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I. Az n  ALFÖ LDI IPARLAP
"  

nA városunkban legutóbb-megindult-iparosmozgalmak-élénken tanuskod-
nak amellett, hogy iparosaink kezdenek az ipari fejlődés valódi céljai i-

ránt tisztába jönni és azon káros kihatása közönyből kivetkőzni, mely ed- 

dig szomoru állapotaink előidézésében fő szerepet játszottá, Folyamatba 

vettek oly intézkedéseket, melyek a hazai ipar nemzeties fejlődésének  ham  

talmas lendületet adni lesznek hivatva és előkészületeket tettek több kor- 

szerii intézmény meghonosítására, melyek viszont a helyi ipar fokozatos 

fejlődését biztosítják...." 
Most  hovaelőbb rá kell lépnfirk azon utra, amelyen haladva hazánkat 

egyoldaluságából kimenthetjük ás lassarki rt ID arosállammá változtathatjuk 

át • tt 

Ezekkel a különös és nagyhorderejű megállapitásokkal bocsátotta ut 

jára Gelléri Mór
1 /

szerkesztő az Alföldi Iiarlap1874. dec. 20-i mutatvány-

számát. Ez a Szegeden megjelenő hetilap rövidesen országszerte is magára 

irányitotta a figyelmet, az Alföldön meg egyenesen szokatlan volt egy hat 

tározottan j.pari iránya szaklap meginditása. A lapnak azonban gyorsan nő-

vekedett a tekintélye és egyre bővült a hatásugara. Híg előbb csak a Sze-

gedi Általános Ipartársulat, az iparosok köre ás az ipaabs-ifjuság hivata-

los közlönye volt, a későbbi évfolyamokban az aradi, kecskeméti és nagy♦ 

váradi iparosság, a hódmezővásárhelyi iparegylet, a debreceni, majd az ösz-

szes vidéki iparos ifjusági egyletek hivatalos közlönyévé, az 1876-ban Sze- 
geden megrendezett „országos magyar ipar-, termény-és állatkiállitás" hi-

vatalos lapjává lépett elő, 2/ 

Az uj folyóirat büszkén viselte homlokán jelszavát: 	 és tudo- 

mányi
" 
 Munka és tudományrévén akarták megvalósítani az Alfőld iparo sitá-

sának apostolai merész programjukat: itt, az Alföldön, mely évszázadokon 

át az egyoldalu mezőgazdaság - még hozzá a már korszerütlen, elmaradott 

és a külföldi versenyből egyre szembetűnőbben kiszoruló mezőgazdaság szín-

helye volt, - itt akartak ipart teremteni. Tiszteletreméltó, hősi, bár az 

első pillanatban sokak előtt kivihetetlen, vállalkozásnak látszott. 

A kőzépkori Szeged gazdasági virágzásának delelőjére - jórészt a Hu-

nyadiak városttámogató kedvezményei hatására - a XV. század második fe-

lében érkezik el. A város 8700 lakosából az 1522. évi tizedlajstromban 

291 önálló iparos neve szerepe1. 3/ Részint a sószállitó hajók, részint 

a szekeres fuvarosok már századok óta többszáz km-es utvonalon jelentős 

kereskedelmi forgalmat bonyolitanak le. A marosi - és részben a tiszai - 



sószállitás lenditi föl a hajóépitőipart. 

A török megszállás meglehetősen visszaveti ezt a szépen ivelő gaz-

dasági fejlődést. Néhány  iparág teljesen megszi;nnk, viszont ugyanakkor 

éppen török hatásra ujak is keletkeznek /pl. paszománt, gombkötő, papla-

nos/. A régiek közül különösen a bőripar vett uj lendületet török hatás-

ra /szattyán, kordován, karmazsin-csizmakészités/. 4 

A török kiűzése után a céhek ujjászervezése, illetve céhszabályaik 

megerősitése a XVIII.században, illetve a XIX.század. első felében törté-

nik. Vedres István,  „városi hites földmérő" adatai szerint 1830-ban 29 

céhben összesen /mesterek, legények, inasok/ 2728 dolgozott. 5/A haj64-

pités - és az ezt kiszolgáló ponyvakészités és kötélverés mellett - egy 

évszázad lefórgása alatt a szegedi kézműipar már néhány olyan országos-

hirü termékkel is dicsekedhet, mint a tarhonya, a szegedi papucs és - 

szegedi ujságiró korában Mikszáthtól is megdsodált és leirt - halas bics-

ka. A mult század közepén a népszámlálás 756 önálló iparost mutat ki. 

20 évvel később - 1870-ben - az iparral foglalkozók száma 4767, majdnem 

kétszerese a 40 évvel korábbinak.'Ebből önálló iparos 995 fő, jóval két -  

százzal . több  a 20 évvel előbbinek. Ez a város összlAkosságának 6,7 %-át . 

jelent i. 6/  

De a mult század 40-es éveiben, egyidőben azzal a lendületes ipar-

pártoló politikával, melynek kezdeményezői Széchenyi és Kossuth voltak, 

a kézműipar mellett találkozunk Szegeden a kapitalista iparositás első 

jeleivel is. 1840-ben keményitő- és szeszgyár létesült. A gyáralapitások 

pénzügyi támogatására 1845-ben - vidéken elsőnek! - alakult meg Klauzál  

Gábor kezdeményezésére 500 db /egy 50 Ft/ részvénnyel a Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztár. 7/Bár ezt a sokat igérő ipari fejlődést a szabadságharc, 

bukása városunkban is lefékezte, de a gyáralapitások az önkényuralom a-

latt is folytatódtak. 1852-ben indul meg a később világhirnevet szerzett 

szalámigyártás. 1857-ben és 1859-ben egy- egy gőzmalom létesül./  1858-ban 

enyvgyártó üzemet alapitanak. A kovácsműhelyből vasöntődévé fejlődő Pál-

fy-féle üzemben 1861-től vasekéket gyártanak. A város világitását látja 

el az 1865 óta müködő Szegedi Légszesz/=gáz/gyár. 1868-ban ujabb keményi-

tőgyárral bővül a szegedi ipar. Megkezdődik a nagyüzemi téglagyártás. 

1869-ben Gyártelep Részvénytársaság keletkezik szesz- és fafeldolgozád-

ra, valamint jószághizlalásra. 9/ 	. 

Amikor a szegedi polgárságnak a város iparositásáért folytatott hosz-

szu küzdelmét vizsgáljuk, nem téveszthetjük szem elől a következő megál-

lapitásokat: 	 . 

1./ Szeged, történelmének nagyobb részén át, mint mezőgazdasági és  

kereskedőváros,  vett részt az ország gazdasági életében. 

2./ Ipara,  a gazdasági élet előbbi két ágának jövedelmezősége  mellett, 
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csak harmadsorban,  jöhetett számításba, az sem haladta meg a korabeli cé- 

hesipar  szinvonalát.  

