás eessap t igénybe, aki sze-

mélyi hitel tant nem rendelkezik. O  +.  Olyan ziloghizat le3.l .  

3.étess.tenf.i. Seely ainimélas kamat mellett ad  klticeiat . '  e az e-  . 

géss marthetet tisztán 6nkB3.tségen teljaaiteeAb Sz ,  ut6bbin  

ezt dxtve 'r hogy raktir -► bélyeg kiadásokat stb.. ne  , sxé 3.tsdk a  

kOlteégekbe. mert ez olyan  . lenne. "mintha a szegénységi bize-  

n:y3tvdnyt v onnsik bályegkiite3emettsdg alsá".  

*age a vdrefs is  k" lcebnuUtts 8unek mair voltak tar téneti előz-

ményei. Az  18640 évi polgárnagy .i előter.jmnstéssbes olvashattuk, .. 

hogy a #maa évi aeea+ály miatt a  kormány a kiebistakosoknak ;  2~►3 

Pt  kO3►ossOgt ad holdanként: A  efra® ezért Otálleni kt3tesrlea"Al  

ggy mAsik tandos€Ulésai iratb6l meg a:r6l érteef#lUnk ► hogy a  

kila`Gteftéar 	helybeli lakosnak adott  , gabone..- ée kéaapániskg1.  

csönt«AAL Nest  meg, 1901-ben  50 szegény csalidnak ingyemtelket  .. 

és 600-640 X épi .téei kbloebnt adott,  12 évre 50 X éYi t►brlees-  

téA mellett. 1tibel futotta erre a wdreeaak?  Nyileén a bevétele-

iből. Itt nem kteéinunk foglalkozni a eéros ,esg3esths„t6sem  es ~SVe~ 

vényeaLad6ügye8irreel, mint legfőbb bevételi forr~'iseai, de meet-.  

®as3.itijűk a vireo  sitsisik pénstcerréadt: a helyi tekaFékpSnst+árak-►  

ban elhelyezett ktagnbóaó alapokat. A  Pónaatir3 Bivatal jelenté-

se szerint lö75• év ea196 felében  11 pe$nzUg3ü. slap  tortoises  k,öew 

musks, városhelyrajzi felvétel, k6rhéei 6U3t s dsealefiny 
 

he3.g, nyeagdijalap etb.) ut an  835 pt 'é krejeér akamatot szedtek;  

Ugyanebben as  évben a H6dmeee8váe►érhaly3. Takerákpénztir 50 Pt-ot  

aadominyos®tt as  óvodik alapjára, 50 Pt-ot as érvememháaras la  

Pt-ot a  ká•hdara:fl 1878-ban ezek a pénzügyi alapok mér 1081 Ft  

10 kraj o8r kamatot hajtottak a vecroanak, mely összeget pa kOe- 
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pénts3rba az illető alapokhoz esatoláe„ tőkér]:tée, Wtimuleet3s-  . 

tetás végett bevételre atalván,y®zták"42.2 l9106•bea a város sup.  

ja#nak vagyona elérte a 3 438 25J 104. Azonban kaüosUndket te  

vett fel á.n$atlenok váeá,r3áeéra, tanintézetek 6pitbsére, utoák  

burkolásárat terek.i, parkok léteaitéséres i'it. és t/c]ép3téare  

stb* 1 320 642 k értékbenA Ezek után at 1910+ évi Usszeirás  

Váedr.  hely geseQagyvn6t 12 655 320 H-ra o QM/3E4450 3 607 293 k•ra  

teszi. Előbbiben az ingatlanok (7 570 708 k) és a regale jogok  . 

(5+60 000) jelentették a].egnagyobb tételt, mfg adógs€gát a kibe  

3atbE3uő városi kUloeOnOkaApeeték« 	érdekee©ég, bogy a kba  

t4leavényekbe helyezett városi vagyoa 2/3-ad  része magáaezemé••  

lyeknek adott kölcg8$ volt. Ezek a hitelek természetesen nem  

a vállalkozási szektor Oh3.endá:ft6aét, hanem a rászorulók anyagi  

megsegl.tését célozták. Ezért is adták Il.teláben a gyámpénztár«  

bál,  

Bogy iiéQárhelyrS], a megyei ée az armaágos éitlaghaz képest  

csonyabb volt a kivdndor14e1 ráta, abban tbbbek kdsOtt szerepe  

volt a hitelélet terifáetén .  bekt3vetkezett állami beavatkor+ásnsk  

is. A kielperoesat.g tőkeigényeinek: kielégitéae oéljából as pMOE  

kezdeményezésére 1894-ben megalakult a Basal Szi3vetLezatek  kd~ 

ponti Hitel:int6sete. Ennek hatáeéra Vásárhelyen i s létrejOtt  

1943 ezeptsinberébsn as  Ipari 13itelemdetttkeaet Ajavitani a tag.  

eág anyagi helyzetét„ a vállalkozást eregl.terl,, ponttie ®ágra  ős  

takarékosságra ezoktatCSi3 w n  Elsősorban k&s] ►parosoknak nyuj tott  

kt33c®i3nt *olyanoknak, kiknek ingatl anuk minas, de ezargaln ►a t  

támogatásra érdem$siti őketw»l Vezetó testilleteinok U®szeté~.  

tele (Igazgatóság ds pelügyaleti Bizottság) nem hagyott kéteé.-  
T 

get, ;logy a sztivet3seset kiknek ez érdekeit képviselte ga 3 ass.  



talos, 3  kovács, 1 lakatos 6s ea  tigyntéd taglalt helyet bear *  

~* Tagedga 371 Mal  alt o  ebből 17 drt6elmisdg;i f4glalkozd..  

sd , 33 mozasazdasággal, 258 iparral, 17 karesi:od©lemne3 és  

forsalomal toglalkozá á'ő,. 46 egyéb faglaikoz ~~it~Cvo3t. Az  551  

JagYoratt Uzietrószre 6a tifrzobetótre alapltatt sizUvetkezet  

f3sak saját tagjainak kUlasi3nzUtt hitelt. Rem lemerte a Aim -  

v6xytdrsaodgi formába ézdrmaz6 korl5tlan ős ezabad vál1alka-  

z~iQ3 l$hetőpégeket, de nem is ez volt  !1 odlja. T$v6kenyeégé...  
nek gazdasági szempontjai mellett legalább Qlyen fdntos volt  
a szabed akaratukból társult iparosok szocidlia v6delme.  

No  maradt neeneázsere nél.-ill a vásárhelyi kiabirtmkoeság gem s  
1911. mároius 19•-6n. megnyitotta kapuit a Uzgazaság#, Bank  .• 
nópi.os elnevezésén "Zen Bank".  Alapitd tagjai Watt talál-

juk azt a Vetr6 Lajost de Nézs8 Pat, kik Nagyatddi Szab6 let~ 

vánnal 1909-ben  ogyiltt tliztók a kisgazda mozgalom zászlaját az  

akkori vásti»holvi Nisbirtokog Savetségben. tdekelte6g4ik vol-

tak a város dllattenyeztáadbeffi, az A.1lattorgalmi 6e  

Rt-n61. A  bank iar6ny3tvtta a noin*-kereskedd ház torgalogt (ta-
les tojáskereskedelmet ős be,iromfi-exp+artot ellenőrizte).  

Nem érdektelen ezután rognézni azt, how a töke  tulajdonosai  
ős telhaioználői kbzntt kftvetitaként szerepla bankok a oboe*  

$ég nd2.y°en tdrsadalmi megoszlása mellett fej t$ttdk ki tevdkenr*  
sáelket. T4bl6zatunk as  1910. dvi állapotot tardz9t. 12  

Gatermelés 	39 992  
bdnyászatr ipari  forgalom 	13 892  
kftszplgálat és azabadftslalkazds 	2 131  
véderők 	 57  
napszámosak 	2 393  

Q ee7.ddek 	i 698  
egyéb de ismeretlen föglalkozáeíak ,  , .2 284  .  

62 394  
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A.  h3,teiaeEerveseestek proPiljénak és a lakosság szerkezetének  

összevetéséből kidsr€,il #  hogy  bi►scznyose rétegek móg p>erea>tsaaiv ad-  

don se tudtak bekaposeo .~adn3t fix  kamatoeéed kisbetétek révén  

a  'iron  gazdasági veSrkeringésibe )  db a többeég aa eassra a  taaay-  

rikpinstrrak ered.et3, ft,uzkotájtakat teljesitettékz mindenhonnan)  

ahol fQ,gyasetáaa elsSl elvont) vagyis >caegtacarn.tott pénzek  

voltaic, ascokat ielezr,ivték éaa eljuttatták oda, ahol •- e  pénz  

eegitaeégéval -+ termelő axsunkit végg®stek. fiermiatseeteeen a fentebt ►  

Jelzett gazdasági Problémák miatt e termed  tet'ikes$700g neat  
mindig vezetett a kii+ént eredményre, a lakosság tább ~igét suj.-  

td né3.killözaisek végleges fe,3,oldiéslára• Az  okok feeltirdsa azonban  

a  gazdaság máae t®rt.ileteinek mélyebb elemzését köí ►etdlné• A h9.-  

teZéls3t viszonylagos fejlettségére ogyik magyarAzatul szolgál- 

hat 

 

 gndm ké3dnaak) a wires polgármesterinek éartékeléass Vásár-  

hely lakosságának köegondolkodaéoér6le ed XXX. században a  pas  
raeeti lakosságon is eluralkodott as utilitarista  életfel?o»  

gdg. 

 

Lerombolva  a gazda*ág~~. élet Aegkötöttaeégaeit) bonne as  

sssemi mozgatóerő as  tndividuls3.ismue éa_ a proteetantismuaf Iett:  
Sou* a t®rrae ►leisei rendnek mentalitása az angol puri taenismusa.  

et3kájávasal aE'azonoslt, ee hivatásának fogja fel  as anyagi világba  

velő kiterjedéast• Kil3:önösen jel3emz+3 • modern  köegasdaségi kép  

SaSdmeeővéreérhelyre )  a  a'et`armdteze városrat e3.öljért az egyéni  

keaademézayeecé®bw ►rz is  a gazdasági rendnek seabed  tdrettláadon a2€sr.-  
puld ktipi,tésébezta. A  tovabiaekban megjegysi, bogy  "ennek a  

ssokéaeaeiben koneervat3v,, életszemlé3.etében indiv3dualistae pa-

raszti táraeadalosanak# van Mr ellentábora (a kubikusok és m0e6q, . 

gazdasági munkdseok)e mely "kisebb ugyan, de vitálisabb" *  ~aw•. . 

akkor 42ertfe ►lfogaisa idegen a város ki3egondolkcsdását6L.A  
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Ga^z6 Imro agazclaoeztGl,yr61 e061va kiomel3 t negy6birant  

Qok oz6 inkdbb zavarba a,jti, rainCoeg folviliigooltja ezt kU40  

zF3no6get , ooly haaon16 esetekben megbizhatá tekiatdly v63am64.  
nyeit tottv mag46va* Ilyen t4tint6lynak podig  f6 t6nyez6jo  a 
ve,gyanooedg: saa A  kUzfelfogdoban a vagyon, a tűlo, ez  okdr ► 

g33yen oavaIDyas do mdgie 0=1116 egziQztancsia lott a fG1gget-  

l4noOgnok, a ozaba6 6letnek legkdzzoli*vghatdbb b3ztoolt6ka.  
A  tdrea8ala ffl3emeiked40 olyan fai ~.*tordt lo, gint az iekolat  
e1o50tsrban ebből a azerpontb61 Marlegelt6k• Gar06 Xmre rem,.  

tat,  hogy a fQXo6bb l©kal4kat vdgzettek core  mae volt, bioz  

Gt61 24 tivep korukig alig tal6ilkaztak az 6lottel, tanittatu-  

~ak kltilatt va16t`31 c6lja a avatalra, 6rtplmi goolaikoz6s  
n.tdni voc6lbet6ore vald k6peaittot6e volt 6o a tantdrgyak 4oak  

igen  kevosoUndl► vatak belső vildguk tdnyez6iv6.  4  

alr a tdroadalni 6o gazdaaag1 maze-look  legleatogabb rag6i  

anyagi creAetiiek: V6oarbaly a p61da arra, bow  kOzpzellem 60  

tradiai6 0 nentalitao 60 6rzelemvil4g . .g anosak . hathatdo  

nyez61 tdroadalm.1 mozgoQknak.  

Vlmozat6xve a hdrom now  Onzint6zot hdbordlg tart6 Uzloti te-  

v6konyobg6.hez, a  forgalom tovdbbi folyamatos ozolkad6e6t 11-0  

wolbetjük mag. A  torar60Oream6nyekt6l 6o 6rt6kooit601 lebot6.  

odge :t61 fi ~.~.,eon hol p6nzb606g, hol  p6nzaztike, je1iemQzto  a 
piaoot 6o  ennek illegte3sl6 alaoataY, illetV3 =gas  ka~`~tl.dYaks► . 

Tdb14zatunk a v6otti^bc►lyi pdnzint6zeto'3 adatait Uoezeolt. . 

ve Wale=  



1894 
1699 
1904 
1909 

4 295 
5l39 
5 793 
7 350 

1 677 
1 767 
2 637 
2 647 

205 6 783 
150 744 
406 12 797 
777 15 819 

4 
5 
6 
7 

4. 47 4. 

vélt6t6roa dllomdny 
6v olej6n 6v vésén 

ozor !corona 

tdrodkban unradt vdlték 
ezéma az 6v végén 

db 

1894 5 270 5 102 9 207 
1399 6 350' 5 111 9 983 
1904 6 133 6 366 9 600 
1909 6 426 6 934 8469 

Jeledlogoo kalesUntik forgalma de a kUloeUnOk moms GO G 

jelzélossal lekUtUtt ingatlan mineeégo ezerintt 

6v 	folyésités tUrleeztée dllomúny co dlloudnybél 
fUldbir40 ozer koron a 	tokra hézra 
()sett Ozer korona 

	

4 903 	3 780 	623 

	

7 100 	6 309 	796 

	

8 250 	7 127 1 123 

	

11 721 	10 219 1 502 

Takarékbetétok forgalma 

betéti kftvek !tjonnan kidl- betéti kUnyVok bet6t1 
széma óv elogn litott katr. oz a 6v végén 

vek sad/ma 	mdny 
Geer kor. 

1694 1 713 771 
1099 1 289 639 
1904 1 578 1 024 
1909 2 840 1 120 

Ahoy vdrhaté volt s  a jeledloskUleeWl forsaken naw rArtőkben 
mogelőzte a véltéalomdnytt előbbi am 1894-es  4 403 000 K 6r-

tftrő1 11 721 000 K.4ra amOkUtti  utóbbi  5 102 000 &ró1 
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6 934 000 I-ra. Nosy  es  eintően mennyire a  földbirttak meg0.+ 
vekeadett berlabdsdel. 4kus$gén®k volt  köszönbető._ autatja a  left  
kötött k8leae3nök ingatlan szerinti negoes:kéaeat tbl6.birtflkra 

adott kö1esönök 18944-ben 3 780 000 Xwra rugta6., mig 1909-ban 

elértik a 10 219 000 K*t. V%nas a  ssAmttds bévb,ásaakrse, 

1a;ost+stma sr 1894 623 000 K.  1909 .0 1 502 000 & NaeenJ.óan ala-

kult a betéti 	is it  a betétesek maims  4 205 főről 7 7 ilT 

tőre,, mig betátjoik értika 6 873 X*-ril 15 819 X-ta eme33e. 

dett.  Zs  arra is  rdviligit. bogy a  OnsUgyi gyarapaddrst a va.. 

gyenmsabb emberek mogtakaritdsai okaslstdk.  biz  a beteStte3. bi-  

vák ezdminak  alit  iiá:asereat növekedésével szembon at  értékek 
majd bdromcesoros növekedést mutattek .■ 

Asa egyes pénzintésetekre vonstkosedsan reend+alketéseUnkre állanak 
as 1910. évi ös®caeirid 1909. évről ö,assegyUjtbtt a<3atai.11 
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Rögtön szembetiinik, hogy a Nagytakarók szinte minden üzletig.  

ban messze megelőzte vetélytársait. T,e ;szemléletesebb bizo  

nyiték erre a betétek összegének alakulásas  

Népbank 	]. 871 000 K  
Központi Takazékp. 2 626.000 "  
Nagytakarék 	, 11 322 000 "  

Ennél jelentősebb;`a
nem~,  

z Uzleti munka etrukturálie kttlönbeégeire  

mutatnak a váltótárcában, jelzálogkölcsönben és értékpapirr-

forgalomban jelentkező eltérések., itig a két kisebb pénzinté-

zet váltó- és jelzálogállománya közel azonos értékeket ért  

el, tehát a mezőgazdasági és a kereskedelm i  hitelezés nagyjá-

ból egyenlő súllyal volt jelent, addig a Nagytakarék aktivás  

a mezőgazdasági drdekek egyértelmii felkarolásáról tanúskod-

nak. Ennek megfelelően az értékpapirUzletben - mely egy pénz-

intézet tekintélyének, a pénzvilág által való elfogadottsági-

nak barométere a Nagytakarék abszolut elsősége jutott kite-

jezésre. A "három nagytól" messze lemaradva, a kevés jövede-  

lemmel rendelkezők igényeihez igazodva dolgozott az Ipari  Hi-

telszövetkezet 1909-ben, mindössze 32 000 K sajáttőke felett  

rendelkezett. Tehertételeiben a legnagyobb számla a 142 000 K  

kölcsön volt, az intézet maga azonban 124 000 K kölcsönt adott.  

1909. évi nyereséges 4 000 K  volt.2  

A Nagytakarék ilyen arányi üzleti fölényébe természetesen  

az is belejátszik, hogy a város legrégibb pénzintózete. ugyan -

akkor kétséget kizáróan segitette ennek megőrzésében a vállal-

kozók földbirtokosok - hangulatához, gondolkodásához igazodó  

konzervativ üzletpolitikája. A századfordulón pl. saját "good  

wi11"m-jének erősitése érdekében pénzbőség esetén is magas szin-

tem tartotta a betéti kamatlábakat a megbizhatóság kézzelfog- 



bortó bizonyitékaként, de ezzel valamelyes anyagi áldozatot 

okozva önmagának. Hiszen senki se akart kölcsönvenni, csak 

berakni, aminek természetes reakciója a  kamatlábak csökkenté- 

se lett volna. Kölcsönit viszont magas kockázatküszöbbel ke-

zeltes j61 fedezve de versenyképes hitelkamatokkal, azaz még 

nyereséget biztosit6 alacaozy kamattételekkel. Ugyanis a he-

lyi és pesti konkurrencia, azaz a t(ketúlk3nálat, a Nagytaka-

rék mérlegében eredményként elkönyvelhető hiányt okozott. Meg- 

eziintették a baléti é® kölcsönkamatláb között kialakult hagyo-

mányos arányt, elúsegitve ezzel a pangásból való kilábalást. 

Zár 50 000 K veszteséget kellett leirni az 1902. évi kölcsön-

zési Üzletágban - ennyi volt a kölcsönkamatláb lessállitébá- 

bál adódó veszteség - ezt mégis az emelkedő jobb t6keelhelye-

zési lehetőségek érdekében hozott tudatos áldozatvállalásnak 

foghatjuk fel. Ezek után lássuk, hogyan - alakult a mérleg: 

1899 	1902 
koronában 

tiszta nyereség 
'osztalék 

134 291 
40 

115 114 
80 	. 

pénztári forgalom 36 716 666 37  250 000 
betéti állomány 6 121 420 7 555 022 
jelzálogilag biztositott 
kölcsön 3 279 699 3 153 942 
felmondható kölcsön 2 919 666 3 228 950 

Az osztalék, betéti állomány és a pénztári forgalom emelke-

dett, de a törlesztéses jelzálogkölcsön a nagy jelzálogbankok 

versenye hatására csökkent. !melkedett viszont az ideiglenes 

jellegei, felmondható kölcsön, and  a helyi tőkeerős birtokok 

iránti bizalommák a jele. 
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Pri Antal, Társadagi elnök igy fogalmazta ueg e politika lé- 

vyegdtt "A c©neervativizmus a©m jelent e zórkózdat az újitás 

elől, de megbecsUlni tanit a kiprdbtlt régit, s óvatosságra 

int a ki nem próbálttal szemben, ha mégoly kecsegtótő kilété- 

sokkal csábit ja is az a vállalkozási kedvet. 	Ez az ttzleti 

biztoneagot szem előtt tartó vezetési stilus követelte meg, 

hogy a rendes jutalékalapon kivUl, előre non látható bajok 

elhéritására szervezzenek meg 3 tartalékalapot. Igy 1900-ra 

már a rendes tartalékalapon kivUl a kUibn-, az o©ztalékÉ és 

a rószvónytóke-tartalékalap vigyázta a folyamatos Uzlotmene-

tet 813 994 K "mentő'pénzzel. Kétségbevonhatatlan ténye volt 
••. 	 r 	 y 

a Nagytakarók or s€id€sónek, hogy a me'bvok©dett forgalom ki-

olégitésére és saját likviditásénak az emelkedő betétUssze-

gek arányban vald biztositóoára a  tartalékalapból  500 000 K-

ra emelte a részvénytőkét ős a 200 K névértakU részvényeket 

500 K névértékUre cserélte ki. Ti. Fóri Antal igazgató sze-

rint "a mai rohamos és óriási haladóasnak leghaatelr. asabb esz-

köze a pénzintézetek anyagi és erkölcsi erejében keresendő. "21  

Az 1904. évi arai felhívás nyomán- mely a gazdasági 

bajok fő okát a "nép tdiddhségóben" jelölte meg- a vásárhelyi 

viszonyokat figyelembe véve "o bőrbe dás gondolatától vezetvo" 

megvette gróf Xdrolyi Antal hddtdi-parcelláit 8000 K vétel-

őrért. Fontos lépést tett ezzel a Nagytakarék a mezőgazdaság 

belterjesebbé tétele  irányában, hiszen a parcellázások Finn• 
ezirozásával apró "életképes kisbirtokok" létrehozása volt  a  

célja. 

1904-ben a Központi Takarékpónztár is bevezette a tör- 

l©sztéses kölcsön üzletágat, anti  szintén a századeleji parcel- 
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ldzdaokkal 'volt ösezofUggósben. A kistorj.,o16s irdnt megnőtt 

bizalom  hamarosan v©zet6 aktivdvú tette a parc©11a-jelzalog- 

krilceönt; mivel a kereskedelem ás ipar pangú©a miatt a vd1tC- 

tdrea dtmQnetileg visszaesett. Deco son tartott vokdig, 1922- 

t61 mindkét intézetben tíj hitelezési forma állt a,v6llalkoz6k 

rendelkezésére: a folyászrámlakb3,esón. A r©cooezi6b61 kildbe,- 

16 kereskedelmi áa ipai tev6kenys€bet ezzel a kószpénzkim6- 

lő, rövidlejáratú forgéeezKzhitéllel kivdntd.k fo11en8iteni. 

Ugyanakkor a rendlavUli pénzdrdgasdg (a maws Iamtldbak) 

dvatossúCb$1 azletkUrónek sztikit6Q6ro kc5nyszer5.tete a Köz-

ponti Takaaékpdnztfarat, bdr ujsdgh3rd©téseiben a1dhaztdk: 

"egyetlen jogosult kölcsönigényt som utasi4,tunk viasza." Ez 

biztosan Sty  lehetett,  ha  a jogooultedg egyenlő volt a meg-

felelő fedezettel. Tény; hogy  az alaptőke meG©noléee c61 jd- 

b61 1:10. december 10-én kiboos&tott 500 db rdezvény befize-

tésére 1911 nya^áig ,  280 800 K érkezett, holott a ru©zvőny- 

k3.boced jtdal feltételek eddig 250 000 It-t irtak e16. Tú]. je- 

gyezt6k, ani ogyértelmíten a bizalom jele, . 

A háború eMti forgalom kimutatást -. tie®zehaaonlitva az 
1€398. 6vi állapottal - az aldbbi t,dblázat mutatja: 

1898 
forint 

1913 
korona 

Botóti úllonány 730 107 2 470 563 
Heti betóti dllonny 1 112 903 354 007 
Váltóleszámitolás 1 144 726 3 623 890 
Viszleozúmitolds 410 121 
Jelzálogkölcsön dllominy  1 038 962 
] v . kes. áll. 250 053 700 786 
Polyőszámla kálceönallomAny 4 359 314 
Előleg k lcsöndlloz ny 28 562 67 633 
Kötvény kölcsönállomány 40 620 174 419 
Pénztárforgalom 4 942 42 32 884 599 
Tiszta haszon 23 614 82 288 
Osztalók á20Ft á 60 K. 
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F1int látjuk a forgalom minden t6telnéi emelkedett, A váltó- 
tárca megőrizte forgalmi elsőságét a jelzálogkölosöntikkel 
szemben, ami mutatja, hogy a hosozűle járatú tUrlesztéaes ki$l 
osonók megemelését - mely pedig a Nagytakarók szerint a z- 
dakdz3ns6g o nőzve a legkedvezőbb kdlcsönzóoi' forma nem tart,  
ja biztonságosnak. Viszont mindkőt tőtelt megelőzi bámulatos 
gyorsasággal a toly6szramlakti1cni3n, ami a város pénzUgyi forgal-
ma modernizálásának bizonyitéka. A megnOvekedett forgalomra 
jellemző, hogy a pénztári forgalom a 9-szeresére emelkedett 
1913-1g. 

Az elhúzódó belpolitikai válság és az aerikai , valar,nt 
az orosz búza megjelenése az európai piacon 1905.-ben a Wiz-
ponti Takarékpénztár vezetőit is konzervativ pénzpolitikai 
gyakorlathoz ' k3zelitett6k. "Megtanultuk, hogy a legrendezet- . 
tebb viszonyok sem szolgáltatnak elóg okot a'megnyugvásra, 
mert  a ktizgazdosági viszonyokat náncsak a termés eredménye, . 

irányít ja" - i ta az 1907. évi Igazgatósági jelentős, ami igaz 
is volt, de a modern ipari hatalom strukturális előnyeiből fa-
kadó amerikai gazdaaggi expanzionizmnst, a tőke imperializmd-
sát nem volt képes megérteni. XIX. századi értékeket hordozó 
szemlélete nem habozott ezámonkésmi Amerikától a vállalkozási 
fegyelmet: "Amerikában az ipari vállalkozás jóval túlment azon 
a határon, melyet a megfontoltság és elővigyázat előirnak." 

A világiiacon jelentkező, Magyarország számára kedvezőt 
len tendenó ák, ha nem is közvetleniil, de kbzvetve - elsősor-
ban az értékeeitósi ' lehetőségeken ker©sztiil, Vásárhelyen is 
éreztették hatásukat. Az 1914-ig tartó, torpangásoktól ugyan 
nem mentes, de folyamatos gazdasági növekedés nemcsak a kon- 
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juxdctúrán alapult, - ezt a kordbbi' óvek tapasztalatai bizo- 

nyitják gw hanen a krizishelyzetekben felvetődött  kórdó®eknek 
a viszonyokhoz kdpest kors2era r,egvdlaszoldsa is.  S hogy ez 
igy  törttint, abban nem  kis szerepet  játszottak a vásárhelyi 
talarókpftztdrak, melyek a maguk pdnzi3wi tapasztalataival 
igyekeztek .helyes noderbe terelni a gazdasági folyamatokat. 

1914 egy :lgFrEatennok nutatkozf gazda,stígi fejlődőst tört 
kettó. 
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HódmezóráSrhelv kereskedelmének általános Aeellene.zői  

A XIX. század második fele a tőke termékeny kiseérletezé 
sének korszaka volt. Jelentős termelési ős urbanizációs fej-
lődésre alapozva megjelent a modern kereskedelem. Tele pdrhu- 
zamosan épült ki a gazdaság érrandezere; a közlekedési háló-
zat. Az előző fe jezeetbeh meeg iv zsgáltuk, hogy a vásárhelyi hi-
telintézetek hogyan közvetiteettők a termelőmunkához nélkülöz-
hetetlen pénzösszeget  a tőke tulajdonosai ás felhasználói kö-
zött. Mostani munkánkban arra keressük a választ,; hogy a  ter-
melő tevékenység értelme, célja - ti. a szükségietek kielági-
táse - hogyan valósult meg a cserét közveetitő kereskedók se- 
gitsógével. 

várhely nem volt kereskedő várros, gazdasági életében 
a kereskedő tőke s a vele összefüggő iparos tevékenység soha 
nem játszott meghatározó szerepet. Bár korszakunkban itt is 
megindult a  modern  azeerkezetü kereskedelmiezervezeet kialaku-
lUsa, ezt elsősorban helyi igények indukálták ., a város keres- 
kedelmét döntően saját beelfogyaszt's a táplálta. Mindenkori for-
galmának nagysága erősen függött a mezőgazdasági termelés sike-

rét61. V sárhely lakossága a mostoha közlekedési viszonyok, 
hagyományos kereskedelmi kapcsolatok hiánya, s ebből aáádólag 
a város Belk piackörzete miatt sokáig nem igényelte a közveti- 



tő ker®skadolnet. Szüks6gl©teinek jelentős róozót hciziiperi- 

1ag pr&bf ita k3.ol6g7tton3, vagy közvetlen forrd®bá1 beszerez-

ni ceareasdkómt. A tUrök kiüz6FSO utón -kizárólag görög kero©- 

ked6k - pzónuk 1713-ban kettő tartottdFt kezükben az drdfor- 

golmat. Bbben az Időben ezülotett n Lorozakunkb€;n meir noGaa- 

tfarazt3 ©dlyt képviselő Konstantin koroaked8 cég. A kapitalis- 

ta tipubd k©r4©kedolam /'vdltá haszndlata, felvdsároló lánco- 

1at aognzQrvezéee, oza113táe, köl.csönxyujtae/ kialakuláebbcn 
nagy szerepet játszottak a vdroe ráltal ► 1831 éta hivatalosan 

is elismert zoá'Ldú bovdndoroitak. Blointe a fUezer- ó© vesglros- 

korenkodóaairQt lótesitettok. Jvllamz6 © korra az Umi©tek pro- 

fi].talenpdga„ hogy aainte mindent forgaluaztak. A megyei fá- 

nr3k Gibba GyUrgy Cs OtolczQr 1111Up kQxrosiioaóm61 talált "til-

tott ©UoroL ninttn rendoletEt hozott, miszerint a Rüszardru- ► 

ook gyógyszereket "radnt amilyenek a Nof -J+4.4-f61e á® a Prdgai- 

fcóle cseppek" non  drulhatnak• Tettenérés 000tún azok "azonnal 

lefoglalandók, o árulói megfenyit©rd6k". "Bilenbon - folytat- ,  

ja a rendelet - a keaorU e}sz©no3dk, ha ezek diabetikai ó© 

gyógy`l.tóazerek•, vagy a gauddszatra áQ 2eatersógra szükséges 

czikkE34 árC12dg7a tovdbbrt3 is megE3ngedhet6. 42  Hamarosan tovúb- 

bi akadályok gördUltok a aokirdnyd csere Utjr"-bnt egg 1859.-es 

tc. coat bejelentési kötelezettséghez kiitUtto a kereskedői 

gakvrlatot, majd 1075.-ben a kereskedelmi tVrvMny, 1076-bG n 

 

 a  

vált6 trvény kVvetkezatt. 4Lzel adva 

 

 volt avej ujs?.®rti gazda- 

sidg forgalom ké t  fontos el.enat jog  védte a cserélni akarókat, 

6© nzabúl.yozta a come  feltételeit. Eozgf oba lendült a keres- 

E"r kQd-vrál.laikoz6, aki  tőkéjével .n4maoák az egyes ember munkájd-► 

nak a Wzgazűnsdgi v6rkering6®be való beIsapceol6dáaedt biztosi- 



5 

totta, hanem az órűforgalom fellenditésével hozzájárult az 
infrastruktüra kiópitésóhez. SikerUlt áttörni. 'a váras korábbi 
ezIk piackörzetét, de gazdasági vonzásköre igy is kicsi ma- 
radt, saját - igaz htalmas kiter$edé®& határát - next igen  
szárnyalta 	Ennek egyik fontos oka a város gazdaságföld-* 

rajzi adottságában keresendő. 
A Tisza - szabályozás előtti határa Csak Észak-Keleten volt 
nyitott, mig a többi irón ban tavak, erek /a vizorazég/ zár-
ták. el a környező viiiókke1 való gazdasági érintkezéstől. Gya-
kori volt az árvizveszály, állandó tehertételt Jelentett a 
belviz, s e kettő által befólyásolt talajviszonyok nem kedv 
vertek a földxUvelésnek. A Tisza-szabályozás ós a legelőfel-
osztály előtt a gazdasági élet hangsúlya az állattenyósztésen 
volt. Csak a X134 század második felóben lett jelentős a szem-
termesztés. Ennek következménye, hogy a tőke mobilizálásának 
dj és ersdményee ütJát Jelentó terménykereskedelem viszonylag 
kósőbb Jutott szerephez. Vásárhely kiesett a gabonakereskede-
lem Utőerének ez1mi'0 győri, sziszéki ős pesti piacot ellátó 

nagy gabonatermő vidőkek sorából. 
Ezek után nézzUk meg hogyan alakult  a  kereskedők létszámának 
aa összes kereső népességen belül, illetve mennyire haladt 
előre a tradicionális üzletformák bomlása. 
A lakosság számának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. 
Adatainkat ez 1900. ős 1910. évi népszámlálás alapJán állatot- 

tuk össze: 
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! lakoesdg számának alakxláeat 

tv 	 Lakosség /ezer f8/ 

2869 

1880 

1890 

'1900 

1910 

49 153 

32'424 

55 475 

60 824 ga 
62 3944 

A. kereső népesség foglalkozás1 megoszlását a következőkben 

vázo3.b€it juk fei s 	. 