3./ A tőkés ipar  kibontakozása a városban épügy, mint országszerte,  

a kiegyP7.és utáni évtizedekre  esik. Végül: 

4./ Gyáripar  létrehozása az Alföld déli felében, Szegeden,sokkal na-

gyobb feladatot jelentett, mint más vidéki központokban, ahol az iparfej-

lesztő tényezők sokkal kedvezőbb mennyiségben és arányban voltak jelen, 

mint itt az Alföldön. A természetföldrajzi-  _tényezők hatására e területen  
sullyal elsősorban a mezőgazdasági termékeket feldolgozó iparágak, vala-

mint az élelmiszeripar jön számításba. 

Az ipari szaksajtó jóformán egyidős az ipari  forradalommal,  illetve  
a kibontakozó kapitalizmussal. A XIX. században nyugatról kelet felé ha--  . 
ladva térben és időben állandóan nő az országos, illetve helyi érdekű köz-

gazdasági, ipari, kereskedelmi, pénzügyi stb. szaklapok, folyóiratok tar-

kasága és példányszáma. Németország nyugati és déli tartományaiban már a  

40-es években, majd a német egység megvalósulása után az északiakban is, 

tovább Ausztriában, Csehországban főként a század második felében izmosod-

nak meg az iparral foglalkozó szaklapok. 

A kiegyezés idején nélunk is létezett már olyan szaksajtó, amely a 

hazai ipar kérdéseit elemezte. Többségét a fővárosban adták ki, de csak-

hamar jelentkezett a vidék is. 10~ 1874-től 1892-ig Szegeden jelent meg 
azuAlfdi Iparlap".

111  
öl 

 
Jelen tanulmányunkban arra törekszünk, hogy az Alföldi lparlapotA  

mint fő forrást  felhasználva, bemutassuk, hogy a lap hasábjain keresztül  

hogyan látták a kor gyakorló .iparosai és elméleti szakemberei az iparfej-

lesztés gondjait; hogyan keresték a válságbór kivezető utat; hogyan kép-

zelték városunk ipari arculatának megformálását; Minthogy nem leszürt és  

megállapodott itéletekről van szó, hanem forrásban lévő folyamatról, hely-

telen lenne őket ma  utólag esetleges téves nézeteikért felelősségre von-

ni. Vizsgálatunk éppen azért igényelhet figyelmet, mert mozgás közben,  

egy nagytársadalmi átalakulás során - a hazai kapitalizmus kibontako-

zása idejént - olvashatjuk megnyita*kozásaikat.  

Az Alföldi Iparlap  cikkei azt ah elvi harcot  tükrözték, amelyet a  . 

szegedi közép- és kispolárság  azért vivott, hogy főlszámoljuk többévszá-

zados ipari elmaradottságunkat, és bazénk a fejlettebb országokkal egy  

szinvonalon álló ipari állam  lehessen. Nem volt egyértelmű ez a harc,  

mert egyrészt védte a céhkeretekből kibontakozó kisipar  önállóságát a  

ránehezedő és fojtogató tőkés vállalatok versenyével szemben, másrészt  

ugyanakkor helyesléssel fogadta és támogatta a helyi és országos gyár- 



ipar erősödését is. A lap határotottan kisipari jelleggel indul, és a meg-

indulást követő  években majdnem kizárólagosan csak kisipari kérdésekkel 

foglalkozik. A 80-as évek közepétől azonban a lap hasábjain egyre nagyobb: 

teret kapnak a tőkés fejlődés, - részben a kőzéipar, részben a gyáripar-

sajátos kérdései is. 

Tarka képet mutat a kiegyezés utáni város polgársága, amely még sok 

vonást őriz a mezővárosi és céhes világból, mégis ez a polgárság az, amely 

lankadás nélkül és türelmetlenül kutatja a hazai - egyben a szegedi! - i-
parfejlesztés akadályait, keresi a lehetőségeket és módszereket Szeged sa-

játos viszonyai között a modern ipar megszervezéséhez, állandóam napiren-

den tartja a hazai ipar problémáit, és széleskörű népszerüsitő és felvilá-

gositó tevékenységet fejt ki Ausztriától függő gazdasági helyzetünk felszá-

molásáért; és ugyanakkor ez a polgárság az, amely a reformkor kezdeti lé-

pései után, majd az önkényuralom idején, a kiegyzés után pedig egyre tuda-

tosabban és tervszerübben fog hozzá a modern ipar kiépitéséhez, melyet még 

a várost hullámsirba borító 1879-i árvizi katasztrófa is csak ideiglene-

sen tud föltartóztatni, azuj alapokon épülő városnak pedig majd egyre ha-

tározottabb ipari képet ad. 

Az &]föl i_ Iparlap alcimében, mint „közgazdasági hetközlönytti 2/jelez-

te irányvonalát. A hetenki.nt megjelenő ipari folyóiratot három éven át a 

Szegeden tanult s később az országos iparosmozgalomban vezérszerepet ját- 

szó Gelléri Mór - aki Budapesten is több ipari folyóiratot inditott el s 

a millénium évében már az Országos Iparegyesület igazgatója - szerkesztet-

te. Szerkesztői között foglal helyet Kulinyi Zsigmond, Bakay Nándor, Szmol-

lányi Nándor polgári iskolai tanár, Palotás Fausztin és Tóth Béla, mig 

munkatársai és cikkírói kőzött olyan lelkes iparbarátokat találunk, mint 

Reizner János, Szeged város főjegyzője, majd a Somogyi-könyvtár első igaz-

gatója, a városi mazeum egyik alapitója t  aki  már akkor dolgozott négykő-

tetes: várostörténeti monográfiáján; a polihisztor Herman Ottó, a történet-

iró Horváth Mihály a 70-es években mindketten Szeged város országgyülési 

képviselői!/, sőt , a szerkesztőbizottság tagjai Kossuth Lajossal is leve - 

lezésben állottak .13 . 

Széles a lap munkatársi köre. Ahogy egyre ismertebbé és népszerübbé 

vált, ugy gyaaapodtak levelezői, alkalmi és állandó cikkírói, sokszor tá-

vol Szegedtől, az ország legkülönbőzőbb helyeiről. A hivatásos tollforga- 

tók, az ipar jelentőségét felismerő és támogató érteltségiek, ipari szak-

emberek mellett - amilyenek: Ivánkovits János országgyülési képviselő, a 

szegedi szövetkezeti mozgalom legfőbb szervezője, Gárdonyi Géza, a Szege-

di Napló nmrkatársa, Kunfalvy Nándor épitész, Golyósi Gusztáv műszaki 

szerkesztő - önkéntes alapon gyakorló iparosoktól is számos cikk látott 
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napvilágot a lap hasábjain. Bertsey Győrgy,  a nagyváradi ipartestület el-

nöke, Busbak Ádám,  a losonci ipartestület elnöke, Firtusz Mihály,  a lévai  

iparkamara tagja, Müller Károly  aranyozó-mester, Murányi Ferenc,  a négrád-

megyei Szarvas-Gede: épitőmestere, .gyakran ragadott tollat az Alföldi Ivar-

lapban  az iparfejlesztés érdekében. Az irógárda tehát, a szellemi élcsa-

pat, zömmel a közép- és kisipari polgárság soraiból toborzódott.
14/  

A lap első évfolyamai egy iv terjedelemben jelentek meg, de a 80-as  

évek második felére ez lassan a kétszeresére nő. Igy volt ez az első sze-

gedi iparkiállitás napjaiban is, amikor a lap hetenként háromszor is meg-  

jelent.  