óv 
őstermelő iparos kereskedő, 

szállitás• 
hitel 

közlekedés 

3870 13 956 143o 362 - 

1880 14 153 1 571 380 594 
1890 19 253 2 791 609 13.9 
1900 16 437 3 655 877 279 
1910 16 962 4 802 1 110 376 83 

1870-ben 49 153 lakosból 13 956 foglalkozott őstermeléssel, 

1430 iparral e 382 kereskedelemmel és. ezállitáesa1. Ugyanez a 

mutató 1890.-bens 14 253, őstermelő, 2754 iparon, 609 kereke- 

d6, 139 szállitó - 55 475 lakoeb6l de  19113-ben: 16 962 az 8a- 

terme16, 4802 az iparos, 1110 a kereskedő, 376 a száülitó 

62 394 lakosból. A számsorok első szembetiinő jelensége, hogy 

az őstermelők lassúbb növekedésével szemben a  forgalom szektor- 

rrd' k rohamos emelkedése áll. A kereskedelemben foglalkozta-

tott keres6 népesség az 1870. évi 382 farul 1910-ig a pórom• 

szorosára szaporodott. Ez összefüggősben volt a 80-as években 

elkezdődött gát szabályozáseal, ármentesitéssel, s az ennek nyo- 
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mán megnőtt mezőgazdasági termeléssel. 
Ha nem is robbax sszerti, de állandóan emelkedő trendet muter. 

tott a kiadott iparengedélyek száma (187517, 1890:41, 1900152, 

1910,86). isazevetve a két adatsort kitűnik: a kereső népee 

eég abszolut mértékben mért dinamikusabb gyarapodósa az u3 

Uzletek keletkezési ritrnunál a kereskedelmi szervezetben 

bekövetkezett szerkezeteltolEdással volt Usezeftiggé©ben, bogy 

ti. a századfordulótól egyre több volt az egy vagy két segéd-

személyzetet alka1nazó Uzl©t. 

1890 1900 1910 
önd116 212 266 315. 
tisztviselő 23 55 77 
egyéb segédszemélyzet 159 38 76 
segitő családtag -. 44 24 
segéd, munkás - 121 219 . 

tanonc - 78 98 84  

A 100 önállóra esett segédezemélyzet 1890-ben mégcsak 85,8 % volt i  
volt,  1900-ban  már 126,3 %, s 1910-ben elérte a , 160 %ot.'De 
korazerüsödatt magnak a  segédszemélyzetnek az összetétele 
iss duplaárira emelkedett a bolti eladók száma, viszont 'majd 
felére csökkent a segitő családtagok száma. Ez utóbbi nem tüg- 
getlentil bizonyos fajta kereskedői vállalkozások megerőeödéeé-
t81, ami gazdaságilag feleslegessé tette a családi erő alkal-
mazását. Koezakunk vége felé erőteljesebben megindult a léte- ' 

lepült kereskedelem  szakmai  specializálódása. Táblázatunk mu- 
tatja a népszámlálások adatai alapján, a kereskedők szármai 
tagolódását (zérójelben a segédszemélyzet szá). 

, 
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Kexesk0d6i 6g  1890  1900   1910  

Vendé lbs, nz -Eillor~e, 
kncsa~ros 65 (77)  69 (112) 221 . 

Miarkotavo® 6s 3  4(5) 25  
116v026zak, kávóffióré sek 5 (6)  5 (1®) 5  
Vendőglői segvdsaemélyzet  10 	4 9  
Pá3.inkam6r8 3  2 (10) .  2  
P~fl6e 3 (1)  2 3  

'hákexeakedES® 6 (9)  3 (2) 8  
Tiiarha,koreskedóe 1 (1)  4  8  
Sert6okereskedós 4  15 32  
JuhkareskeQ.de 2  1  .r  

L16baromf9.keroakedás 9 (1)  18 (6) ` 	38  

G-abonakereskadó4 ' 14 (6)  6(8) 17  
idoztLe.reakadE® 	. 2  2  (1 )  
Termáxykereekedó ©  1  1  
Gyi,imölos- ős gzSlókerask. 1  7 (1) 5  
WyersbGrkereekadóa  • 1 	~ 6 

Tollkorosk©dda 3 (1)  5 (1)  

Pakor©Skvd64 19 (11)  10 (19) 49  

Sdánl;oro©kedá© 1  .► ..  

Anyag, .  honok, k6 64  
mószkereskedáo 1 15  
Vaskereekedá4 4 (10) 6 (11) 11  
Gazdasági g6pekkel való  
kereskedős -► 4  (2)  4  

Varrf ep és kerókpár..  
kereskedós 1. 1 (2)  10  
I16ztart6E1 cikkek keresk. 2  
üráYal va3.6 kere ®k. 1  
Agyagórú ős iivegkeresk. 5 (1) 7  (8 )  14  

Biitoskereokedée .1 (2) 2 (2) 1  

Bőrkereskedős 7 2  (5) 13  
Diszmüárúkaroakedéo 1 1 (1) 1  
Papiroakeresked6o 1  ~ » 

ó® r€ivi .dár43sereek. 19  (33) 22 (60) 	. 101  
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Kereskedői ág 1890 1900 1910 

Divatarúkereskedás 2 (5) 4 (21) 40 
Posztókereskedés 
Ruhakereskedős 2 (5) 5 18 
Mazer- 6e g9armgtárü- 
keraskedés 28 (39) 38 (50) 95 
Rimer- ős veskere 4 (3) 4 (4) 31 
Szat6os 29 (14) 43 (16)  39 
Togs-, tej--, sajt- . 

és vajkereskedős 1 11 
Hentesáru  ős húsgrükeresk. - 1 
Egyéb élelmiszerkeresk. - 3 12 
Dáhány ős pókereek. - 1 
Borkereskedős 2 (1) 4 (12) 15 
Szesz-, ecet- ős likőr•- 
kereskedós 2 1 6 
Könyv- ős zen0mükeresk. , 
hirlapkiad6 val. 3 ( .2) 2 (7) ' 24 
MU- ős r6gie6gkereek. 	' - 1 - 
Zatbárüs 1 3 5 
Qegyeskereskedőe 35 (14) 35 (27) 129 
Fogyasztási adőbőrlők  - - - 
Szállit6k ős bizomámosok 1 (2) 1 (9) 11 

Ha a tenti csoportosit6sunIat bsezevetjUk Jekeltalussy a ke- 
reskedelmi népesség 1890- évi seakmegoszlásáit tükröző kimuta- 
tisfval a rr6sérhelyiró3l valwnivel kedveez6bb szerkezeti képet 
kapunk az arányokat tekintve.86  
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Kereskedelmi répQSeég 1890/f6  

~ . 

Ag9aggrd és üvegkereskedő  1967  
Borkereskedő  28Z7  
Barkereskedő  2482  
Bútorkereskedő  892  
D9.ezmUárú  1009  
Divatárú 	 " 3390  
Fa  6489  
Fftszerkeroskedó  20213  
Ciabonaker®ekedó  6723  
KézmU ős rövidáru 	 " 13603  
Könyv  1167  
Liszt 	n 1851  
Allot 	 " 3214  
Fosztó 	 " 2850  
Ruhakereskad6  1576  
Szállitá ős bizományos  1241  
Szatócs  39870  
Vaskereskedő  3248  
Vegyeskereekedg  21268  

A8 1880. 6vi poleeteri jelentősben közzétett 203 keres-

kedő szakmai tagolódása még a tradieiondlie formák  tultengé-  

sét mutatta. Tübbsógük az állutke reskedelemben, illetve a leg ►  

települt kereskedelem egyszerUbb felit megteetesitő szatőee,  

vegyes- ős tU zerkereoicedésvi üzletben volt érdekelt. &2rom  

divatárűkereekedés már modernebb Uzleti tevékenységet kdpvi-  

etilt, egy bizonyos fajta árúcsopórtra szakosodott. Ebhez  ká» 

pest némi javulass mutatkozott a következő években. lég mindig  

a hagyományos kereskedelmi csatornákon bonyolódott le a  for-

galom több mint k6tbarncda, de 1090-ben a tulajdonképpeni 400  

kereskedő kUzött akadt 7, akik  vas- és fémárúkkal keresked. 



tek, mig öten az  üveg» óe aggagippr termékeit  forgalmazták.-  

Igaz, a túlsúlyt még mindig a 60 állatkereahedS, s a mintegy  

130  szatócs j©lentette.92  . 

1890  1900  1910  

Állatkereskedő  42  64  82  
'llelmgszer, vegyest . 
ff,lazerkc~reek. , szatócs 65 94 95  
Vas- és gépkereskedő 7 12  10  
Agyag-, Uvegipari keresk. 5 7 4  

Az 1910-es bsszeiréa mér sokfajta üzletet regiaztrálte gyógy-

és vegyészetáru, rövidőrű, d szmü€rü, gyarmatárú stb. keres-

kedést, könyv ós xkereskedéat, féva1 ós egyéb erdei termék-  

kel való kereskedést stb. Ezek még nem a r i értelemben Vett  

boltok voltak, hisz a cégtáblájukon feltüntetett árútipus  

mellett rendszerint mist is eladtak. Sőt esetleg  esó11ye1 
állhatott sorba az alkudozdaban reménykedő vevő. A mezőgazda-  

adg  =lairs  gópeket, tercelési eszközöket kináló válialkozá-  

sok a szakbolti eladde f©jlettebb formáit képviselték. Ezek+  

ben a helyiségekben általában két segéd dolgozott egy önd116-  

val. Nagyabb létszámú tis tvieeiő -  ée kiszolgáló személyzetet  
ezen ksivUi a vas és fém, textil kereskedésekben tartottak. A  

szatócs ós a fUazeree általában segéd nélkül, vagy valamelyik  

caaládtag3ával dolgozott. Pejórváry József könyvében megemlít  

több, az.1900.ae évek elejón létoattett Vizet, pl. a Kong-  

tantin testvérek árűhéza, Baleesa József divatáruháza /1903/, 
 

Singer és Dominus nagyáruháza /1911, GrossMann Nagy Ernő di-  

vaura. Persze itt a vásárló még nem találhatott meg min . 
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dent. Onnan kapta áruházi elnevezéeőt, hogy egy vagy két on-. 
táilyán tömegesen lehetett vásárolni főleg importeikkeket. Te-
hát bizonyos tipusú árúknak valóban a háza volt. Iga az adds- 
v.vés egy viszonylag tágas, de -még nem a meg. szempontok , e-
rint kialakitott pultos-öveges eladótéren, hanem meglehetősen 
rosszul világított raktárhelyiségben történt. Pl a szakma 
legpatinásabb cége, a Konstantin testvérek is "düsan ellátott ' 

raktat" ajánlották vevőik figyelmébe a Vásárhelyi Közlöm 
hirdetési oldalán. Itt azután ndennemU posztó, divat és 
gyapjú szövetekben, j6 rinőségü hamburgi és creas vásznak ' 
ban" kedvére gyönyörködhetett a vásárló. S amilyen a kereske-
dő természet, már a Konstantin fivérek is éltek az drrodukció 
vonzerejével. Figyelmeztették a vásárló közönséget, hogy "több 
árúcikket gyrlri áron alűV' azaz a termelési költséget nem 
meghaladva adjak., Ugyanitt Orbán Lipót "PÜszerüzlet a Her- 
culeshez" kereskedés tulajdonosa hívta fai a város közönségé-
nek figyelmét "dús raktáróra", ahol "nagyban és kicsimben 
a legjutányosabb árakon kaphatókkUlönféle czukorkák, kávék, 
déli gyüm;ilcsök, festékek és egyéb élelmi czikkek". Megtudjuk 
ezekből a hirdetésekből;, hogy pl. a Fraenkei ős Csengeri 
könyvkereskedés, nemoask könyveladással foglalkozott, hanem 
könyvkölcsönzéóeel is. Olvaeddijként 60 krajcárt számitott 
fel egy hónapra. 
Ha időben tovább vizsgáljuk a hirdetések szövegeit, rnegáhla- 
pithatjuk, hogy a századelejére minimálisra csökkentek az em-
ber alapvető szZikségleteit (táplálkozás, öltözködés) célbavei 
vő hirdetések *  e egyre inkább a szebb, kényelmesebb, igénye- 
sebb életet biztoeltó ezolgáiltatásokat reklámoztak. glezapo- 
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rodtak a bérlegjavitúai felhivások, fényképészeti 6e kerák-

párhirdetések, a gazddlkoddosal összefüggő gépek (kukorica -

daráló, ekók, vas itatávd1yd stb.) kínálata. Kemény ős Társa 

kerókpárjalt "ut6lérhetetlennek" tartotta, amelyek a "tech-

nika legujabb 60 legtökóletesebb ujitásaival varnak ellát- 

va. 

A kereskedők ügyeltek arra, hogy tizletUkben bekövetkezett bár-

minem€f változást azonnal tudomására hozzák "tisztelt vevőik- 

nek". Igy a Reisz ós Balassa kötött-szövött és rövidárú. nagy-

keresgcedóe is fontosnak tartotta közölni vásárl5ikkal: női . 

divatárüüzl©tűket dtheiyezték. "Az eddig irántunk tanusitott 

további b. pártfosásukat továbbra is kérve, vagyunk teljes 

tisztelettel" fejeződött be a hírdetóe.22  S hogy a keres-

kedő félreérthetetlenné tegye a vásári szokásokhoz kezokott 
közbns6g szénvára Uzletének új minőségét árcédulákat helyezett 
el a kirakatban. Ezzel jelezte= a gyors Uzleti tempóval immár 
összeegyeztethetetlen az időrabló alkudozás. Korszakunkban 
jöttek létre azok a vállalkozdeok, melyek a saját árű000port- 
jukban meghatározóan befolyásolták Vásárhely ellátását. Ezek 
köző tartozott többek között a már ox litetteken kivül Balassa 
József ős Friedlander József fanagykereskedők, Ániszfeld Sas- 
kereskedelmi Rt., Albert Lajos divatárukereskedő, ifj. I'árry 

Béla drougista, Pleiszig Zsigmond baromfikereskedő, hire Kd-
roly bornagykereskedő, Patzauer Aladár szesznagykereskedő. 

A regisztrált sok-sok kereskedés között feltűnő, hogy fontos 
mezőgazdasági termékek árusitására alig akadt letelepült és 
fix arás formát választó kereskedő. 1890-ben mindössze 1 ter-
ménykereskedó szerepelt a tulajdonképpeni eladók között, s 

0 



1910+-ben 3e csak Milyennel iá.yennel t.a].álkozhattnc.. De non; volt ft.. 

let . hel.yisége sajt, vaj ős tettern.6kekrrek  as 1890- 

ben s 1900-ban is osak egy. A nem sokkal később megalakult .. 

első visirhely3 tejszövetkezetnek köszönhetően 1914-ben mgr.. 
11 tejtermők bolt mixkddött„ Nem Is  csoda, hisz a szövetkezet 
alapszabdlyában a következőket olvashatjuk; "óriási a keres- 
let, de nines'  szinte semmi kinálat tejből . ids annak termáke3-. 
ből. 421 Mi.ért hiányoztak sokdig ezek a szakboltok a kereakedoh 
mi hrlldzmtb61? nek okát a vásárok de  piacok korszakunkban, 

végig megőrzött jelentős g,azdasági súlyában. ldtjuic. 
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VáQdroks Aacak 
 

Mig országosan a vásárok jelentőségének vieszaszorulásd-  

ró1, a vándorkereskedelem mvittságár6l tudóaitottak a kortár-  
saki,  addig Vásárhelyen tovább virágzott a legtradicionálisabb  

kereskedelmi tevókenya36g. De megőrizte je1Qnt6©6g6t a várme-  

gy6ben iaa. Korszakunkban Caongráid v6rmegyébon 37 országos vd-  
sárt tartottak évenként, ebből 14 jutottaa megye  heir= gáro-  

sdra (Szeged, 116dmpz6vásá9rhely, Szentes). "Ezeken a vásárokon  

- Iris az 1891. évi kamara$. jelontás - a vid6ki iparcikkek  

kivátelével minden tQm6ny és állat  szabadon  eladható... Emel-

lett óvról-ávre szaporodnak  az állandó* milt Uzletek '  Ezen  

=amok tUkrCben aligha szYiksóges bizony3tani, hogy 6p a horee-  

kedelem fojl6dásénQk . árrlek6ben inkább korlátozni, mint azapo-  

ritani kellene az cxrszááos vásárok számát és a sok árr~y©1dal-  

lai járó portyázd sátc3rozáet. "21   

A "nagy piaczi kereskedésnek" nemcsak a sdtorozds volt egyet-

len iisn,yoitbal.aa, hanem hátrányos helyzetbe hozta a fogyasztót  
ie. Hiszen "az - ti. a vásározás - nea+ kedvez annak, amit a  

náp vár a kereskedelemtől, kelendőséget aha  lehet kizáró ke-

lendőséget biztositson a versenyképes kószitményeknek."12  

Rendeletekke3, azonban  nem lehetett elejót venni a  Wimp  8or-

galuzába oly nályen beivódott vásírozástak. Hiába hozott dtin-  

té©t a 'aamara arról, hogy a vásárokat vasárnap tartsák, e igy  



az iparon ne vesztegesse idegéti hétköznap.'Idő kellett, míg 

a fogyasztó és az eládő is 'felismerte a tultengő vásározás 

idő "., drú- ős pénzrablási ezen klvü3. alkalmatlan eszköz a 

forgalom élénkitósére. Részleges magynrézatát adja e jelen- 

cégnek a fentebb a érintett gazdaságföldrajzi helyzet;  el- 

esve a gabona- ős állatezállitások fő utvónalaitól a vásőrök so-
sokáig megőrizték piactágitó funkciójukat, megmaradt a távc 

labbi vidékek áruforgalmába való bekapcsolódás fontos eszköz 

nek. 	 . 

A vásárok, piacok fűszereplői a  kU1önböz6 kupec®k' (Ugynökük) 

és kofák voltak. Számuk a dualizmuA időszakában folyamatosan 

emelkedett. 

1880 1890 1900 1910 

alkusz (Ugynök) 
kofa 

6 
12 

54 
42 

66 
91 

68 
146 

milyen termékek adás-vevésére szakosodtak az a1kuezok ?2  

1900 1910 

16 
marha 
sertés 
baromfi. 
gabona  ős termény 
liszt 
butor 

39 
8 
13 
0 

11 

1 

4o 
4 
8 

11 
10 

0 
1 

4111111111111111111••••■••• 	 

A vásár éltető erejének bizonyitóka, hogy a piaci árusok 

szaporoddsa harminc év alatt megnégyszereződött. I,indkét fog-

lalkozási ágat főként a mezőgazdaság termékeinek cseréje tar-

totta fenni az 1910-ben bejegyzett 68 Ugynökből 51 állat-, 
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11 pedig terménykereskedéssel foglalkozott. A 146 kofa kUzUl 

21 élt baromfi, 22 főzelék és zö1daőgs  45 gyümölcs, 10 tej, 
tejfül, sajt és tojass, 15 egyéb élelmiszer elad efból. Nem 
találunk viszont a kimutatásban liszt 6e kenderügynököt, gaz-
dasági gépek ós vasárúk ügynökét. A vásárhelyi termelők a  mo-
dern  felvásárlói hálózat szolgáltatásait szinte kizérőlag csak 
nyersterményeik közvetitésáre vették igénybe. Az emberek min- 
dennapi megélhetését bizt©eitó alapvető élelmiszercikkek a 
vevő és eladó találkozásának hagyományos szintérén: a vásáron 
és piacon cseréltek gazdát. Ezen a terület®n elmaradt a ke- 
reskedői bolthálózat szakosodása. Nózzük meg most már közelebb- 
ről a vásárhelyi vásárokk a gazdasági életben játszott sze-
repét. Legjelentősebbek ebből a szempontból az arszágoe vdsd-
rok voltak, révÜkön sikerült a szilk piackörzeteket áttörni. 
Kiss Lajos ügy emlegeti őket;, mint amelyek a világot hozták 
helybe a parasztnak, akik közül már tapasztalt embernek azá-

mitott a áldeákot megjárt gazda.2  Élményt nyújtott nekik a 
ezines kavalkád, a német, olasz, szlovák, bolgár, bos nyák és 
roman kereskedők érdekes drúkinálata.. De  a helyiek számára, 
mégis az volt a lényeg, hogy itt  szerezte  be a földmnUveléshez 
a szükséges felszereléseket, jószágokat, ruházatot, .éleimicik- 
keket, sőt szellemi táplálékát iss a ponyvát.. Vásárhelyen min- 
den évszakban volt egy vásár, nyáron kettő is. Jltalában három 
napig tartott o szombaton kezdődött az állatvásárral és hétfőn 
délután fejeződött be a kirakodók feivonulésával. 

A létért, a mindennapi megélhetésért való .kiizdelem folyt 
itt nyilvánosan, hangosan kitartó alkudozásokkal. A legnagyobb 
vásárteret természetesen  az  élelmiszer (zöldség, ölce s  - 
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tőkéhús, tojás stb.) árúsok foglalták el,  de jelentós volt  a  
fa- 6s cserépedényárusok, gyolosos tótok, házaló zsidók ará- 

nya is. Velük szemközt pakolták le portékáikat'az iparosok, 
sátraikból vagy csak úgy' egyszerüen gyékényről kináiva azo-; 
kat. 	 . 

eeglep6'dolgokét láthatott itt az ember. Többségében  silány, 
de sztksőgletet fedező, potom áron forgalomba hozott árúkat 

-(pléhek, lakatok, zsinegek, viselt lábbelik, levágott csizma-

szárak, kenyérhéj, korpával keverve, láncok stb i). Megtalál 
hatta itt számitá©át bármelyik szegényebb népcsoport. A saját 

szükségletre vásárló városi lakosok -- é .lentétben az Ugyn©kök-

kel - sosem'hagyták el iirea kézzel a vásárt. Ismerték már eb-
'ben  az időbén is a primőröket. Néhány mükertósz, Úgyszólván 

koákurrencia nélkUl, kiná1I2atta üvegházi termékeit a József-
napi vásáron (p1. `komai uborkát darabonként 8x-30 krajcárért). 
Módosabb polgári családok nem sajnálták órte a pénzt, de a 
k©zópbirtokosok vagy azok feleségei, a gazdasszonyok nem vá-

sároltak belőle. Bevárták a  szabadföldi termést. Rendszerint 

nem is  ők alkudoztak, hanem cselédjeiket küldték ki a piacra. 

A vásárlók kisebb hányadát alkották a tisztviselők, értelmi-

ségiek, kereskedők, iparosok - illetve ezek nejei, a tömeget 
az őstermelők jelentették. 	 . 

Az a kt3rü1ményi hogy a legjobb vásárhelyi búzatermő tlaj se 
termett izes burgonyát, keményfejű káposztát, vidékről voneot-
ta ide ezek eladóit. Burgonyát a szegedi homokos talajon  ter-
mesztők szállitottak, Káposztát Csanádról hozták. R3nom volt 
viszont 'a helyi tenyészetű tök. Innen Vásárhely egyik :legen-
dás hirU éteke: a tökös réteá. A. maik vásárhelyi specialitás 



= 72 .. 

a törős lepény összefiiggött a majdnem általánosnak mondható 

marhatartással* Hétvégére .rendesen fölszaporodott minden t il-
des gazda házában" a tür6-tejföl, s lepényt sütöttek belőle., 

Gyerekek kedves mondása volts ma osütbrtök, holnap péntek, 

holnapután lepényt eszek. 

A boti és országos vásárok legkeresettebb cikke a gabona volt. 

Jé távol a városközponttér a nagy vásártéren sorakoztak fel 

két sorban a gazdák kocsijai, zsákokkal, mázsával felszerel-

kezve, a vértek a legelőnyUsebb kereskedői ajánlatra. A téli 

vásáron regisztrálták érthetír mfdon a  legkisebb forgalmat. De 

a paraszt irja Kiss Lajos egy kicsit mindig kupec lévén, 

itt adta el rosszul telelt állatait :annak, aki a közeledő ta- 
veszi szántás-vetéshez mdr kitélelt, igy kevesebb gondot oko-

zó igaezőt itt kivásta beszerezni, Persze a téli vásárok 

zött is akadt kivétel, Ilyen kivétel volt az 1905. évi "Jézus 

vásár",, mely tavaszra emlékeztető élénk forgalmat hozott már .. 

az első napon.2  Felhajtottak 1325 helybeli azarvasnnrhát, , 

1040 lovai, 1227 sertést, 75 juhot* Ez azonban nem módositotta 

a téli vásárokről keletkezett közmondás érvényét: "olyan osánya 

mint a jézusi vár." 

Az  un. Józeeg.-napi vásár jelentőségét a mezőgazdasági idény kez- 

detének emzk6z és igavonóerő sztikadglete adta. Fejlett gyár-

ipar, kiterjedt, piaca' vagy megrendelésre dolgozó házi-- és népipc 

népipar haján a város lakosedga télen dologtalanul tengette . 

életét, az elmúlt ősszel teahalmozott tartalékit emésztette Fel. 

Sokan csak haszonállatokat tartottak, hisz azokat elfog<yaszt•. 

battáik, mig az igásjénzág őket, azaz a vagyonukat fogyasztotta 

volna takarmány formájában. Elsősorban ez a szegényebb paraszti 
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r6teg varta a  tavaszi vsiaelrt, ui. a nagyobb kinálatbdl olvafb-  
ban remdlt szert tenni lóra. gkOrre. Lids* volt md,r a eertós-  

piao isi ekkor volt a legnagyobb keletje  az un. választási ua-  

laooknok. /mart  ktizm.ondás volt, hogy rmág a hónaljmankós kol-

dus sem engedne  t  te nag magának, hogy ne  tartson  nóiAny disznót.  

Az drna.pi ( jáni.us 14.) vdeO xak gazdasági bazromptor jelző  

szerepe volts a kereskedők itt rmért6k le a paraszt kiitekez6si  

kedvén. hem.  milyen termós ig6rkezik. Pontos volt ez c  z ©szi  

ár?úorgalom szempontjából. A gazdaság óv kialakult  hagyomQ-  

nyai szerint nyáron jutottak ns.pszfmhoz a mezőgazdasági munká-

sok s keresettik egy r<szót ebben a vásárban kriltvtt6k el. .Bz-  

zel UsszefUggósbon nem  érdektelen tmegvizsgálnunk, hogy a leg-  

szóle®ebb vá®r-árlóttimeget jelentn mezőgazdasági nópessdg nap-  

azámbóre hogyan alakult.  

u g0/81  pó r fi 	N 
 allát€sdal. ellátás 

nólkül 	 náakaati 

8 	Gyermek 
ellátás- el~.n. el-  

sal 	lát.  

június 205  190  115 100 66  56  
untsár 65  45  50  34 42  30  

1890/91 250  200  100  80  90  80  
50  40  90  30  40  30  

krajcár.la  

Bogy  valóságos k~3̀pet kapjunk a kifizetett napszámbőrek reál-  
6rtdkéről, nózzl3k meg„ hogyan alakultak a fontosabb árúcikkek  

árai  1875-bent  

A s6  fontja 7 krm joárba,► a maPheliú$ó 29, a jíabhásó 22, a sza-  

lonnaíó 50 kr, a diszn6heásé 29 kri-ba kerUlt. A búza kb`bóért  
9 Ft  20  1r-t, a kukoricáórt 5  St-oot fizettek. Egy icce helybe- 
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li kerti borért 14 krajcárt, cgy pár csirkéért 40 .kr-t kórtek  

el.22  E ®zámitáo értékét c®ökTm.nti, hogy  ez árakról készitett  

kimutatda 5 évvel megelőzi a vizsgálódás alapjává tett  .nap-,  

saemb6rek kimutatását. Azonban az  at  év alatt  bekövetkezett  
áremelkedés  nem volt olyan raósvö, hogy lényegesen módoaithEit-  

ná a fenti két a:datsnrból .kiolvashatő tanulságokat. Talán a  

toads  példáján érzékeltetni lehet a változást: Vásárhelyen  . 

1875--ban 10 kr-ért  ndg  6® tojást lehetett  vásáralmi, 1880-bars  

new csak ötöt. 	 . . 

Ha 

 

ehhez hozzáve4szlik, bogy  egy béres legény átlagos évi jöve-  

delme 45 Bt készpénz, 9 köbül gabona, 2 pdr csizma (5-5 Pt),  

2 kocsi szalma (7 ~~  ), 2 font szappan (80) kr. ), egy tavaszi  ,  

170l2c a f©3noveléehez ©zUksóg®se takarmánnyal (10 .) Pt ), 1 hold  

kukoricaföld Szántva (12-15 Pt), megállapitható, hogy  pénzre  
átezáffitott évi natto bére (kb. 180 Ft.)  hozzávet8legesen. 100  

kg szalonna, vagy 200 kg sertéshús megvásdrlu sára volt elegen-  

can:122  Béréből nyilván másra is kellett 'ford:ttania (ruházko-

dás, termelés stb.) de az  elvileg  megváoáro].hat6 hús mennyisé-

ge ig y is elég nagy volt. 	 . 

Azonban nem volt pénze a kisgazdának a tavaszg»z>ydr fordulóján  

kiíizatott add ős  napszámbérek miatt. Ha j6k voltak a ternéea-  

kilátások hitelben vásárolt vagy kölcsönt vett fel a betakari -~ 

tandé termésre. Az állatok adásvételének nagy vagy alacsony  

száma a várható kukoricatermés nagyságáról tudésitott. 	 . 

Július 15sén tartották a nyári vásárt, bár ennek forgalma  

egy átlagos hetipi.ac forgalmával őrt Pele a Gazdáknak és a nfap-  

számosoknat még; tom volt pénzük, viszont javában folyt az ara-

tás. Dom  vél©tyeng3l tudósitott ekként a nyári vásárról a Vásár- 



helyi Dzlönys "Az úgynevezett kis vásár most még a szokásos-

nál is kisebbre sikeredett. Hétfőn reggelre mára se hire, se 

hamva. 	Üres volt a kirakodóvásár is, merte mesterembere- 

ket saját földjük miivelése foglalta le, állandó kereskedői meg. 

rendelések hiányában fdlds üvelissel kellett rneg+6lbetésUket 

biztosaitari. Ez a sajátos két, sőt háromlakiség (mester-keres 

kedő-fZ ldmiivelő) jellemző volt a vásárbelyl iparosságra. íEr• 

emlitettük, hogy a földmUves náp ruházatbeli, háztartási szűk» 

ségleteit a  piacokon és vásárokon szokta kielégíteni. A  csiz-

madiák, szabók, bognárok meg a többi saakma képviselői főként 

a köznép számára termeitek. Garzó Ige följegyeztet a köznép 

"nem csináltat sem-ni ruhadarabot, se bolti raktárakat föl nem 

keres, hanem vásárokon, heti és országos vásárokon a sok kész 

áru közül választja ki, próbálja föl és alkussza k i  a szi#ksé 

gas Arút.aa Ezek az  iparosok  a gyéren kapott városi megren-

delők mellett a vásáron könyvelhették el legtöbb bevételiiket. 

Otthon kész darabokat csináltak "kUlönböző mérték szerint, 

amint azok kelendóségét tapasztalat után" megismerték, a azok-

kal vásároztak. 

Az egyén és a város gazdasági teljesítményének sikerét 

az Őszi (okt. 16.) vásáron lehetett lemérni. Október volt a 

gazdasági áv befejező hónapja, e ez meghozta a parasztság jö-

vedelmit. Látta már minek van keresiete, . mit kell beszereznie. 

Sokan ujra eladtok a tavasszal vett lovat, ökröt, hogy árából 

téli ruhát vegyenek. Az olasz állatkereskedők és a bécsi kupe-

cek tudtákt most első osztályü terméket lehet kapni, melyeknek 

biztos piaca van  Bécsben, Prdigában. Budapest hússzükséglete 

napi 200 aarlmt, 1000 disznó volt 1914 el$tt, a fedezésóben a 
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vásárhelyi vásárok is jelentős részt vállaltak. 192  Legnagyobb' 
forgalmat a terra6nykupeoek bonyolitottdk le bázából, árpából 
és küiWnösen Qebves kukoricából, mert ez utóbbit csak  az  Őszi 
vísáron árulták. 	 : 

A kereskedelmi mennyiségU adás-vétel fő lángszemei vol-
takt na ykereskedG jz t(kupeo)-felhajtd. Pesti vagy bécsi 
nagykereskedők megbizá®t adtak a helyi kupeoekn©k (esetleg 
maguk 3.s leutaztak) nagyobb nernylaágü állat, illetve gabona 
8s szevdeár 6Edra. A helybéli gabonakereskedők és a gőzmalmök 

niJkei kLceikkal hajtottak ki a vásárba, de ha  kiderült, 
hogy a megvásárolt mennyiségen felül a gazdának még otthon 
is van gaboná a,_ lefoglalták. Ezért a vásár csak .mutatója 
volt a gazdáknál készenlétben 4116 terményeknek. Sőt, az ifi- 
zán nagygazda gabona nélkUl Ott  ki a vásárra eladni. Ott meg- 
egyezett a nagykereskedővel, s birtokáról egyenesen ez 8 rag- 
tárába szállitotta az eladott mennyiséget. A nagykereskedő 
azonban nem mechanikusan vette át a leszállitott árut, hanem 
mins8égnézŐvel osztályozta őket, mázsáló'kászülékén pontosan 
lemárts, e ha mindent rendben lévőnek talált, akkor a tőzsdei 
jelentésekkel, kereskedelmi szakkarmyvokkel, irógáppal. eset- 
leg telefonnal berendezett irodájában megszUletett a szerző 
déd. A kereskedőnek a piac az áráfelhozatalról szállitott ton 
tos információkat, de  a  gazda itt tájékozódott a gabonaárak 
állása iránt. Bár ezek az árak a budapesti t8&sdei á r Weil  
mozogtak, egyik vásártál a másikig is nagyot változhatott. . 

Kedvező árak mellett gyorsan összevásárolták az elfekvő gabo-
nát. .kor - nyomott árak mellett -'a ezállitás ezaetelt. a 
kereskedő magtárában halmozta fel a mérsékeltmaron felvásárolt 
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gabonát, s várt a konjunktúrára. "A rendezett vagyoni  á~.3a~► 

potú gazddk - irja Garz6 ilyenkor semmit se adtak  el, be-  

várták még az űj termést is, kilátással az árak emelkedésére  

é© támaszkodva bizodalmas kereskedőiknek ez iránti vélekedé-  

Qére. 104 
	

.. 