A lap célkitüzéseit  több izben igen világosan fejti ki: a magyar  i-

par érdekeinek megvédése és a magyar iparososztály müvelődésének előmoz-

dítása. Ipartörvény módositása, versenyképesség fokozása, társulati élet  

fellendítése, hitelrendszer megjavitáta, érdekképviselet /s ennek a tör-

vényhozásban is hangot adnit/, és az országba kiállitás propagálása. 15/  

A Szegedi Hiradó -val vitázva a lap jellegét igy határozza meg: 11Szaklap,  
olyan szaklap kell nekünk, amely - mellőzve minden egyebet - kizárólag  

iparérdekeinket képviselje, szakirodalommml_ foglalkozzék." 16/  

Amikor a vámügyi tárgyalások az érdeklődés homlokterébe kerülnek,  

szükségesnek tartja a lap 1f a külön vámterület érdekében dolgozni .1117/  

Egy évtized Tmlltán  , az árviz rombolásából kiemelkedő, uj város  fellen- 

diilő és szerteágazó ipari erjedésében "••.lapunk utbaigazitást fog adni  _ 

ugy egyeseknek, mint testületeknek, vagy egyleteknek, közli bajaikat,  

panaszaikat, sérelmAiket, esetleg orvoslást keres ezekre, felölel min-

den iparügyi mozgalmat, irányt ad azoknak, de ostorozza egyszersmind á  

félszegségeket, közöl hivatalos szabályokat, elvi határozatokat, rende-

leteket, s összeköttetéseinél fogva az ország minden iparügyéről, testü-

letek mozgalmairól, beléletéről h$ képet nyújt, egyszóval a legnagyobb s~  

változatosságra törekszik s iparkodik tisztelt olvasóit kielégiteni. 

Az Alföldi Iparlap  szellemi vezető és összetartó erő kivár lenni az  

iparosok között. Egy táborba akarja gyűjteni az iparosokat és teHntélyt  

adni a közvélemény előtt :. De már programjába veszi az iparos tanoncokta-

tás szinvonalának emelését, az iparossegédek helyzetének fölkarolását,  

érdekeik támogatását, Szegeden iparmzzeum és árucsarnok fölállitását,  

az ipartestületek jogainak és hatáskörének bővitését. 19/Mikor a lap Xv1II.  

évfolyamába lép, az iparosok érdekközösségének körülhatárolásán és a kőz-

szellem ébrentartásán tul ugy látja, hogy szükséges „uj erőt önteni a  

csüggedőkbe s uj alkotásokra hivni föl a kitartókat t f120/  
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Föntebb már jeleztük a lapnak a 70-es években világosan megnyilvá-

nuló kisipari  jellegét. Mikor Bakay  átveszi a lap szerkesztését, egyik 

cikkében - a közvállalkozó szövetkezetekről írva -, noha ekkor már maga 

egyáltalán nem tekinthető egyszerűen „iparos"-nak, igy fogalmazza meg szer-

kesztői hitvallását: „...én a kisiparosok  ügyét, a sokaság ügyét szolgá-

lom." 21/  A lap célkitűzéseiről pedig azt tartja, hogy az„mindent a kézmű-

iparos  érdekeiért tegyen."
22/  

Évek során igy sokasodva a föladatok, gyarapodnak a folyóirat rova-

tai is. Az elvi állásfoglalást tartalmazó és időszerű ipari kérdésekkel 

foglalkozó vezércikkek mellett olvashatunk közleményeket a konzulátusok 

jelentéseiből, műszaki leirásokról, szabadálmazott találhányokról, pályá- 

zatokról, cégjegyzésekről, árlejtésekről, sőt - az izmosodó kapitalizmus 

velejárójaként - csődökről is. Külön rovatban kapnak helyet a közgazdaság, 

az országos és külpolitika nevezetesebb eseményei, rendeletek, elvi.hatá-

rozatok, és döntvények, iparügyi kérdések és a rájuk adott válaszok, or-

szágos és helyi ipari hirek, munkavállalók és munkást keresők hirdetései. 

Bő teret kapnak a hasábokon a különböző kiállitások ismertetései, az i-

partestületek, kamarák és iparos ifjusági egyesületek jelentősebb ülése-

inek jegyzőkönyvei, beszámolók az iparos ifjusági egyesületek kétvénen-

kint rendezett vándorgyüléseiről, jelentések az iparosok külfőldi tanul-

mányutjairól, kivonatok ipariskolai értesitőkből, tudósitások külföldi 

ipariskolák működéséről, alapszabályminták az ipartestületek, a betegse-

gélyző pénztárak és ipari szövetkezetek számára, szakirodalom ismerteté-

se, a társulati élet hírei ás hivatalos közleményei. Igen szinesek és 

sokirányuak a - szépirodalmi, ipartörténeti ás általában az iparos élet-

tel foglalkozó - tárcák. Néhvny évfolyamban a lap közöl folytatásos re-

gényeket is. 

A lap 17 évfolyamának bő anyagából ki kell választanunk néhány olyan 

kulcskérdést, amely körül az iparfejlesztés érdekében Szegeden is, és or-

szágszerte is a kőzép- és kisipari polgárság körében mélyreható viták foly- 

tak. 
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II. Iparunk fejlődésének akadályai 

,Miért szorul háttérbe a hazai ipar?" - teszi fel a kérdést  Kuli 
Zsigmond, a lap társszerkesztője, mindjárt az I. évfolyam 1. számában. y' 

Na már részletesen ismerjük azokat az alapvető gazdasági és politikai 

okokat, amelyek miatt hazánk ipara több évszázadon .át elmaradt a nyugat- . 

európai fejlődés mögött. Ezeknek az okoknak nagy részét természetesen a ki-

egyezés korában is Sokam ismerték - néhányan eljutottak annak fölismerésé-

hez, hogy elmaradottságunkon csak a dualizmus fölszámolásával lehetne vál-

toztatni! -, de a monarchia megszabta keretek közt nem sok remény maradt 

iparunk fölzárkózására. 

Minthogy a fenti kérdés kisipari kőrökből hangzott el, és a válasz 

is ennek a társadalmi rétegnek az álláspontját tükrőzi, szükségesnek tart-

juk mindenekelőtt a kisiparosság fogalmának  tisztázását. 

Az ipari forradalom, illetve a kapitalizmus kibontakozása teljesen 

átalakitja a társadalmat. Uralomra juttatja a burzsoáziát és kitermeli an-

nak sírásóját, a proletáriátust; de nem hagyja érintetlenül a kisáruter-

melőket, a parasztságot és a céhszervezet kötöttségei alól fölszabaduló . . 

kisiparosságot sem. 