A napi piaci és véeár9. (Ira telfel6 mozgásának volt egy ható-

ray  az ügynök8k szigorú utaeitáet kaptak arra vonatkozóan,  

hogy mennyit igórhetn.ek mftwimálj.ean a  legjobb minőségU bdzá-  

árt. Bart kemény • harcok  folytak a minőségi  besorolás körül,  

hisz tetemes ösazegre rugó pénzmennyiaógrt5l volt sz6. Ered-  

ményee munkát akkor végeztek az ügynakak, ha minőségben ős  

árban megfelelő árait tudtak ezálli.tFan3. mvgbizöikxak. Ebben ne-  

gitottok a felhajtók kik kivétel nb3.kUi helyi lakozok Vol.  

tak -► s and jutalék fejében pontos információkat ®zá9.l.itottak  

a kupeonekt hol,, milyen alatot tud vásárolni elfogaáhat6 á-

ron. A vaedt megjelenése (1872) előtt  lábon hajtották el ajá-  

szágokat, főleg marhákat rendeltetési helyükre. Pestre, B6ce-  

be, Grácba vagy a ktirtnyékboli városokba. A vasút kiépitáee r  

s különösen a zdnater3.fáik bevezetése óta (1899) b3ztonságoseb-  

bái é$ gyorsabbá vált a ti3megaardk szSillitása. Valamikor orszá-  

go8 hirük volt .a  Vásárhelyyi baromvásároknak, a legelő telti3-  

rése után azonban visszaesett a marhatenyésztés. Erőre kapott  

viszont a sertés- 6e baromfitartás. Közismert, hogy a sertés-

hús mellett a baromí.l nyershozama  a legjobbp ugJanakkor keve-

sebb kiadásda3. jár. Az elsősorban saját hdsfog<gaeztá©t szol-

gáló házi nevelősek komoly konkurrenciát támasztottak a hús-

félék, árueitdsával fóglallgozó kereskedőknek. Nem véletlen,  

hogy korszakunkban henteeáraik eladásával egy-két üzlet foglal- 
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kozott, nem ezán.i.tva a mészárosokat, akik mint iparosok drat- . 

ikat maguk adták el a piacon, irdemQ+e itt megállnunk egy  
pillanatra és megnéznünk, hogy milyen ea.játog jegyei voltak 
a korabeli hásforgalmazáenak. 	ártelemben vett hontesüz- 
let húskésaitményekkel, htitőpulttal stb. - nem l.étezett► 

Csak  korszakunk Wen . kapott 'néhány hentes huekészitraányo€r.% .. 

sf.tási jogot, mert üzletében az egészségttgyi k3l8irúti0knak 
megfeielően tudta  tartős3.tani, majd feldolgozni a tőkehúst. ... 

Pojé.rváry értesülése.i. szerint 1910*3g a 3aa,h•• és sertéevágáa• . 
sok, illetve feldolgozásuk kh030 3paroslakás udvarán tartőn- 
tek né hány négyzet Sdkövez®tt f"d1dF3n. "14 9A msitbdk levágásd- 
ra a Bauer-malom  előtti kubikged6rben. 4 viz8zinteeen elhelye- 
:zept ,oszlop ős ea  izeresztber fektetett vastag gerenda  szol• . 

gál.t. .14ariavágásokat a  város Szent Ntttály napjától Szent  György  
napjáig. engedélyezett a mászárosoknak• Hires vágősi napokon 
(sátoros tínnapaken, nagypőnteken., vásárokon) de má® napokon,. 
is  piaci sátrukban mérték a fries tők.einiBt a mrészárosok. .A 
sertés feldolgozásával  foglalkozó  hentesek ritkábban jelen-
tek . meg e  vásárt forgatagban. (Vidsi változást hozott Vásár-
hely  hfisellátása szemRpontjdbál az  1910. évi oktöber 1-én Hum- 
be  helyezett  kUzvágcShid. Remozak a hüs$ogyasztáa nnsnn,yieégi 
nrIvekedásőt aegitette eia, b4nem a hatósági előirásokhoz Qa- 
lő szigorú  ragaszkodásával hozzájárult ,a lotelepűat hentes-- ,.. 

hálbzat kialakulásához 3 s . 
/logy  érzékélhesetik; .a knzvágáb.i.d miikddésével beállott változás 
mértékét, hasonLiteuk nesze as  1885-ben levágott állatok szá- 
mát az 1914»ben 2evágrottakéval. ; . . 



.79 

siíresailiserviiimomworia 

• 	1335 	1910 
darab 

bika 
Ult.Ur 

22 
73, 

zyarho 012 1411 
borje 390 1429 
blvaly 10 
Juh 7k1.33 
beirinv 2973 1350 
kecalm 550 
=Ida 1039 4579 1-9fi 

b/2» tlr, julrecia visazaeo6c6n Ldral ndon elc:aantban 
tb`bbazUxUs62,,e e7...o:CteidottQ lovaGatt 611atok azdak• 
A VEJColZy Wiaollett6a6bou, 017 goatoa azoropot jeltszcl Anat.. 
2crat1ni ősireri Lt:2 coak 1013- ,bau c,1la1t we. Az a1opaza.. 
"allyaban nocroo3;zoiazott CO1 Lutatin, hoar to blisipa-ei onglorti• 

1Doc clk-pzattei Z)316(r3tts 	 ravacoliat6mClink now 
Gazdaaret jasz6ztany4ant6oa adhlro mor;laveociile a iatltUld 3.08.- 
jobb rolocalt, a blutocatjuk a rActelo16* CraIzat•laa  
ivozd. Val ilocaltituna 0100 la miikUdtek kierioliteti6 nWitioge 

vti.1131%os4aok. :Edo ocrolhotjuk a i'CLoin-.1te_eriked6h.a:z tdrigked6-. 
13It, 2j a barmati korcalroatla vgaabl,w)1;i1 nonop6lium6t 150 
ővest a 11:los inetzoi aVkarekig vionzamenG txadici6va1 
to uog, TocallitbetjUlt.  mitla =Tait° de Albert blicriparl oőcotio  
Dokynek Droopczdt6sa wan clioxtblymkorazoltra °sott o  do a swam- 
h5s hontoaaviivd tartőna ' -eldolgozdatiban az o1a6 jolontaa 
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kerekedők erős konkurrenciát kap tak  az aprójószágok nagy 

tömegét piacon értékosdtő csirkekofák.. ©zemélyében Sőt a kon-

kurrencia odáig fajult, hogy a hatóság korlátozó intézkedése-

ket hozott a csirkekofákkal szembon. 	Ugyanis 6k vagy Basát 
hasznukra, vagy a nagykereakedők.snegbizásából már piacnyitás 
előtt összevásárolták a termelőktől nagyban és olcsón .; L'. .baroar- 

ft akat, hogy aztán magasabb áron kicsiben továbbadják a fogyasz-

tőkrjak: Hasonló hatóságii rendszabályok védték korszakunk elején 

a helybeli iparosokat, mert a törvényhatúság a város hetivásá-

rairól kizárta az idegen iparosok és kereskedők árúeikkeit. Ez , 

a fajta protekcionizmus azonban nem maradtatott hosszú 

a szabad iparttzós ée szabad kereskedelem korszakban.. 1870-ben 

a városi tanács idegen pintérek (kádárok) helykeli árúsitását 

engedélyezte, mart a "helybeliek ;nem tökéletesen ,látják el a 

lakosságot. "122  

A vásár ős piac meghatározó szerepet játszott Vásárhelyen.a la- 
kosság ellátása szempontjából. Olyan fanboa termékek, mint a 
tej, kenyér, zalds6g, gyümölcs,, hentesárúk, rendszeres, állan- 

d6 forgalommal számoló eladása az erre a célra létrehozott ke-

reskedelmi szakboltokban csak az I. világháború után vált ál-

talánosad. Blső volt tehát a termelés, a kinálat bővitése, mert 

különben az amis észlelhető spekuláció a kereskedelem kizá-

rólagos etilusává vált volna* Ez volt a vásár dántó hátránya a 
letelepült, szakoaitott kereskedelmi üzlethálózattal szembens 

nem az egyes fajta tömeges kirmálaténa, hanem sokfajta tömeges 

keresletére nyujtott alkalmat* Az  intézményi szerkezet átalaku 

lását nem lehetett feltartóztatni a kapitalista típusú termék-

cserének a piaca a bolt lott de  arezágoe vására a tőzsde lett. . 



A mindegyre tökéletesedő közlekedési viszonyok mellett a ke» 
reslet-kiná.lat összetalálkozása csenem állandósult, a hir _: 
közlés átalakulása pedig naprakész Információt biztositott 
az árak róván egymással birkozd kereskedőknek. Egyszertxen 
nem volt se a kereskedőknek, se a vevőknek sztikeége arra. 
hogy a kereslet-kinál}at ós az , árak megismerése végett valami 
nyilvános helyen összejöjjenek. Adott esetben ennek elérősé-
hez má az utazás sem számított olyan nagy vállalkozásnak, 
mint korábban, amikor már cask emiatt is helyhez ós időhöz 
volt kötve a piac. Lóg volt tétjogosultsága a szatócsnak, a 
vegyeskereskedőnek, de az idő kétségtelenné tette a határo-
zott prettaű üzletet vezető, kellő anyag- ős árűismerettel 
rendelkező kereskedőnek fontosságát. Ezzel párhuzamosan per-
sze nem általában csökkent az országos vásárok jelentősége 
Vásárhelyen. A kirakodó vásárok industriálts cikkeit egyre 
gyakrabban láthattáIc a vevők kirakatokban, esetleg árcédula- 
val ellátva. Viszont az őstermelős termékeinek (állatoknak, 
terményeknek) tömeges forgalomba hozatalára továbbra is a vá- 
sárok nyújtották a legmegfelelőbb formát. Jóllehet a gazda 
de  a kupec mór itt is kénytelen volt figyelembe venni a kőbá-
nyai sertéüpiao ős a pesti gabonatózede árait. 
Ami a -sertóspiacot illeti, a 80-as évek küzepótól itt foko-
zatos visszaesés  következett be. 1882-ben a városi tanács 

r azzal utasitja Hahn  Sámuel ős Steiner Gábor kérését, kik 
a szegedi ós gyulai gyufakonhattrenciamiatt tönkrement gyufa-
gyáruk eertéshiz1al6vá történt átalakitását kérték, hogy a vá- 
rosban mér épp elegendő ilyen vállalkozás van  se  hely köze-
géezségtigyi okok miatt nem megfelelő. 	1885-ben szigorrá te- 
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nádsl rendelet  irta elő  npilt8n a sertéshizlalás korlátozása  

céljából,;  hogy  .a város bslteciiletén egyáltalán 'nem, külterü- ►  . 

letén csak meghatározott feltételek mellett  lehet hizlaló te-

lepet aétesiteni.ILL Az okt Avr$l-évre kevesebb takarmdny  ,ál1  

a  megnövekedett sertésállomány ellátásáras  illetve a kóbányai  

piacra utalt vásárhelyi kereskedelem nem tudta az ottani  

a sany, irányadó árakat rnág a helyi vásárokon sem befolyásol-  

z~. 

 

Uj piacot kellett volna .a h#.zott sertések eladására kern  

resn3. s de ezt megnehezitette az az 2888-as rexdelkezés, mely  

megtiltotta azok kivitelét. S ez az árak olyan mérvii esését  

mkoztas . bogy  Vásárhelyen tömegesen mentek tiirakre a kistenyész-

tők. "A szegényebb családoknak foatoss hogy a hizott sertése-*  

ket szabadon száll3.thassa„ mert  Qgr-két javitott sertés  

dáoáb©i %dezi szükségleta ►3 nagy: réezét. Nagy  baj # ha a sertést  

nem,vagy csak xa,yom9tt . árön tudja  értékesiteri.."4; A tendencia  

feltartóztathatatlan volt. Ezt támasztja alá.az 1909. évi  

ipari és mez3gazdasági vásáron részt vett állatk3.állit6k  ° 

same: . 	 . . 

11■11111111M11.11.1111111111 ■VIIIIII  

megnevezés  fó  

16kiáilitók  97  
azarvssharhakiál.l3t6k  60  
baramdikiá7.lit6k  37  
sertés és juhkiáZl3t6k  18  

Szépen felfutott a 16tenyésztée• tartotta pozioi6 ját a szarvas  

marha-gazdálkddáa, de az egykoron oly hires sertéshizlalás  

alaposan visszaesett.. 
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Iv. 
KESzlekgdés  

Döntően bssfayásolta a kereskedelmi élet alakulását  a  

közlekedési hálózat milyenséget ksib®vitette a mtukaerőpia-  
cc►t, hatalmas tömegeket mozditva ki tradicionális mozdulat.;  

lsanságáb$á.. Vásdrhe3q határa 132 255 k.h.-ra rugott ős ta-

nyáin 23 936 embe~b lakott . a r.regőlhetós szempontjából az  
út al.sspbmége nem vitás. Zsilinszky Mihályasa vármegye ata-  

linos viszonyait elemezve azt irjas "a szárazföldi közleke-

dés gyenge, ép3.tett kőút nélkü# nines kereskedelem".--+-2  Ubg--  

felelő szállitássi vonalak őss ,eszkötaök hiján sokszor saját  

zsadrjában fuldoklott a gazdatárssadaloma termékeit egys3zerU•-  

en  nem tudta őrtókess.ítexsi, vagy ha"mágss ag  eladott jószá-

gok árának javaréezőt felemésztette a fuvarköltség. A MM.-  
sz. -•fiisnn r,dr arszágdt Vesetett Szegedre s néhány belút nyár-  
ran 

 

járható volt, de a tömegárú ezállitáa egyetlen módját  
akkor a vi3kindltsa (vitorlás és vontatóhajók - bár a Tisza  

vásárhelyi szakasza lévén szabályozatlan, tagolatlan  parttal  

s egyenetlen mederrel a hajózást is nagyon ffiog>s►sshezitette. ) 
 

Az utak kiópitésónől két fontos szempont vezérelte a várost.  

1/ Vásárhelyt bekapcsolni az ország gazdasági v®rkeringósé-  

be. 2/ a tanát közelebb hozni a városhoz (a város határának  

fele kb. 3 óra  járásnál messzebb esik  a pisaetől! ). Killönöss®n  

két országos ut b9Ert arendkivUll fontossággal - a Nagyvárad.  



tól .- Oros,htlz€in - V€ísárhelyen ó©  Szegeden tsaresQtiil B&cská-  
ba ős aLakótól - Vósdrhelyon - wsentosen C©ongrddon út  

i 	 ~ 	 .Y 

F6lagyh~ín fold vezető  /Omits mindkettő  fontos orstagdti ős  
vasati fc",vonalak olórősót tette lehetővő. (Szeged - Szabad-

ka - Belgrád, Szeged - Pélegyháza - Budapest). Pontos vár-  

mogyci tit volt Vá©drh0ly c:zdmdra a 2őtkonl.ósról induló -  

©roshds3án - KerakegyYdzón - 3zentosen €at a Vápeírhelg' - :szen-  

tea9. orQz€ígltba torkolló, majd ebből az Orintkeaési pontból  

Szegeden .. UndszentQn dt Kistelekig vezető 	Perr®ze  

ezek  az utak m6g faldhaydpaal itazaltok, karbantartásukat  

hatósdg3, útkaparcík lóttók el. Legfontosabb titvonaldnak -  

Szeged - VáarárhQl~,y k'r3zi:tU 4tvonal - boburkola sdra is  csak  

1391-ben dolgoztak &i tervet. A vóroo belső titbálózatónak  

minőedge nagyon gyange volt: fad,je az első darab kvvot  

1353-ban kapta, ti. cklcc+r k3vezt6k ki a piacteret.  De a kiód-

F~:Sező-Váerhely c. napilap  még 1672-ban is arról panaszkodott .,  

hogy p a vastiti in.dóhú2hoz vezető úton kibirhatatlanul meg-

foneklik a koasi, s vórhatja a fagyot vagy a szikkasztó me-  

leget. A kereskedő igy é.irtíját forgalomba nem bocsáthatja,  

termbssaetes, hogy ezt neki Umét a fogyasztók táritik meg.  
. 	 . 

Ha ily viszonyok kbzt akereek®dés szUnetel, az érték  lez~,po-► 

rratik, adds•-vétel  pang, a napsWAnns munkőt  nem tald3.  412  

Érthető, hogy a városban az első szilárd  útburkolatot a  kdz-  

pontot a vasuti indóhó.szzal asszekciltci nagy utca   kapta. Ettől  

kezdve folyamatosan lóttók el termóskőburkol.attal a vórosi  

utakat. Ezzel kapcsolatban a Iiódmezővr.íAórhely tudósitott ar-

ra y 

 

.. 	 . 	
~  

 hogy a ki3a~atlós egy képviselőt ds egy m6rnbki3t Aradra,  

illetve Csabiíra ktiildvtt  'efts utcai kFiveszdst tapasztalni",  ti. 



egyszersmind _ "az alapföldmunkák tel jes itésére árlejtést" 

rendelt el.1 Lájus 5-3 számában edig arról olvashatunk, 

hogy , a város felhívta a heti "gazdászati ás bennkárdekelt- 
cégeket" egy 200 000. tt-os kölcsön megszervezésére. A tör- 
vétósság Bécsben kivárta felvenni a fenti hitelt* : mely-- 
nek fedezetéti1 a város több mint 3000 hold birtokát ős a 
községi adókat ajánlotta fel. 	 . . 