A kisiparos olyan ipari dolgozó, akinek tulajdonában vannak a terme-

lő eszközök. A kisipari üzem alapvető jellemzője: a tulajdonos személyes  

és állandó részvétele a termelő munkában. Emellett azonban a kisipari ü-

zemnek még a következő sajátosságai is v annak: a kézi munka tulsulya a 

gépi mnnkéval szemben, a munkamegosztás hiánya, csekély tőke, elsősorban 

kész termékek előállitására törekszik, és végül a szűk piac, korlátozott 

vevőkör. A kisipari üzem jövedelmének számottevő része a tulajdonos saját  

fizikai munkájából származik. Minthogy személyesen vesz részt a termelés-

ben, dolgozónak minősül,.de minthogy ugyanakkor  egyben tulajdonosa• a ter-

melő eszközőknek is, és az előállitott termékeknek is, Irmnkaerejét - a 

bérmunkástól eltérően - nem a rnnkaerőpiacon, hanem a termékpiacon értéke-

síti. Terméke áruvá lesz s az áralakulás szempontjából a kapitalizmus gaz-

dasági törvényeivel, mindenekelőtt a verseny /konkurrencia/ törvényével, 

neki is szembe kell nézni. 

A kisiparosság középréteg a tőkés osztály és a bérmunkásság kőzött. 

Az ipari tőkéstől az különbőzteti meg a kisiparost, hogy a termelő munká- 

ban személyesen vesz részt, még akkor is, ha egy vagy több munkással dol-

gozik, a bérmunkástól pedig az, hogy termelő eszközeivel és a munka termé-

kével tulajdonosként rendelkezik. 



A céhek megszűnésével a kisiparosság elvesztette azt a belső támaszt, 

amelyet a céhszervezet és a századok során kialakított jogrend számára biz-

tositott. Védtelennek, kiszolgáltatottnak érezte helyzetét a kapitalizmus 

farkastörvényeivel szemben. Az iparüzés szabaddá vált s a szabadverseny 

körülményei között érvényesülő értéktörvény a mesterek egy részét megfoszt-

va termelőeszközeiktől, segédeikkel együtt bérmunkássá  tette, vagy az "ipaa-

ri tartaléksereg", azaz a munkanélküliek közé taszitotta. 

De a kisiparosság egy másik része még ilyen körülmények kőzött is ra-

gaszkodott önállóságához, saját mühelyéhez, termelési eszközeihez. Ez a 

rész a régi céhes kézműves iparosságmaradványa, de már nem egységes, a sza-

bad verseny itt is érezteti bomlasztó hatását. A kisiparosok felső rétege  

már félig-meddig a tőkés osztályhoz tartozik, míg a tulnyomó rész az alsó 

rétegbe süllyed, helyzeté, körülményei és életszinvonala a félproletárra  

emlékeztet. 2  

A kisipari üzemtulajdonosokat az alkalmazott munkások száma /0 - 5/ 

alapján 3  kategóriába oszthatjuk: 	 . 

a/ Felső:  3 - 5 segéddel vagy bérmunkással dolgozik. Bár a termelő 

munkában maga a tulajdonos is részt vesz, jövedelme általában a bérmankó-

sok által termelt értéktöbbletből ered. Főként a nagyvárosok „jónevü" i-

parosai, „hitelképes" mesterei tartoznak ide, akik kiváló szakmai ügyesség- 

gel, rátermettséggel, üzleti érzékkel rendelkeznek és minőségi munkát vé-

geznek, főleg olyan iparágakban, ahol a gyáripar komoly versenyétől nem 

kell tattaniok, és termékeikkel a megrendelők egyéni izlését is ki tudják 

elégiteni s igy állandó vevőkörük van cipészek, kárpitosok, mübutor asz-

talosok, szabók /. Módjukban  áll szakmájukban kevésbé drága gépeket is be- 

szerezni. 
b/ Középső: 1 - 2 bérmunkást alkalmaz. A jövedelem alakulásában az e- 

lőbbivel szemben jelentős a tulajdonos saját munkája a bérrminkához képest. 

A kisiparos rétegen belül számarányuk egyre csökken. 1890-ben a kisiparos-

ság 29-30 %-a tartozott ide. 

c/ Alsó: egyedül dolgozik, idegen munkaerőt egyáltalán nem alkalmaz z  

sőt időnkint kénytelen maga is bérmunkát, napszámot vállalni /jobbmódu i-

paroshoz „bedolgozni"/. Számarányuk állandóan nő. A kisiparosság tulnyomó 

részét, 62 s-át. alkották. 

Az alkalmazott munkaerő száma őnmagában még nem elegendő annak eldőn-

tésére, hogy kisipari vagy középipari üzemről van-e szó? Ennek inkább csak 

tájékoztató szerepe van az egyes kisipari kategóriák elhatárolásában. A 

munkaerő számánál biztosabb alapot nyujt annak megállapitása, hogy az ü-

zemben a tulajdonos maga is rendszeres fizikai - tehát nem csupán irányitói, 
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pénzügyi, kereskedelmi üzleti - munkát végez-e vagy sem? 3/ 

Ezek után lássuk, hogy an  válaszolnak a cimben feltett kérdésre maguk 

a gyakorló kisiparosok? 

A kapitalizmus motorja a verseny. Több tényező együttesen járul ahhoz, 

hogy egy áru a másikkal szemben sikerrel vegye föl a versenyt. Elmaradásunk 

egyik okaként jelölik meg a hazai iparcikkeknél a technikai kivitel, a tar-

tósság és a tetOszetős külső hiányát.4r  Ár tekintetében sem versenyezhetünk 

a külföldivel. Az iparos igyekszik áruját olcsón adni, hogy vásárolják, te-

hát olcsóbb, azaz rosszabb nyersanyagot dolgoz föl. 5/ Nemcsak minőségben, 

de mennyiségben is alulmaradunk, „mert nincsenek nagy inarosa.;n k, akik e-

gyes iparágak termékeit nagyb an  előállitani képesek vo1Tv „ ak. A kicsinyben 

való gyártás pedig drága." 6/ Ezek után nem meglepő kisiparos tollából ol-

vasni olyan megállapitást, amely a hazai ipar versenyképességét éppen a tő-

meggyártásban , a gyáripar kifejlesztésében látja. 

Hiányzik nálunk  az áru- és.piacismeret, Ismeretlen a verseny területén 

a forgalomban levő áruk technikai előállitása, tudományos elemzése. 8/  

Bár a mi iparosaink drágán termelnek, ugyanakkor az állam - a kereske-

dőkhöz, a kisbirtokosokhoz és más szabad pályán tevékenykedőkhöz képest - 

viszonylag magas  adókkal terheli őket. A szegedi iparosok kőre 1875 augusz-

tus 6-án tartott rendkivüli közgyülésén kérvényt terjesztett elő,amelyben 

a kormánytól az adók arányos megállapitását kéri . 9/  A többszöri sürgetés-

nek - igaz, csak másfél évtized után! - lett némi foganatja. Wekerle,pénz-

ügymgnwszter törvényjavaslatot készitett a progressziv adókulcs bevezetésé-

re. Érvként éppen az adóteher egyenletesebb fölosztását nevezte meg. 10  

A dualizmuskori adónemek között „előkelő helyet" vivtak ki maguknak 

a különböző indirekt /fogyasztási/. adók. Ezek közül is kiemelkedett a cu- 

korfogyasztási adó, amely nem csupán egyszerűen a vásárlót kárositotta meg, 

hanem osztrák részről a gyarmati kizsákmányolás jól bevált eszközének is 

bizonyult. Ezt az adót nem a piacon, hanem mindjárt a termelés helyén kel-

lett megfizetni. Az 1867-es gazdasági kiegyezésben a két állam - az osztrák 

és a magyar - a fogyasztási adók közösségét is elvállalta, még pedig ugy, 

hogy az exportált cukor után a visszatéritésre kerülő fogyasztási adók 

terheit a quota arányában viseli. Mig azonban a magyarországi cukorgyárak 

a kivitelben csak 8 - 12 5-al részesedtek, ugyanakkor a magyar kincstár a 

visszatéritett adók 31,4 $-át fizette ki Ausztriának. Igy a magyar állam 

9 év alatt. /1868- 1876/ 9 509 652 Ft, 1876 és 1883 közőtt pedig 35 728 711 

Ft Jövedelemhez juttatta az osztrák államkincstárt, tehát bőven tulfizette 

a quotában megállapitott arányokat. 
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Széchenyi fél évszázaddal előbb a gazdasági felemelkedés fő akadályát -  

elsősorban a nemesi birtokra vonatkoztatva ugyan - a hitel, a tőke hiányában  

látta. Nincs tőkéje az iparosnak sem. Sokan csak megrendelésre dolgoznak, 

tőbbnyire idénycikkeket, amelyekkel határidőre nem készülnek el. Tőke hiá-

nyában segéderőt sem tudnak alkalmazni. Idénymmnkánál pedig csak az év egy- 

harmada  használható ki gazdaságosan.12/  Matlekovics Sándor államtitkár
13/  

az Országos Ipar Egyesületben tartott előadásában ipari bajainknak kutfor-

rását a magyar iparosok hitelviszonyaiban találta meg. 14,  Nálunk trmindenre 

van pénz, akár egy várost egészen ujjáépiteni, csak ipartelepekre nem lehet 

megfelelő hitelt kapni."
15  Akiknek módjában állna kölcsönöket nyijtani, a-

zok „azonnal nagy összegeket akarnak nyerni s az iparban csak üzletet, nye-

részkedési lehetőségeket látnak ."
10" Kiváló statisztikusunk, Keleti Károly, 

az 1870-es népszámlálás adatait elemezve arra a megállapitásra jut, hogy 

iparfejlődésiek elsőrendű akadálya tta  gyér közlekedés, a pénz csekély-volta 

s lassu forgalma, a nagy közönség gyenge fogyasztóképessége s a hitel hiá- 

nya.  "
17/  

Sokat panaszkodnak az iparosok a külföldi áruk versenye miatt. A vevő-

közönség - ha csak teheti - előszeretettel vásárol külföldi cikkeket. 18/ 

Különösnek tűnik, de még az iparosok egvmás között sem tesznek másként. 

„Egy asztalos pl. megköveteli és pedig méltán, hogy iparos társai az ő pro- 

duktivitását vegyék igénybe s mégis az történik, hogy mikor cipőre van szük-

sége, karlsbadi cipőt vesz, nem pedig saját iparos társával födözteti szük-

ségletét ."19
'Ismét Keleti Károlyra kell hivatkommmk, aki  adatok tömegére 

hivatkozva bizonyitja, hogy „••.az idegen dolgok után való kapkodás nálunk 

olyan közkórság, amelyben épen azon vagyonosabb osztály szenved, amely hi-

vatva volna a hazai ipart naggyá tenni. E hibában kormányközegeink is ben-

ne sinylenek." 20/  E jelenség ellen iparosaink saját családjukon belül al - 

kossanak Véde .eletet s elsősorban  ők bizonyitság be, hogy meg tudnak lenni 

idegen ipari termékek nélkül!
21/  

Minthogy nem voltunk versenyképesek a monarchia fejlettebb országai-

val, a monarchián belül pedig nem voltak vémh  atárok, nem tudtuk megakadá-

lyozni a - mindenekelőtt Ausztriából és Csehországból - származó naymérvii  

behozatalt. 22/ Mikor 1889 elején több hazai iparos tisztelgett Kossuthnál  

torinói hajlékában, a nagy számüzött igy nyilatkozott: "A magyar ipar meg-

ölője...az idegen áruk korlátlan beözönlése." 23/  

Nemcsak a külföldi áruk, hanem maguk a kereskedők is versenytársai a 

magyar iparosoknak. Az iparosok azt szeretnék, ha közvetítők nélkül, maguk 

hozhatnák forgalomba készitményeiket, mert a közvetités megdrágitja az áru-

kat, amiből sem a készítőknek, sem a fogyasztóknak nincs hasznuk.24/Később 
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viszont már bőrükön érezve a gyári tömegtermelést, tehát a gépi nagyipar 