A polgármesteri jelentésekből szépen nyomon követhető a v€- . 
roe beiterUletének kikövezési folyamata. 1080-'ban kérvényt 
nyujtottak be a közlekedési miniszterhez, a "városi utak, 
országutak köz'  felvétele  tárgyában", ugyanakkor 1882-ben 

még  mindig ott tartott a  törvényhatóság, hogy a mellékutcák 
burkolásához állami segélyt kárt. 1884iben elhatározták, 
hogy  a Szeged - Nagyvárad,' Szentem - Makó országos utak egy 
részét "fedanyaggal" boritják be, ha ezt az állami segély 
mértéke lehetővé teszi. Ugyanebben az évben döntött arról a 
városi előljáróeág, hogy  a  Yósárhelykörtvélyesi Tiszát élez- 
szekötő uton található kenderáztató, e fölé hidat emel)nek. 
1885-.ben láttuk hozzá a nagyforgalmü szentesi utca kövezésé-
hes, egy évvel később pedig a Posta utcát látták el "lehetó,- 

cégig téglaburkolattal" .. Sőt ebben az évben 6550 Pt-ot ka-
pott Vásérhely az országos közmunkaváltságból a Szeged-3zen- 
tere-1 országút egy részének téglaburkolásához.. Az utolsó na-
gyobb kövezési munkálatok a századforduló táján értek véget. 
1889-ben a caomakányi, 1895-ben a szegvári utat kövezték ki. 
Ezzel gyakorlatilag a nagyobb vaeuti állomásokkal ős a ti- 
sasi üttal való összeköttetést megoldották. Egyik jelentésé- 
ben a polgármester mér a következókrál számolt bes "a  tör- 



vényhatóság tudjas a gazdának, s az oközerU gazdálkodók  

legfontosabb tényezője, hogy a gazda terményeit az ©v bár»  

moly szakában akadálytalanul szállitbassa. Ezen a téren olyan  

béladást értUnk ml, hogy ez a törvényhatósági jog elnyerése  

előtti állapottal össze sem hasonlitiató.:  

F~özuta ho za 	bent 
1900 	1910 	1914  

175 
	 941 

	

1183 	
118  

Az utak zöme azonban kiépitetlen. 1900-ban 108 km út volt  

a törvényhatóság kezelésében, de ebből is csak 43 km volt  

k épitett, a többit sima földhdnyáosal, vagy kaviccsal bur.  

kották be. 1914-ben rendkival megnőtt a törvényhatósági 	utak  
r 

hosszat 1070 km-re rágott. de csak 88 km-t Vittak el szilárd  

kőburkolattal. Zsilinszky utal is rá, bogyy az ut_vonalak terv. ,  

szedi kiópi té se anyagi. erő hi j j án elmaradt. A  vármegye és  

Vásárhely figyelne a nagyobb eredménnyel kecsegtető vasút  

felé fordult. Uiközben csigalassúsággal folytatódott a köz-  

utak korszerUsitése Vásárholyen is megjelent a vasút. Egy  

tanáceUldsi jegyzőkönyv már  1863-ban  emlitést tett arról,  

hogy a Helytartótanács engedélyezte a Békéscsabáról induló  

Vásárhely4 valamint Szeged érintésével Szabadk +ra tartó  

földi vasút épitését• Sőt Trefart Ágoston meg  is  bízta az  

ll.földi Vasút Központi Bizottmánya alelnöki teendőivel'  

Az ügyben azonban a kiegyezősig mindössze € nnyi történt,  

boga uVárosilinspinztbfirkillzetett 400 St-ot a vasút %egyé- .  
ben Bécsbe utazó vásárhelyi delegációnak. 1872-ben készölt  

el az első vonal, mely a  várost 8utassal kötötte Össze. Nem  

sokkal később megoldódott a legfontosabb gaboziatermcővidé- 
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kekot összekötő Bács - Pest - Szeged - Torvsmár-i vasúthoz 
való csatlakozás. Óriási jelentősége volt az Alföld - Fiume-i 
vasút megépit6sáneki mert oz Vásárhely szárara a kUlkereske- 
d©lenbe való orósebb bekoposolódást jelentette. 1875-ben a 
városi tanács felajánlotta, hogy 30 000 Pt készpénzt, pálya 
szakasz számára 15 hold, vasútpályára pedig a satfkséges mennyis5 
oégU ingyen földet adja annak, aki 1 öven beltUl elkezdi a 
Sza joi - Sz©nteo w- Vásárhely vonalépitésót. Nem kis tétje 
volt a dolognak, mert a  gabonatermények vasúti ágához való 
csatlakozás után ez a vonal. a Bdoe - Pest..  Szolnok - Debre-
cen  szakaszon lebortyolitott állatszűllitás fontos csomópont-
ját érintette volna. 
A gondolatát régen melengette Szentes városa is. Polgármes-
tere már 1872-ben fölhivásával fordult "Vásárhely kasönságé-
hoe", melyben javasolta, hogy Kunazentmártonnal közösen ktll- 
döttséget monosozenek Pestre a Vásárhely - Szajol vasú ügyé-
ben.1  VásArhelynok azonban raáe elképzelései voltak. 1880-
ban újra felelévenitették az Arad-L c6 ásárhely-Sz©ntes-Kun- 
szentmárton-Szajol vasút felépitésének gondolatát. 1881-ben 
pedig már meg  Is  ozavaztak rá 16 500 Ft-ot. 1882-ben dantbty 
took egy másik vasútvonal feldllitásáról e Vásárhely - Kfirt-
vólyesi Tisza közötti lóvasutra.Ennek is hosszu előtörténete 
volt. 
A Vásárhelyi Közlöny 1869 május 23-án koraölte utók Béla irá- 
sat, aki 16vonatű Vasút, gőzftfróezr alom, vizvezetók, Tisza-
ftlyd8 és távírda cámel irt hosszabb értekezést terveiról. 
Elképzelése szerinte hörtvélyesi vasduthoz a Tisza partján 
egy  gőzftarószmalmot, a vizre pedig "tíszafiirdőt" épitene, s 



"egyuton ezen st'ellállitand6 gőzerővel" a vi.zvesaetéket is be-  

vezetné a városba. Állit ja, hogy a Tisza viz* jobb, mint a  

kútvlS , de nines  mindenkinek kocsija, lova, lejárni a Tiszára  

v9.aért. A tiszavizhorflő embert  viszont hetekig nemi látni, ja-  

vaaoltasvaeesgsék a Tisza a városba, de innen Ebirtvélyesról  

ss ne Algyőről. iitóbbf esetben ugyanis as as Alföldi  vaeót- 
érdekeltség kezébe kesUlne. Márpedig a városnak ez4lkeégess,  
"hogy .a Tisza  ne az Alföldi vamittal, hanem kült3ffi a várossal  
is összekötve legyen." tnnan száilitiat snesgzet, szenet, tümi~► 

Sáit, ópiia.etfát, almát, s terményei nagyobb részét is vizest  
viheti ki a vásárhelyi gazda. lketók uindezt kb. 250 000 Ft-  

ból kivánta megvalósitani.. Az Ugy kapcsán a vásárhelyi keres-  
kedelem és közlekedés fejlesztésének kót koncepciója csapott  
össze. Matök a hagyományos ssállitási vonalak korsuzeíUai.té-  
®éért szállt sikra. Sissaámitotta, as évente Vásárhelyről Iri-  
vitt 1 millió q gabona hozadékát jórészt felemésztik a mega°  

s~as~állitás5d költségek. A. szállitók azzal védekeztek, hogy az  

Alföldi vasat révén nemcsak Csongrád, de a szomszédos megyék  
is "a gabonakereskedést illetően Plume  felé gravitálnak"..  

Vasuton a kereskedő a  kiméretésnél veszit, a vises nyer." Moir-

hely dltalános9 gazdssági helyzete, ss a ezállitdiei lehetőségek  
országos szerkezete nem kedvezett a Yatók-•féle tervnek, s  
egy  időre le is kertalt a napirondről.   
Egy év mulva >nasrganlorm indult a tanyasi gazdák között egy, a  

Vásárhely - arosbáZa között f e3állitnnd6 vasteútéllomáe iag,yében.  
A közbenső  megálló lehetőséget nyujtott volna  as Alföld-Fiume-1  

vflnal mellett, vagy annak közelében gazdálkodó  parasztoknak a  
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szállitási költségek csbkkontósére. Ez végülis elkószUlt, 
de újabb bonyodalmak tf adtak a Vásárhely-Szajol vasiit kö- 
íil. A  Vásárhelyi közlöny 1884. február 17-i számának vezér-

cikke reményét fejezte ki "hogy  a hazafias vasútpolitika nem 
engedi meg az Alföld közgazdasági érdekeinek kizedkmrnyold-
sát olyan vasúti csatlakozásokkal, mint többek közt a Félegy-
háza-Szentes szárnyvonal kiépitése ldtesitott volna. Szentes 
ugyanis  földrajzi  helyzetére és várható magas költségeire hi-
vatkozva nem kivánt beszállni a sza j oli vasút költségeibe. 
helyette a Budapest-Bécs fővonalhoz való csatlakozdet kiun-

ta dlc'rni a Télegyháza-Szentes számvonal kiőpitésével, amit 
neki  egy fillérjébe nem ksrUlt volna, hisz az osztrák állam-
vasút bejelentette a szakaszra való őrdekeltsógót. "Az a 
szárnyvonal nerc állt volna meg Szentesnél - folytatja  az ®m- 

litett vezércikk - terjeszkedett volna tovább Orosházáig, 
esetleg Uezőhegyesig, hogy a nagy Eagyar Alföld mezőgazdasági 
és ipari nyersterményeit az osztrák államvasút ezfrn yvona-

lára terelje. Bz a legrégibb vasút magyar földön, állam az 
államban. N©m názhetjWk tovább tótlonül, hogy a magyar Al-
föld közlekedési Forgalmának előnyeit egy idegezi vasút hasz-
nálja és gazdagodik rajta." A továbbiakban az olyan egészsim- 
ges "ellenszélre" hivja fel a figyelmet, mint a magyar érdekelt- 
ségti Budapest-Zimony venal. Javasolja, az osztrák államvasút 
forgalmát tranzitra kellene. ezoritani. Ezért nem engedi meg 
a kormány egy további szórnyvonal kiópitósót. Sőt a Szentes-
nek igért tiazahid felállitáeát sem engedélyezi. A cikk szer-
zője ezután a közlekedési miniszterre hivatkozva kijelentis 
"nem angedhetjUk át a balparti ti©zavidák forgalmát az oszt- 
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rákoknak." A Pélegyháza-Csongráds4Szentes veseúti 6sezekötte- 
télbe e rdadásul mégy egy tiszai iáid emelésébe Vúeárhsly sem 
miképp sem nyugodhat bele. A léteeitondó szdrnyvonal Csongrád-
Ig valló klépitésót nem ellenzi, de Szentbank melegen ajánl- • 

jt t forduljon Kunezentmárton felé. Vógezettil összegzi a vá-

sárhelyi koncepcióból adódó eIónyökett A  Tisza  balpártján is 
magyar kézbe keni  a fokozódó nyersternénykivitelbői szármázd 
bevétel, kiviteli forgalmunkat fokozatosan magyar állami vo-
nalakra lehet terelni, de mindkettőnek feltétele a vioinálie 
vaadtak kiépitésére irányuló vidéki törekvések felkaroldati. 
A polémia néhány hónap mulya folytatódott. Szintén a Vásár-- 
helyi Közlöny ráz ', mely  "Régi  vaeútUg 	" oimmel vezércikket 
tett közzé. "Mi mdsről kezdi - mint e, holtan sztiletett 
sárhe1y-Szajo1 vasútról van ezé." Ebben az iráeban már nem 
annyira Szentes felelősségre vonásán volt a hangsúly, mint in-
kább a cseatlakozásból sasé előnyökön. Jelezte, hogy a 
i legybáza-Csongrád vasúti összeköttetés egyelőre terv mid. 
Ugyanakkor "az Alföldi vasúttal és az Arad-Csanádi vasúttal 
való érintkezés Szentesnek is fontos." 
Hogy az egyéb városfejlesztési beruházásokra hivatkozó Szentest 
megnyugtassa, felsorolta az 1874-1884 között Vásárhelyen meg- 
vásárolt "közérdekű fejlesztéseket". Eszerint 10 é7 alatt a 
város megváltotta a regale jogot, kiköveztette főutcájét, e a 
kőburkolás azóta iás folya2atos, megoldotta a közvilágitáet, 
közutakat létesitett, tkolákat alapitott, gyermekmenhelyeket 
hozott létre, téglagyárat épitett, a kor igényeinek megfelelő 
kórházat rendezett be, népkertet alakított ki, székhelyet vá 
sárolt a megyétől a jár1abiróeág részére.2- 

Hosszú huzavona után végUlis 1893-ban fejezték bee szajolf 
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vasút megépitósét, de ezalatt elkészillt a Pélegyháza-Csongrád 

szrirr tüeszekölntás is. 

Ami pedig a helyi érdekű lóvasútat illeti, ezrűi 1884, októ-

ber 18-fin kötött szerződést a városi tanács Miller Ede buda- 

pesti vállalkozóval. T ller vállalta, hogy Vásárhelyen az 

Alföld- Fiumei Vasút indóházától a város tulajdonát képező 

körtvélyeai Tisza-rakpartig rendes vágányú közúti vaspályát 

épit, "e azon részint lóerő, részint gőzgép alkalmazásával, . 

megbatározott di jszedés mellett személy-s teherszállitást 

eszközöl." Útvonal: indóház-Fő utca-Szentesi utcagKinoses te-

mető-Szegvári úti vámház-Tisza. A szerződés értelmében a nyom- 

hoz azUkséges telket a város ingyen adta, viszont F ller hasz-

nálati joga csak 40 évre szólt.2  Elégedetten €llapitotta 

meg a bura elnökének évi. jelentése 1893-ban "Csongrád vm. 

községei a rntvelt világgal közvetlen kapcsolatba jutottak." 

Zsilinszky pedig igy összegzi a modern infrastruktúra áldásos 

hatását: "Kétséget nem szenved, hogy Csongrád vrn-ben a keres-

kedelmi és vállalkozói szellem csak a vasútak felépitése óta 

ismeretes. A nyers terményeket nem kellett évekig a  magtárban 

ós régi vermekben tartani, az ipari termékcsere megindult." 

1913-ban (az év végén) a ,!unit ópitési hossza Vásárhelyen 

59,6 km volt. (Csak 8ssz'hasonlitáeképp s ugyanez a mutató Sze-

geden a jelzett időpontban 65,4 km volt.) Ha ehhez hozzátesz-

szUk, hogy a vasútak maguk után vonták a vásároknak, a piacok 
nak, indóházaknak kikövezését, az összekötő utak beburkolását 

nyilvánvalóan a város gazda'dgi életében komoly szerkezeti 

átalmkulást inditottak meg. 
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A vasút rendkivill megnövelte a Vásárhelyről  kiezálütott 
termékek mennyl®égőt i1869=tien mégesak 1 250 000 mérd (kb.  

775 000 q) gabonát adtak el az Alföldnek és távolabbi vidé- 

keknek. 1900-ban mgr 2 750 000 qgabonát exportált a  batár.  
nem  

A  kivitel megagyszerez6dött#, and nyilván történhetett volna  

meg a száll:itási feltételek korszerUsödőee nálki11. 222  'iimít-  

á11c►másánais összforgalma is dinamikusan növekedett:  

Feladott teher 
	

Leadott teher  
er-ban  

1890 
	

1900 
	

1890 	1900  

Hódmezővásgr- 
hely 	210 330 373 266  
Szentes 	101 353 108 546  

40 432 48 402  
71 188 Ill 370 IA  

Vásárhely vaaniton kiviilra lsabonyal.3tatt teherforgalma tira ,  

év  alatt majd megduplázódott, mig behozatala alig nőtt.  

1890-ben a  leadott  fob=  csak k'c3ze1 ötöde a feladott  mews-  

nyg.eégn►ek, de ez  az  a rdn4g 1900-bean 1/9-re módosult. Szentes  
adatai mutatják, hogy gazdasága kevésbé volt expanziv, a le-

adott  teher mértéke mindkét időpontban meghaladta a városból  

kivitt term6kek mennyiségét. A száil3.tRnd6 áruk d,t3nt6 hánya-  
da gabona volt, de szép számmal inditottak  útnak állatokat  

is. Meg adpréjószágokat (ba,romf1), hízott sertéseket 6e 	..  

szarvasmarhát. Bár ez eat6bb3bC1 egyre kevesebbet, sőt a Vá- . 

sáarhelyi Közlöny 1884+  november 	számában 	'1, tudóeitottt,  

.hogy a helyi mészárosok vágómarháikat legnagyobb részt  l.mpo~ 

tálni kénytelenk.. Viszont figyelemre mé7ltó, hogy a század-

fordulótól a nemeagabona mellett egyre inkább tért hóditott  

a liszt kivitele. 	 . 
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Bóvült a ilevélpostai ős a távírdai forgalom is ösezetUggés-  

ben a vasúthálózat bőviflósével. Palugyay Csongrád vá hegyi ... 

ről árva 3 fontos postai ütvonalröl tett emlitéstt Temesvár- 

Szeged&Fest, Arad-Orosháza-Csoz rdd-Félegybáza-Peet fővona -.. 
lakról és a  Szeged-Hódmezővásárhely-Szentes alvonalról. A . 
magnövekedett forgalom ós az egyre dráguló idő követelménye 

inak postakocsival mér nem lehetett eleget tenni. Ezért a 

70-es években mozgalom indult "a tdvirda vezetőkének Szeged- 

Vásárhely♦Szagvár~Szentes-Csongrád-Félegyhdza közötti felél- 

litása Ugyében.401  IlAmnrosan elkészUlt a vezetők, :.s 1879.t61 

rendszeresen érkeztek a telegra arcok Vásárhelyre. 1880.-ban 

pedig a polgármester mór "a helybeli poétának állami kezelés 

alá rendezése tárgyában" tett előterjesztést a közgyűlésnek. 

Tény, hogy az üzleti ős körforgalom olyan ütooróről volt szó,
. 

mely fontosságban vetekedett a szintén államositani . javasolt .. 
vaedt fontosságával.• Néhány adat  a  postai Ugyrend , legtonto-
sabb terUletót jelentő utalvdnyfiz©tősekről 

1890 
1895 
1900 
1905 

12 
19 
26 
25 

288 
763  
653 
566 

1 
1 

549 
733 
045 
200 

345 
728 
000 
141 

21 
27  
34 
36 

143 
162 
061 
821 1 

882 
860 
900 
000 

862 . 

989 
080 
018 

A táblázat alapján ügy tűnik, how a város lakossága többet 
kapott (érkeztek), mint amennyit adott (föladtak) pénzes 
utalványokban. Az . érkezd" • utalványok szán .15 őv alatt megkét»-
szereződött, arcig értékük közel triplájára emelkedett, tehát 



kevesebb kézbe jutó ártéki,ik közei triplA jára emelkedett. E1 -» 

lentótee tendencia  figyelhető Mag a "fi3ladá®3." oidalous mig  

as utalvdnyok száma, t8bb mint félszeresével nőtt, értéka  

conk  alig 20 f6.kal. A oimletek elaprózódása sok kierpénSü em-

ber  apró befize té seit tekarta. De ez is mutatja, a postai  

s$olgéltatések intenziv igénybevételét,  
1914 végén a következő eredményeket mondhatta raagéénák a vá-  
root--128  se  

postahivatal.'  távirdahivata  

Száma  

távbeszélő.  
éllaz~ ,e 

3 
	

4 
	

232  

A tév►beesélBállomfieok viszonylag nagy esáa s  - hies egész  

Csongrád virmegyében 8sazemen 234 db volt  belőle  jelsaio  ,  

hogy  a  modern  üzleti szemlélet nagy  jelentőséget tulajdtani-  

tott az  informáeiti g3rorsa eigéibak.  
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V. 
Gaz 	orduló 'utén 

Ejtsünk n6kány szót a `'keresL©dői vállalkozások úl.talános 

gazdasági YQltóteleiről. Oeazevei:ve keresők 6s eltartottak 

foglalkoz5si úgank6ntii arányait azt hogy az eltartd- 

ni kép©m©ág egyik foglalkozás', esetében sem volt tií]. nm:gy. 

1890 	1900 	1910 
kereső el.tar- 	kereső eltar- kereső e ltar- 

tott 	tott 	tott 

mezőgazd. 24'553 23 542 16 437 24 701 16 962 23 040 
ipar  3 754. 4 549 3 755 4 666 4 802 5 504 
kere©k. 609 783 787 1 065 1 110 1 195 
kú31.©k. 140 399 279 672 370 980 

Igaa, az eltartott ozem63yeknól mindeniitt kevesebben keres-

talc, de a bovátelok ozolideágát kótségkivitl bizonyitja, hogy  

a mezőgazdaságban, az iparban és a kereskedelemben a kereső 

saját ragin kivtil egyetlen egy másik családtagot k6pea ellfit* 
ni. Nom vóletlen, hogy mindhárom tQrt0.eten az irángitáo és 

birtoklás családi formája dominált. Lgy©ditl a kUzlekedá®ben 

dolgozók voltak kóp©aek saját magukon kivEtl egy  vagy kót sze-

mélyt m6g eltartani. A polg&rnec3teri ée kamarai jelentések„ 

a tanácsi jegyzűkbnyvek valamint a sajt6 is a gondok szapora- 

dásár61, a pangá : * zdasági óletrői tudópitottak. A Icar©slse- 

dők üzleti sikertel©ns6gffk okát nás4más tónyee3ben látták. A 

90-es óvekben valóságos hadjárat indult  nog a házalók ellen, 
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főleg a rUvidártí, 8g tárú ' éri textilárú kereskedők, illet- 

ve az iparosok ráezérői a verseny tisztessége nev€ben. 1- 	« 

Ismeretes, hogy a városi lakosság késztermékez'Wcségletát 
sokáig a vevőt felkereső házalók elógitették ki. Őket e. 
ejtették a  kezdetleges közlekedési viszonyok, mikor még sz 
út is kUlüa vállalkozásnak száxnitott. A téri- ős időbatárok 
kitágulásával azonban a házalás elvesztette öltető elemét, 
víszont*a bolti árusok erős konkurrenciát láttak benne. A 
századfordulón - még jelentős hányadot képviseltek a  keres-
kedői népességen belül, do a ktilönbazá korlátozó rendezabé' 
lyuk hatására számuk nagyot esett 1910-ige 

1880 	12 fő 
1890 	78 fő 
1900 	(.67 fő 
1910 	22 fo 

Egy 61yan "megrendelés gyLljtósi" szabályt kivántak a ter-
vónyhatósággal megalkottatni, mely a kereskedői szakma Us- . 

lettét epecicus szekképzettségtál tette volna függővé. Ugyan- 

akkor hajsza indult e századforduló táján alakult fogyasztó- 
at 6n értékesitési széivetkez©tek ellen is. Ezek a szegretke- 
zetek hivatalosan  nem nyerészkedési célokból, hanem filant-
róp szándéktól vezetve jvttek íótres "nem azért, hogy tönkre 
tegyék a kereskedelmet, nana őzért, hogy a kereskedelem 
tulkapásait sz illetékes mérvre  szállits€ik."2 A keres-
kedők legfőbb ellenvetése a szevetkezetekkel szemben éppen 
azok lényegére irányult e kifogásolták a termelők és fagyasz•-
tők kapcsolatát, az árúkszvetitás kiiktatását. Ez már önma-
gában is árkonkurrenciát jelentett, arról nem is szólva, 
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hogy a kül6nbtiző , adókedvezmények - melyeket az ön611ő ke- . 

reskedő nem ólvezhetett, hisz ő vállalkozó - e.lenoulyozásá-
ra a boltos csak olyan intézkedést hozhatott, mely eajdt Liz» 

Jeti nyereségét kérdőjelezte volna meg. A vásárhelyi keres- 
kedők ; beadványaikban arról, panaszkodnak, hogy a szt3vetkeze-
tek a kereskedőü ellen.szitják a hangulatot, s ezáltal na-
gyon üldbzve van a kereskedő kUzvetitő hivatása" a befolyá-
solt nép óltal. 1 Nincsen kifogásuk a o"iivetkezet jogvas for-
mát ellen, pl. p .ozitiv jelenségnek tartották a U6cb zővásár- 
helyi Iparpártoló SzSvgtkezetet, de vigydeni kell, ho,,y a.. 
tabbiek'bioszs. küldetésük" hangoztstclsdval nehogy fé.reve- 
messék a ttimeget. finyi Ignáci álláspontjával  ozenben - ki 
szerint a fogyasztási azbvetkezet létjogosult ott, ahol a 
népet a gazdasági tünkrejutásb61 ki kell emelni, e ahol a ver-
seny,ki van zárva - a helyi kereskedők azzal érvelnek "hogy 
n lunk a verseny kizártsága éppenséggel nem észlelhető, még 
a kis k& zségekben is tul sok a kereskedő ,6® éles a verseng. . _ 

Ezért nincs sző a fogyasztákriak a  magas érszabások által való 
kihasználásáról. A kamarai emnUk leazUgezi, sehol.az egész 
vármegyében nincs kereskedői kartell  közös árszabási egyez-
ménnyel, a boltok egye kontrolljai. Felhivja a figyelmet 
arra, hogy a Szövetkezetek is régéta az egyéni haszonra és 
nem a népmentésre épülnek. "Elismerjük - folytatja - amit 

korláttalanul meg szabad tennie az e gyérnek, természetezerü-
leg nem akadályozható abban az egyének sokasága s a szövotke- 
zet sem. Csak azt kérjük, hogy a azovetkezet is azokkal az 
eszkUz©kkei ős ugyanazon állami ős tUrvónyhatósági► terhekkel 
vihessen üzletet, mint az egyén.. Hogy amit büntetlenül meg 
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nem tehetne magának a kereskedő, úgy a szövetkezet se lépi 

hetisen pl. a felekezeti izgatásra". 

Érdekes ellentmondásit rejt a fenti okfejtőn a fogyasztók 

mognye' éséért valóban nagy volt a küzdelem, hisz a kereke- 

dói vállalkozás még jói termő években is a vásárlóerő hid- 

nyával bajlódott (a bevételeket ui. felemésztették a parasz-

tok terhei, a állandó kereslet bi ján a munkásnóp kénytelen 

volt korlátozni eztikoégleteit ) Ez volt az oka, hogy az ipar 

6a a kereskedelem forgalma nem tartott lá$éat a szaporodó 

lakossággal. Ugyanakkor pl. 1902-ben négyszer annyi dj tiziet 

alakult, mint  amennyi megezuntq s ez a trend tovább tartotti 

vagyis majd minden évben több volt az újonnan nyílt vagy át 

alatitott Uzemek száma, mint a megszf#ntekó. 

Idős mesteremberek gyakran panaszkodtak, az ú j (1384. évi) 

ipartörvény óta iparos lehet valaki anéiktil, hogy az ő szil 

gorú vizsgafeltételeiknek eleget tenne. A segédek félbehagy- 

ták ez iparos önképzést, siettek önállé üzletet nyitni. KU 

]önösen a szabó és csizmadia cégek szaporodtak, mert ahhoz 

nem kellett nagy beruházás, segéd nélkül is  tudtak dolgozni. 

hová-ebél„ bognárból már kevesebb volt, kert ez a szakma . 

nagyobb forgótőkét igényelt, segéd nélkül nem lehetett meg. 

Viszont a mezőgazdaság állandó megrendelősekkel látta el. Az 

ipar szabadságável szembeni ellenérzését Garzó lenre igy fo-

galmazza meg* "d szervezet tökéletesedett, de nem tökélete 

sedtak az emberek, nem 3.s tekintve azokat a visszaéléseket, 

amelyek a szabadság nyomában minden téren elhatalmasodnak. 

A tulajdon mesterség iránt ápolt kultusz kialudt, a saját 

alkotásbasa talált gyönyörUaég elveszett, a haszon • szüksége 
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lett uralk4d6vá. talla  
Ime a kisipari vállalkozdeokat motiváló pszichológiai és  . 
gazdasági tényezők, Káv4tkező tdb3dzatunk fitQsárhe3y poig5r- 

mente- ének  dyes jelentései alapján tukrazi az 188.0-ban és  

1890-ben kereskedésre kiadott  iparigazolványok számát  s  

	

1880 	17 db 	_ 

	

1890 	45  db  

	

Ugyanebben az 	tehát 1880-ban 153 keraskedóttenancot,  
1896-beII 302 tanoncot szegődtettek a kfiltixrböző kereskedői  
szakmák. A. számok a  kereskedői villalkozások dinamikus emel= 
keda:sét mutatják, azonban kevés akadt k8etUk, amely huzamo-  
sabb időn át talpon tudott volna maradni. PI. az  1880-ban  

alakult :ij Uzl€atek - z'dm.6ban fdszerg. és vegyes-, illetve  
textildrúkeredkod.6e átlagos életkora 15 6v volt.. A tanácsi  
nyilvántartási kt;nyv "az ipar álladékában bekbvetkezett vd1-  
tozás" o. rovatában nyomon követhető  minden ewes üzlet ólet-  
taartama. 122  Altalában a ruhakereskedők valamivel tovább 030.  
ták a sarat,  mint a f3szQrkereskedők. Feltiin6 viszont,  hogy  

as  egyetlen "mész, tUzifa és szóntrereskedés" egyike volt az  

iparát leghamarabb beszUntetőknek (1894), Az "6letbenmaradfie"  

esélyei  tovább  romlottak 1890 utdn. Az ekkor bejegyzett ipa-

rok átlagos élettartama kb. 8 évre cakkent. Voltak  üzletek  

(plí ldbasj ó szdg kereskedés), may ()oak  pár hé napig egzi sz-  

táitak, mások (pl. lábbeli kereskedés) 190?-ig birták a ver-

senyt. Pod3.g a bankok, gazdasági egyletek sUrUn adtak hirt  
arról, hogy a folyó évi terméseredmények és értőkeaitési le-

hetőségek mellett milyen lesz a vtí~.nható kereslet. A gazdák  

krónikus p4nzh3ársya miatt az árágabona már szeptemberben  pi-,  
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acre kerUlt , vi ozox3yl,ag ol.csdn, nem várhatta meg a decemberi  

nagaea►bb árakat: Az árrésből a.tőznddző pesti nagykereskedő  
hilzott elsősorban hasznot. Az augusztusi ár viszont j6, ha a  

terhek . kieggenlitősőre. s a legfontosabb munkaerők  pót3€~eá~ 

ra elegendő volt. Bár emelkedtek a terméshozamok (a bilge ka*  

rabbi  4 q helyett 6-8 q-t  adott holde;nk$nt ), egy századeleji,   

országos r  fe3mőrás még mindig magasabbnak találta  nálunk  
a termelősi költaógeket a tőzsdei árakne ..lai. Bzekkel  

triban kellett, bogy l.eg,yen a kereskedő is. Udgie mi lehetett  

az oka, furcsa mozgásnak: mina jobban Usazezsugoroá.ofit:. a  

gazdasági dlet,. mina kisebb tz 2orgalam, annál több lett a ke-  

reQkQdó. De  nem ősszerti, d® termőszetees azok amaukaeró'k,  

m.s4elcet a tQ=aláa kilökött r:.agdből, fitalok, akik másutt  , 

elhelyezkedni nem  tudtak,, mind a legszabadabb  pálya,  a keres-,  
kedelem fel6 orientál.,ódtak, a mint kiskereskedők, biza z~nyo-  

sok, 	nkök igyekeztek megálni. Ebben a szalonában az ember  

hamar kapta vissza befektetett pőnzőt: vett ;ős eladott,  gyor-

san ős sokszor megforgatta t bkdjót ., Be volt ennek káros JO-  

ve+tisezmnye Is:  minél  több volt a kereskedő, annál kevesebb  

fogyasztó esett  egyre-egyre, tehát annál nagyobb haszon mel-

lett lett a vállalkoz6 számára rentábilis a kereskedés maga.  

Az ártákQeitősi. lehetőségek, Q igy a vdsáriá►i piac bővitáadre  

megvoltak a lehstv"eégek. Az 1904-ben Vásmrhely®n rendezett  

ipari- ős mezőgazdasági kidll ►attáa mór erre próbált megoldást  
találr~3 . uondaniva3á3a: fejleszteni kell a mezőgazdaságga3.  
UsszefUggő iparágsbat, hogy a nyerstermények magasabb feldo3-  
gozási fokon keröljenek - drágábban. - a piacra. A kiáilli.tds.  
2.61 k3keriat2t .  jelentős me:gállapitottat jelenleg még saanos a  
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helyi produkció nem tud a mez6gazd€asrígx árűekek segitságére  

b9.etni. Yannak a mezőgazdabégi gépgyártásnak jóravaló kezde-

tei, de ezek egyolda3llak. SzíükségeQ lenne a közelben egg  m~ 

trágya' gyárat lótesiteni:. A mezőgazdaság nyerstermelésének'  

értékQaitásére még többet lehetne tenni; A gőzmalmokat,  
mely tülnyomban vámárlésre van alrapitva. Itt  lehetne fejlesz~ 

ten ős a többi, őrleményre is kiterjeszteni. Amagyar liszt  
és  his 8rtókaaitósére 	gyáralct kellene lótositeni.  Iiüa» 
koxz4rvekbaxi ügyi© szegény az iparunk. De ezzel egy ceomb  
mellékipar kapcsolatos, mint P1. bőrőtt6k4t1.Itée. enyvaür-  
tf~s 9tb. . Ale jgydrtás éartólseaitós6re azolg4lhatna egy nagyobb  

móretü  vaj- ős eajtgyór." 121  Wg lehetne  ' sorolt azokat  m 
toriiletéket,  melyek Ikorszertiaitóso 

~ 	

előmenetele a város oi~teie ozem- 
. 	. 	 ~ 

pQnt gbdl rend.kiv1l fontosnak tartott  a jelontás. Ossze®ségé-  

bren a  vert romok I.ozdemónyezósanek tartotta. Statisztikal  
kimutatáQCa szerint 45 000 fó vatott 10 025 $ értékben belé-  , 	 .. 	

. 	 . 
p6jegyet. A látogatottság nátvelásót crzolgálta, hogy voltak  

egósz©n olcsó 60 fi.11őres) gyermek- ős munkásjagyeYc. M3lbs  

vonatom jöttek a vendégek Szegedről. 0aabáról, Orosházáról.  