behozhatatlan előnyét a kézmüiparral szemben, amiatt panaszkodnak, hogy a 

kereskedők tea kézműiparosok versenyét elnyomó raktáraikat a gyári és nagy-

ipar tömeges termeléséből szerelik föl." 25/  

Még érdekesebb tünet - hiszen az imperializmus korában  vagynnkl -1  

amikor az iparkamarák egymás után / soproni, budapesti, kolozsvári, temes-

vári / fölterjesztést nyujtottak be a HonViie1mi Minisztériumba a Bernfeld-

monopólium ellen, amely kisajátitotta.magának a honvédségi fölszerelések 

szállitását. 26/Ez ügyben báró Fe:iérváry Géza honvédelmi miniszter elnökle-

te alatt értekezletet tartottak a minisztériumban, amelyen azonban csak 

annyi eredményt tudtak elérni, hogy Bernfeld Mór fővállalkozóval a már ko-

rábban létrejött megállapodást 1889-ig fönntartják, de egyuttal adatokat 

bocsátanak az iparkamarák és ipartestületek részére, hogy azok idejekorán 

javaslatokat tehessenek a minisztériumnak a szállitások jövőbeni decentra-

lizálására.
27/  

A külföldi áruk versenyével szemben egyidejüleg kellett védekezni a 

kontárok - a megfelelő képesítés ős iparengedély nélküli iparüzők - , és 

a házaló kereskedők, vándoriparosok ellen. Külföldi, osztrák és fővárosi 

ügynökök lepik el a vidéket, és haszontal an  áruikkal gyakran  a helyi ipa-

ros és kereskedő elől veszik el az életlehetőséget. 28/  Az iparosok tisz-

tességtelen versenynek, „a zsenge magyar ipar megkárositójának" 29/tart- 

ják a házalást, amely - különösen a Felvidéken 
// 

és Erdélyben szaporodott 

el - megfosztja őket vevőiktől, piacaiktól. 30" Az Aradon megtartott II.  Or-

szágos ipartestületi értekezlet ezzel kapcsolatban olyan értelmü határo-

zatot hozott, amely házalásnál csak a hazai ipar termékeit engedélyezi, 

az illetékes iparkamara véleménye alapján bizonyos városokban eltilthatja 

a házalást, szükiti a ház ás időtartamát, az országos ős hetivásárok al-

kalmával pedig eltiltja. 3  

A vándoripar és házalás korlátozására Baross Gábor értekezletre hívta 

össze az Országos Ihartanácsot. Az itt elfogadott javaslatot az ország-

gyülés elé terjesztették. A javaslat mindenekelőtt tisztázta a vándoripar 

fogalmát, üzésének feltételeit. Gyakorlását engedélyhez kőtötte. Vándor-

ipar csak 5 000 lélekszámunál kisebb községekben folytatható. Vándoriparos 

csak annyi árut szállithat, amennyit segéderő nélkül vihet magával. 32/Az 

országos vásárok és az évenként engedélyezett pótvásárok tulnagy száma 33/  

sok időt von el az iparos termelő m,rnkéjától, ezért a kereskedelmi minisz-

ter rendeletben szabályozta az országos és heti vásárok időpontját. 34/ 

Sok sérelem, vita, értekezlet, fölterjesztés folyt Szegeden és másutt 

is a fegyencipar körül. A különféle büntetőintézetekben gazdaságossági és 

nevelési szempontból - nagyon helyesen!: - többféle munkakörben foglalkoz- 
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tatták a rabokat. Keresetük nagyobb részét besza'.mitották eltartásukba, ki-

sebb részét pedig szabadulásukkor kapták kézhez. Az iparosok mégis tiltakoz-

tak, mikor hire kelt annak, hogy a szegedi fegyház igazgatósága egy nagyobb-

szabásu ruházati ipartelep és árucsarnok felállitását tervezi, 35' mert a 

„ szabad iparosokkal" szemben ezt }}tisztességtelen versenynek" tartották. A 

fegyház ui. maga szerzi be a nyersanyagot és a munkaeszközöket, és kihasz-

nál ja az olcsó rabmunkaerőt, 36 	viszont az iparosoknál külön költség- 

be kerül. Török Kálmán, a szegedi kerületi bőrtön igazgatója, védekezésében 

tiltakozik a "tisztességtelen versenyt} ellen, s kijelenti, hogy a börtön 

magánmegrendeléseket nem fogad el,  csak  állami megrendelésre dolgoztat. Ci-

pészet, szabóipar - minthogy betanitásukra nincs szakember -, épugy a kőnyvv. 

kötés, kefekőtés, gyékényfonás és zsákszövetvarrás is, megszűnt a börtönben. 

Faáruknál félkészitmények előállitására törekszik, melyeket a szabad iparo-

sok rendelkezésére bocsát. Örülne annak, ha az iparosok konzorciumba tömö-

rülnének és felhasználnák a rabm»nkaerőt. Ismerteti azt a miniszteri enge-

délyt, amelynek alapján asztalos, bádogos és kádár szakmában foglalkoztat-

hatja a rabokat. 37/  Bakay azt javasolta, hogy az ipar helyett a mezőgazda-

ságban foglalkoztassák a rabokat. 38/  Ez részben azért volt viszont megvaló-

sithatatlan, mert a legtöbb börtön nem rendelkezett akkor még ilyen irányu 

gazdasággal, részben pedig ugyanakkor 'a mezőgazdasági munkások számára je-

lentett volna az előbbivel szemben még veszedelmesebb versenyt. Viszont 

senkinek nem támasztott volna versenyt, ha - mint ezt néllAnyan ajánlották -  

a rabok az őstermelés elhanyagoltabb ágait: méhészetet és selyemhernyóte-

nyésztést üzhették volna. 39/  Az ipartörvény revíziójának tárgyalásakor az 

országgyülésen több fölszólalás hangzott el a fegyencipar ellen. 1883 ja-

nuárjában a földművelés-, ipar-, kereskedelmi és igazságügyminisztérium 

megbizottai értekezletet tartottak, amelyen az alábbi . egyértelmü megálla- 

podás született: a büntető intézetek félkészitmények tömegtermelésére szo-

ritkozzanak, vagy olyan cikkek készítésére, amelyeket hazánkban egyáltalán 

nem készítenek, vagy nem elégitik ki a hazai szükségletet, vagy a küldöld 

számára termelnek. Dolgoztathatnak az igazságügyi hatóságok ellátására is. 

A háziipar köréből csak azokat müvelhetik, amelyek a helyi vagy legközeleb-

bi vidék számára versenyt nem képeznek. Az értekezlet részletesen fölsorol-

ja a müvelhető és tilos iparágakat.
40/  Ennek ellenére a szegedi ipartestü-

let, a kereskedelmi ás iparkamara, évek mulva is feliratokban panaszkodik 

a minisztréimm( arról, hogy a szegedi kerületi bőrtönben , }nemcsak házi-

ipari cikkek és félkészitmények állittatnak elő és szállittatnak megrende-

lésre, de diszáruk, ágyak, szekrények, székek, asztalok, állványok, konyha-

főlszerelések, sőt egész épületberendezések....Az olcsó rabmunkákkal szem- 
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ben a kisiparosok nem képesek versenyezni."41/ 	. 

A fegyencipar egyáltalán nem magyar különlegesség. Jóformán minden állam 

igénybe vette az olcsó rabmunkaerőt, amely ellen ugy ancsak mindenütt tilta-

kozások, panaszok áradata indul meg. Néhány munkás- és polgári párt prog 

ranjába is iktatta a fegyencipar korlátozását. Németországban a Szociálde-

aokrata Munkáspárt már 1875-ös góthai programjában szerepel.a rabmunka sza-

bályozása, hasonlóképen a Centrum kölni szociálpolitikai programtervezeté-

ben /a katonaságnak iparban való fölhasználsával együtt!/, s mégy ugyanez 

évben /1894-ben/ a Szabadelvű Néppárt pedig egyenesen a rabmunka eltörlését 
42/  

követeli. 