Mezóhegyeer6l de még Kolozsvárr6l. is. Gellért Etóra az enemd- 
. 	, 

nyekről tud.bsi.tván a sikeres kYiálli.táeQk köz€Itt tartotta ezá-  

utlil. a vósdrhel.yi rendezvényt. ilLegmutatta iparosságunk inezóg•-i  

helyzete szerény, vúl.lalkozá kedve l.anyha. Porsnaa3.zlés® régi-  

es, munkója ezolid, buzditfiera, szakbeli t©nöritésre érdemes,  

s akkor a helyi szUkságl ►®tnek megfelel. A főd©lög, az ipar  
oQgitségére legyen a mezőgazdasági  termelés minél jövedelMe-  
sa6bb órték©sitósónak. Ez kétféle ál,dast jelentonet a paraszt  

házatá jók6iba lehetséges lesz bizonyos finomabb iz3éet 6e  ma- 



dermebb berendezkedést 	rellendiil a helyi Wiper  

és kereskedelem, , az Alföld népét lehetséges lesz  gyári amp.  

kára szarit€3ni. TMat  Ami ez utóbbi elképzelést illeti, nem  
sok minden történt a városban. "Az  utolsó egynegyed évben - 
i:rja a W 'eárhe3,yi Ellenzék országszerte 96 gyAr alakult, 

Vásárhelyen egy ee. Cf3oddlatoD , bogy  ahol oly magas szinvo- 

nalú a közgyUlc3si élet, sajtó, s annyi közgazdasági hivatal 
van, a  ki3zgasdasági haladds mégis oly rettenetesen l,aesi. 

Ennek csak részben oka a vásárhelyi hatóság mezőgazdaságra 

° koncentrá3á  közgazdasági  politikája, 42i A cikk  szerzője a 

továbbiakban Gyár, Temesvár, Kecskemét városokra hivatkozik, 

ahol a hatóságok iparpártolása egyebek között idegen (főleg 

osztsdk ) vállal.kosa6krak adott koncessziókban is megmutat- 
kotott, A háboru előtt számos kezdeményez akadt, .rc ►ely modern 
ipartelepek meghonositását célozta -nem sok sikerrel. A 

gazdák, a rajtuk kareezt€il hatóság szemében ezek a helyi: 
iriciatietk sokszor jogosulatlan spekulációknak tUntek. Job- 
bik esetben  közöny kisérte a©rsulcat, Málunk nines vállalko-
zói szellem - Panaszkodik az ujaági.r6 - nincsenek képzett 

'iparosaink értF3t3t Yál.3alkaz6 manager - kik ip8sc`vil.lala*w 
tok 3éteei.tésáre vállalkoznának. Nálunk a produktiv foglal-
kozásokat nem beceifil.ik meg, a ez az oka, bogy mig nyugaton 
nagy képgettséga emberek, iparosok kezeiben összpontosulnak 

az iparvállalatok, eddig nálunk minden képzettség 	fog- 
nak hozzá az iparvállalatok  a:iakitásához. Ez  mutatja a mi ma- 
radisdgunkat ♦ a ti gyámoltalanságunkat, a mi arigzte&ratikus 
inctolens vonásuntatM aN Jellemző egyébként a gazdálkodás mi- 
nőségét emelő képzettség általános szinvonaltoa, bogy az clap- 
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szektornak tekinthető mezőgazdaságban 1695 -ben csak bat gaz-
daságl akadémiát végzett gazda munkilkodott•4 2  Sőt, azok 

a módosabb gazdák, kik  a birtokát felszerelni nem tudó í'8ld 
müvea néptől felváe roltdk a Midet, hogy az örökösöknek is 
elég fald maradjon, nem szorgalmazták gyerekeik tanittatd-
oát. Elegendő fölcet műveltek "minél fogva nem , szorulnak 
mesterségre vagy éppen hivatalra vezető tanulásra." 
A vásárhelyi bankok és kereskedők is kénytelenek voltak 111-,  

kalmazkodni a kényszer szinte helyzethez. Ellenzékt körökben 
éppen ezért gyakran érték táraadások a helyi kereskedői gya-

korlatot, mely "oly kezekben összpontosul, amelyeknek csak 

a tőke g Ujtése a céljok, és minden oly törekvést, mely a 
kereskedelmi versenyt, a tőke f©rgallát célozza, minden erő-

vel elnyomnak" 	Ez azonban pontatlan diagnózis, himm a 

szabadabb vállalkozási feltételek megteremtésére ugyanez a 
kereskedői tartalék éles harcot inditott az anakronisztikus 
házalás ellen. Igaza hogy a szorgalom és tisztes haszon szo-
ros korrelációját szem előtt tartó-magánkereskedők a protes- 
tána etika megsértését látták a szövetkezeti mozgalomban 
és L tőzsdei 3átőkokban is. Bankár körök azonban hajléko-
nyabban kezelték a spekuláció kórdóeét. ügy gondolták, ha 
a spekuláció az oka a gazdasági csökkenésnek, akkor  a növe-
kedősnek is spekulációbál kell kiindulaia. .141  Számoltak a 
tőzsdeár és a határidőüzletek által befolyásolt kon$unktú-
ráeal . I3asonlóan vélekedtek a vásárhelyi gabonatermés na-
gyobb gidát lobonyolitó.pesti telménykereskedők, illetve 
a helyi Ugynökök. Magaeabb búza:Irat gyakran  indokolták azzal, 
hogy a kereskedő a kUliöldi terméseredményeket és piaci ér*, 



mozgásokat tanulmányozta, nem pedig "a nagy készüléssel ter- 

jesztett honi fagykárt veszi zsínórmértélsiil". De e fogla14. 

kozási a mport tc3bbségót alkotó Iterskeda5k továbbra is  nega- 

tiv!$n viszonyultak a számukra áttes►kinthetetlena bonyolult 
szervezési feladatokkal járó nag,yvála.alkozdssok iránt. A tózss- 

dés€íket a "mal munkdastársadalom legszemtelenebb élősdijének" 

tartották, akik "mint  szőlőre a i`3lioatera, mdntoly ,áxtalma.- 

sak a szolid kereskedésre•" 

Qáisérhelyean azonban nem volt jelentős e modern kereskedái 

tevékengaég súlya. Szegeden  ehhez képest óriásinak tUnhei. 

tett a spekuláoiá, mert ott a gabonaLrtdkesit+3s miatt kizá- 

rílagos mndja volt. Ez a fajta "szódelgó nyeróazkeddd' Vásár- 

helyen aaanak kftállapotai mtatt nem azámitiatott sikerre. 
Osazeegeben vizs3gdl,va a dualizmus korának  tej leményeit 
elmondhatjuk, hogy a  termelőerők Vásdrhelyen is fejlődésnek 

indultak. JeSval vontatottabban, mint az txrszágos iitem s j6- 

facrmón csak a  nez6gasdaadgbdn fOlhalmozddott tőkére épithe- 

tett ..  A bankok - jóllehet mdiktidési re3ndjiik, 4izletviteliik a 

váron gazdaságának iegkorszarübb formdit mutatták *- mégsem 

rendelkeztek  elegendő U,zleti szellemmel  és természetesen 

tőkével ahhos. hogy véghez vigyék a helyi iparfejlesztést. 
"Egyiknek se jutott eszébe - ixja a Vásárhelyi Ellenzék -• 
hogy Uteri vállalatot alstpitssC ►n:  ugyan van  néhány gyatra és 

avult ipartelep, Utatdegy3:k csak  tengődik ne,.pr61*-napra, ma rt 
maradi  esa2ki3stikkei mUkbidik. Egyedül az ú j téglagyár fekszik 
Marileg modern  alapokon, mert évről-évre fejlődik, as ezt 
osskias befektetésekkel éri el. "152  
Ehhez  azonban  hiányzott a kimondottan gydralapit6 tevékeny- 



©:get fi.nan..szxraz6 ipari hitelbank. A meglévő kipipar fed.  

le®ztóa+ét biztositotta a helyi taWarékpónztárak t6ke6ilomd-  

mas  e azok sok szép munkát produkáltak, de a Mezőgazdasági  

termékek kivánt mennyi.aégti fogyasztására szttknok bizonyult.  

Nem oldhatta meg a gydripar által megoldandó piacbővitóat,  

a kereeeti források szaporitását  -, a munkskUri3k tágitáedt.  

A Mid intenziv anegmtivelé®e még váratott magára. J6 term6  

esztendőben  , az átlagos jtivedelaet adott. sehát az éveken  k~ 

reazttil ugyanaz maradt, vagy csökkent,  viszont a megélhetá. ►  
si kGltsbgek nftekedtek. Ez fUltétlen a beruházási lehető-

ségek visszaesésével, illetve stagnálásával j£rt. Nem változ-

tat  ezen a tényen  az sem, hogy a vásárhely3. lakosságnak a  
bankokkal szembeni adőaoágállománya nevekedett. 1905.-ben 3  

m:i.3:316, 1910.-ben 9 millió  koronával  tartortak a helybáli  

pőnei.ntózeteknek. A kc3lcat3nvett U©sizeget azonban rem gazda-  
ságuk modarizizdláaára, hanem terheik t`cirl4ezt6eEre forditot-

ták. Eg3r korábbi sejezettinkben részletesen foglalkoztunk a  

vásárhelyi gazdatársadalom teharállvmanyával, slost emlékez-  

tetstil deupón annyit s a telekk'vnyvi bejegyzések szerint csak  
minden ha.rai.n©aciik gazda fiild je volt tehermentes, a tbbbi /St-

ing csak  a  birtok értékének 2/3 részéig adósodott el. Ilyen  

kUrtilmények Matt  nem véletlen, hogy a váilalkoz6i akarat  
milk  keretek kOz'ritt verg8dF3tt. Néhány mádosabb .  gazda erőfeszi-

tőseiből arra tellett, hogy a Gazdasági Egyeati3.et és Iparegy-

let bábáekodá©ával gőzgápeket alkaimallon birtokán. 	ke- 

vesek kiváltsága  volt ez, de itt az erjedóe megindulhatott.  

Az 19l0-ea évektől a fóldbirtok megterhelésének 	legfon- 

tosabb tétele volt.  



Dittuk, . hogy Vásárhelyen a bankok a FUldbözragadt őa ►tearene-- 
16s alkalmatlan kr3zegnek bizonyult a modern gyáripar regter - -  
relat6sére,. A kereskedő tőke ezt szi.nt6n nem  vállalhatta. Az  
igazan  nagy profitot hoz{ terménykereskedelem budapesti nagy. . 

kereskedők kezóben őaszpontosuitf akik  a  befektetett take 
hozadékát Poston  6art6kesitett6k u,jra. Voltak vá+seírhelyi ke-
reskedők, kik Usszeköttetésben álltak a budapesti Uzleti kg-  
rbkkel, sőt a kf3i].fUddel is, s nekik szállf.tották„ az ő megbi.*- 
záea3.k alapján a tUbb ezer mázsányi gabonát, A közvetlen for-‘ 
galomba hazAtal, a  tőzsdei árSolyamingadozások jelentette ®l6- 
:KOdkból azonban ia6za.t a nagy felvásárlók rd$zesültek. 

A tmbbságet alkotó városi kiskereskedők amagi  helyze-- 
tét szellemesen világi.tö:tta meg Garzá Imre a kereseti adón 
kare$ztül,. Ezt az adót iparosok , kereskedők,Ugyvádek, orvo- 
sok stb,► fizett6k sajdt jövedelembevallásuk alapján: Rendase.- 
rint az  előz6 három 6v Uzioti. bevétalei a az Uz3.et fenntartáság- 
hoz sz4ikségos kiadások közbtti. kUlbnbliiet 16 ;".r-a  jelentette  
a fizetendő €td63cu].osot :  ?Aker  azonban a behajtásra kerUlt sor, 
3asmcir  kideriil.t nmik6ztt zsugorodik Ussze4  s  vész el szem vlő9. 
az  államban a haza ,; miként tUrpiil és vetemedik el a  polgár. 
ban a bazaii, miként nem 6rvényesUlhet az államban a társada-
lom:::" Arai  ftilleknek sem teljesen idegen adócsatát  számukra 
az oteszi 6rdekeasé 1e hogy belőle kftvetett órtesUléseket sze-
rezhetünk a kiskereskedők i,izleti forgalmdról,., Eszerint a kis 
sz  tóos már 	1t-t  sem tagadhatott le adó jábál., mert a 
"helyi viszonyok ás emberek ismeretáből meritett meggyőződés" 
tudta: alapul szolgáló forgalom mért6ke nem sokkal a fenti  
aasaeeg gol+etti adőktzlCsot indokolja.  "De a legnagyobbak adó- 
osalása se megy 60 sra-n felU1" .. ir ja C#ara6, 1- 4-2 Ha  az általá-- 
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nos forgalmi  viszonyok  s az egyes vállalkozások gazdasági  

teljesitmén,yéxiek éppen e viszonyokból faakadó hoztiávet+3leger- .  

son olatoa ismerete kalkulálIaat6v6 teszik am .adócsalások  

mértákGt *  nem matadhettrtt sok olyan nagy forglraú, ragas  

hozadákd kereskedés, mely a  tőke .ujraértbkesitésnn.mk más,  

kockázatosabb út ját választhatta volna* 	 . 

Vásárboly sok hagyományos elemet tartalmazó gazdasága szét-;  

tesziti s régi gazdálkodási kereteket, s vizsgált korszukunk-i  

ban rálépett a kapitalista fejlődés modernebb útjára. Ellent-

mondásokkal volt terhes Q csatlakosá$ a, de a felfutás ténye  

kétségtelen. Lozá,gazdasága e9.raradott, oxtenziv gabonaterme-

lést folytatott » de. kapitalista elvek szerint mliköc3tették:  

Pénzintézetei nem álltak a helyi iparfejlesztés élére, de mü-  

kcidésUkkel. elósegi.tették a szcrrga.l,om, a tel jesr.i.tmén,vorientál.t  

szemlélet térhóditá.sát, amező,.. zdaság ás kisipar szYikség•  

szerint~ 

 

tőkeellátását, :ereskedói - akik megjárta  a szamdr-  

létrát, s koresked63 alkalmazottakból maguk kUzdötték fel ma-

gukat az önálló kereskedői státuszig-. szerény jiivedelmü és  

él.etmödu,k  de fontos leineszemei voltak a ltáros gazdaságának.  

Gyakran hangzott  el szájukból a kor  kedvelt merkant3l mondá-

sa: "**.városainkban a legszerényebb munkás s  mielőtt napi  

munkájához látna, Európa tribb országát, tiibb világrészt ad6rre.  

tat msg. Nadrágja talán ba3.ga kelm.éb$l való, amely susztrá- ►  •  

3,3ai, angel kereskedők  által behozott gyapjúbál iZósztiá.t,  . 

blouse  ja Franciaországban indiai gyapotból kés32iGlt, talán  

Németországban fonatott ás Svájczban Q_iivetétt¢ a MI6*  amit  

iszik Jarnaikáb6l jó, a czukor Brazi9.iából ered ás a kétsz®r-  

sUlt, mit bemárt amerikai vagy orosz búzából való. ~ la Terms- 



ió 4a fogyaazt6 mindennapi sztikeégletekben testet öltő I3ez- 
ezekapcsolódását. Vásáirhelyen is a modern. tusáras bolti el' 
&Mara áttérő kereskedelmi hálózat oldotta reg. Nehéz el- 
adatot kellett megoldaniuk* fik még akkor tanulták a szakmát, 
amikor az a kUrrilemány által még lenézett. . nem beceUletee 
szakma volt, Majd olyan időszakban gyakorolták; 'mikor a , 

tiszta kereskedői tev8kenyságnok meg kellett k€;zdenie a  multi.. 
bál itt nuradt konkurrencidt jelentő tradicionális. a vex.. . . 
aexyezabályokat kevéssé tisztelő farmáikba].. 	 . 

EgyetórthetU k a Vásárhelyi Epemák véleményével.,. hogy "a  
kereskedő c haladás emberei ás a haladás arányában áll a ke-
reskedelem fejlődése, ezért a kereskedőnek érdeke körtani 
az ósdit. "1 
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la~donába e~►dták; 	 .., 	 . 

, 	 .   	 .. 	 . 

Zesilinazky /itibwétlyt Um. 122.4280 B..  
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Tp. iratok.  

47 A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara tvkönyi►e. 1891}-1898«  
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50 Lamar Statieztika3. KcAz3.oraényak. Az 1910. óvi n6pezdmld-  

14o. 35. kit. Bp. 1913. 6- ►7. p.. 22.23. pi,. 90. p.  
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ldra. 5. k8t.  Bp. 1913~ ttagyaroraz6g városaia~,k háztartF-~ 

aa 1914-►b€~n. 3544..355, p. 1910  ben.  

72 Fojérv~àz7 4. $, I.F. - 85. p . 
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80 A íblviam-1 Tp,. IGazgatásá,g jelentd  az 1899.  óvről. Cola.,  

Pia].ev6ltár. A Ibebm-i Tp. iratai.  

81. Uo..Irdri Anta.7. el6terjesztáee.  
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111 Polgármesiteri jelenidsek. 1885. 

112 Az 1889. 6vi Polgaimedteri jelentősben a kisemberek 

egzisztenziáját alapjalban negronditő veszélyként 

nik Meg a'sertéshizlalás visszaesése* Ugyanakkor hAzó-

hatásdban hacion16 jelentőségU tenyésztési ág 4m8g nem 
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ldláo. ,  64. Wt. Bp. 1910.208. p., 	
, 

129 Iparkamerai jelentések, 1897. 	 .-. 

130 Lagyar Statisztikai Közlemények. Az 1900. dvi nópsz6m- ►  
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