Magyarországon először a 	. .. 	' ,_o~~_ - 	/1901.dec.25- 

-27/ vár törvényes intézkedéseket a kormánytól a fegyencipar ellen, még pe-

dig: tíltsa meg a kormány, hogy egyes vállalkozók - fölhasználva az olcsó 

rabmunkaerőt - iparcikkeket vigyenek piacra, s igy a m,rnké,sokat még a fe-

gyenceknél is nehezebb helyzetbe hozzák; továbbá meg kell tiltani, hogy bér-

harc esetén a fogházigazgatók fegyencmunkaerőt bocsássanak a vállalkozók 

rendelkezésére. Fegyencek alkalmazását nemcsak az iparban, hanem a földmüve-

lésben is meg kell tiltani, mert ellenkező esetben a fegyencek a mezőgazda-

sági munkások kereseti lehetőségeit rontják. 43/ 

A 80-as évek második felében befejeződtek a nagy vasutépitési és folyó-

szabályozási munkák. Rengeteg agrárproletár maradt megélhetés nélkül, meg-

indult a milléniumi idők görögtüzét elhomályositó szomoru történelmi folya-

mat:  a kivándorlás. Amikor az uralkodó osztályok nagy pompával Onneplik a  

honfoglalás ezredik évfordulóját, sajátos történelmi paradoxonként az ezer 

éve italakó magyar családok jelentős része indul el uj hazát keresni. Az 

Alföldi Iparlaikárhóztatja a kormányzatot, hogy nem tesz semmit a székely-

földi kivándorlás megakadályozására. Azt javasolja: ipart kell teremteni a 

Székelyföldön, munkához juttatni a székelyeket, hogy ne kényszerüljenek 

sokévszázados hazájuk elhagyására. 
44/ 

 Baross rendeletet adott ki a kiván-

dorlásra csábitó hirdetmények, pénzes levelek kezelésére. A levelek kézbe-

sitésével egyidejűleg értesiteni %ell. a kivándorlás ellenőrzésével megbí-

zott politikai hatóságokat is. 45" Lukács Béla kereskedelmi miniszter a ki-

vándorlás meggátlására és a székelyföldi ipar fejlesztésére vármegyénkint 

iparfejlesztő bizottságot létesitett, amelynek feladata általában a közgaz-

dasági helyzet tanulmányozása s javaslattétel a házi-, kézmü- és gyáripar, 

valamint az ezzel kapcsolatos szakoktatás kialakitására. 46/  Beksics Gusztáv  

az ipart a„nemzet védbástyájának” tekinti és a határszéli városokban is szük- 

ségesnek tartja azt fejleszteni, ezzel együtt a környékbeli nemzetiségek 

magyarositását is szolgálva, ahogyan egykor a római provinciák lakóit a 

47/  városokban romanizálták.  
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„
A magyar ipar szegénységének, a magyarság szegényedésének oka: a 

gentry- őg."48/  sA közfelfogásban népszerdek a nnagyságos járdataposók,tt49/ 

a munka nélkül érvényesülők, a mindig mindenütt megtalálható urizálók. A 
magyar ember irtózik a kézi, az ipari és kereskedői foglalkozástól, nem 
tartja „becsületes emberhez illó m nkának.tt 5©/ Sokakat csak a kényszerüség 
visz e pályára, s ha már elnyerték a mesteri képesitést, nem fejlesztik to-

vább tudásukat. 51/El kell oszlatni a társadalmi előítéleteket, melyek meg-

vetetté, lenézetté,szégyenletessé teszik a kétkezi m►mkát. 52/  "A genrty 

gyermeke ipari pályára nem lép. „53/ A fizikai munka becse elveszett, az. 

ifjuság irtózik a bizonytalan keresetmódtól, elfordul az ipari pályától. 
Az iskolák tultömöttek. Aki néhány osztállyal többet végzett,már dehonesz-
tálónak tekinti magára nézve a fizikai munkát. Félmüvelt, szakértelem nél-

küli emberek tömege telepszik rá a társada.Tmora, amelyből annak semmi gaz- 
dasági haszna nincs. Sok kitünő erő vész el irodaszolgai, raktárnoki, köz-

vetitői stb. állásban. Előszeretettel alkalmaznak ilyen munkakörben lesze-
relt katonákat, akik pedig érvényesülni tudnának fizikai pályákon. A cikk-
iró találóan mutat rá a vroletarizmus veszélyére. E folyamat végeredménye 
szerinte „a nemzedék elsatnyulása, a munkAskéz és nemzeti erő megfogyatko- 

54/ 
zása. tt 

„Németországban nemcsak vitézségért, ipari vagy mezőgazdasági érdeme-

kért is adtak nemesi címeket. Miért ne lehetne nálunk is?" 55/ „Az ipar ép-
ugy küzd ma a hazáért, mint akárki más, hát miért éppen az ipar lenne az, 
aki a mások által elnyerhető jutalmazásra nem érdemes ?tt56/  

A ,szakértelem hiányára való utalás nem alaptalan. Maga a kereskedelmi 

miniszter a kisiparosok nehézségei közé sorolja a „szakoktatás majdnem tel-

jes hiányát.
„57  Bár Trefort58  hangoztatja, hogy „nincs már egyetlen népis- 

kola sem, amelyben a kézügyesség gyakorlására és ennélfogva a háziipar fej-

lesztésére valamely iparág ne gyakoroltassék.tt
59/és sürgeti, hogy a „tani-

tás központjában a kézimunka legyen, „6okorszerü tanműhelyek nélkül nem kép-
zelhető el eredményes fejlődés. / A háziipart is - a nyugat-európai álla-

mok miótéjára - külön tanmühelvekben és külön módszerekkel  kell .elsajáttit- 

tatai . Az Országos Iparegyesület a háziipar fejlesztésére országos köz-

pont megszervezését kivánja. Ez fölkatatná, hogy vidéketkint milyen fajta 

háziiparok üzhetők? Megyénkint egy-egy háziipari bizottságot kell felálli- 
tani. Ez gondoskodna a helyi háziipar szakszerü oktatásáról /tanfolyamok 
szervezése, vándortanitók alkalmazása, tanműhelyek fölszerelése, stb./.Nagy 

gondot kell forditani az ízléses, művészi kivitelre, megfelelő tecthnika el-
sajáttittatására. Világosan el kell határolni egymástól a kisipart és a 

háziipart. A kettő nem lehet egymásnak versenytársat Kedvező körülmények 

között a háziiparral foglalkozók anyagbeszerző, termelő és értékesitő 	. 
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szövetkezetekké alakulhatnak. 63/ 

Az iparügyek mostoha mivoltában nagy része volt annak, hogy nemcsak 

iskolai vonatkozásban, hanem az országos ügyek intézésénél is jelentkezett 

az ipari szakértelem hiánya. Az országgyülési képviselőválaaztások idején 

jogosan utalnak arra az iparosok, hogy a törvényhozásban az iparosok nin-

csenek képviselve. 	A polgári elem sehol nem foglalja el az őt megillető 

helyet. 65/Hazánk tulnyomóan jogi állam, „a nemzetgazdászati érdekek ez ide-

ig kevés méltatásra találtak, s az államgazdászati dolgok is igen csak fis-

kális szempontból ápoltatnak." 66/  Noha a képviselőjelöltek választói beszé-

deikben állandóan igérik az ipar támogatását s annak lelkes barátainak mu- 

tatkoznak, valójában azonban semmit  nem tesznek annak érdekében, mert a t. 

Házban már minden figyelmet a közjogi problémák vonnak el az ipartól. 67/  

Földesur, táblabiró, prókátor, professzor, pap ül a képviselői padsorokban. 

A képviselőház összetételében 9/10 részben jogász, 1/10 részben orvos, iró, 

Ügyvéd, kereskedő, stb. 69`jogosan panaszolta föl a szegedi polgárság - lát-

va az uj vámtarifaszabályzat képviselőházi tárgyalásakor a magyar ipar ér-

dekeinek teljes háttérbeszoritását az osztrákoké mögött - a törvényhozásnak 

az ügy iránti értetlenségét: „Ez az, ami nekünk, magyar iparosoknak, méltán 

fáj, hogy t.i. Magyarországban a magyar iparos csak adót fizetni és válasz-

tani jó, a magyar iparérdekek csak ilyenkor jönnek szóba s hogy vezérférfi-

aink közgazdasági vitáit inkább a bársonyszék felé való törekvés szineit 

viselik magukon, mint a magyar ipar és közgazdaság vitális érdekei komoly 

előmozditásának akaratát."7/ 
 

Ezek a nem éppen hizelgő megjegyzések a közgazdasági érdekek képvise-

letéről a magyar országgyülésben nem a dualizmus korában hangzanak el elő-

ször._A debreceni Füszer- és Vaskereskedők Egyesülete egyik feliratában 

már a 40-es években külfffiadi példákra hivatkozik /Anglia, Franciaország/, 

és ezeknek az országoknak nagyarányu gazdasági föllendülését azzal magya-

rázza, hogy ott a parlamentben is, a miniszteri székben is gazdasági szak- 

emberek ülnek. 71/  Az 1843-44. évi országgyülésen Perger Ignác olyan véle-

ményének adott kifejezést, hogy a gyárosokat is képviselethez kell juttat-

ni az országgyűlésen. Egyre növekvő számuk indokolja, hogy a törvényhozó 

testületen belül . szükség van a tapasztalt gazdasági szakemberek véleményé-

re, javaslataira. - Ez a nyilatkozat azt bizonyitja, hogy a polgárság már 

nem elégedett meg egyszerüen a képviselettel, h anem igényeit és érdekeit 

az országgyülésen belül is érvényesiteni akarta, s egyben annak is bizo-

nyitékay hogy a kormányzásban való részvételre is törekszik.
72/  

A nyugati országok parlamentjében arányos a szakmák képviselete, sőt 

Ausztriában a testületek is küldenek képviselőket. 73/Ha nálunk is igy volna, 

68/ 
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legalább 38 választói kerületben kellene képviselővé iparost választani. 74/  

1887 elején a költségvetés tárgyalásakor a t. Házban elméleti emberek szó-

nokolnak, vitáznak iparról. A gyakorlati embereket lenézik, s bár elképze-

lésük, programjuk nincs, mégis jogot formálnak maguknak az intézkedésre.
75/  

Hozzá nem értés akár a miniszteri székben, akár a parlamentben, máris sokat 

ártott az ipar érdekeinek. ?6/„ Veszedelmes jelenséget képez Magyarország 

iparügyeire nézve azon kőrülmény, hogy Magyarország nagy emberei - sőt nem 

iparügyi miniszterei is - gyakran félreverik a magyar iparügyek nagy harang-

ját és midőn egyrészről őszintén jelzik a bajt, á veszélyt, ugyanakkor még-

sem képesek egy biztosan mentő horgonyt adni a hullámok közé ragadott szegény 

hajósok kezébe."
77  

Az iparügyi tárca költségvetési vitáján a szemlélő teljes közömbösséget 

tap aszta1h  atott a t. Ház részéről. A miniszterek is  legfeljebb teoretikusok. 

Hiányzik a parlamentből az iparilag képzett férfiul 78/  "Az ipar kérdései ne 

képezzenek politikai pártérdekeket!" - követeli az Alföldi Iparlap  cikkirója. 

"Igyekezzünk minél több), üzletileg iskolázott, művelt és szakértő embert kül-

deni az uj törvényhozásba." 79/  Majd: "Kevés az iparos képviselő. Valódi ipa-

rosokat  kellene bejuttatni az országgyűlésbe." 80/  

A többszőri sürgetésnek lett is némi eredménye. 1878 november végén 

három iparost választottak képviselővé: a szegedi I. kerületben független-

ségipárti programmal Bakay Nándort,  aki  az előző választáson még elbukott; 

a kecskeméti II. kerületben Szilády Laiost,  nyomdászt; és a?écskai kerület-

ben dr Gaál Jenőt. ,  a kereskedelmi és iparkamara titkáxát. 81' 1887-ben azonban 

már csak két férfi képviselte a Házban az ipar érdekeit: Mudrony Soma,  az 

Országos Iparegvesűlet , igazgatója, 
84( és Matlekovics Sándor,  kereskedelmi 

minisztériumi államtitkár. Egyik sem gyakorló iparos! Magyarország iparának 

fejlesztése pedig „egyenlő kérdést képez Magyarország megmentésének kérdésé-

vel."83/  ", magyarok, belenyargaltuk magunkat azon tévhitbe, hogy minekünk 

mezőgazdasági államnak kell lennünk, egyebek nem is lehetünk." 8/  Ipar nél-

kül ma már  mezőgazdaságunk sem lehetne, de kulturánk sem. Pedig erre a ket-

tőre az állam - igen helyesen - elég sokat áldoz, de közben a hazai ipar t . 

teljesen elhanyagolja. „Gyökeres közgazdasági rendszeralkotás kell ide. Bi-

rekt államseeg' ély kell a magyar nemzeti iparnak, például ugy, mint  a lótenyész- 

tés terén." 

Ausztria és Magyarország áruforgalmát  elemezve az Alföldi Iparlap  cikk-

irója felhívja a pénzügyi körök figyelmét arra, hogy a szövőipar - mely áru-

forgalmi statisztiké8ó legsötétebb részét képezi - fejlesztésében milyen jö-

vedelmezőség rejlik. 
86/  A háziipar hanyatlásának okai között, amellett, hogy 

a háziipari egyesületek.nm*ájában nincs tervszerüség és nincsenek szakkép-

zett vezetők, ott szerepel az állami támogatás hiánya. Pedig a háziipar fej- 
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lesztésére már csak azért is nagy szükség van, hogy az a nagyipar számára 

tartaléksereget biztositson, a tanuló készségét szerezzen bármiféle ipari 
87/ 

munkáfa. 

Minthogy felelős vezetők részéről az ipar nem részesül kell figyelem-

ben, azért inkább egy erős iparos közszellemnek kellene a társadalom mind 

szélesebb köreit a hazai ipar pártolására és fölkarolására ösztönözni.
88/  

A soproni iparkamara jelentésében jogosan panaszkodik  a  társulási szellem 

teljes hiányáról és az önsegélyezés elhanyagolásáról. 89/  A kisiparosoknak 

sok idejét rabolja el a nyersanyag, a hitelügyletek utáni szaladgálás, az 

elárusitás gondja. „Nagyobb városokban, hol a tőke tömegesen termel és gyor-

san termel, a kisiparos maholnap csak munkás lesz." 90/ 	. 

Kár ennél az időpontnál sokkal korábban, 1859-ben a Szegedi Hiradóban 

közölt cikksorozat Szeged jövőjét vizsgálva, arra az eredményre jut, hógy 

„a fejlődés fő utja a kisipari vállalkozások gyárrá fejlesztése lehet, mert 
igy küszöbölhető ki a külföldi tőke közremüködése. Az Ausztriától való gaz-

dasági függetlenség előfeltétele és biztositéka a politikai függetlenség." 

A szerző Kossuthnak  a Pesti Hirlap hasábjazi a 40-es években kifejtett i-

parfejlesztési eszméit követi. 91/Niegjelenik a kisipar jövőjéért való aggo-

dalom..A természet törvénye szerint a nagyobb erő megsemmisiti a kisebbet. 

A külföldi áruk és a nagyipar versenye miatt 1 illitsunk tehát erő ellenében 

erőt, alakuljunk önsegélyző társulatokká helységenkint... Közös vezetés, na-

gyobb tőke, közös raktár, munkafelosztás, termelő-munkaeszközök  elosztása, 

árusitással munkaidő és munkaerő megtakaritás, kevesebb helypénz...jobb 

minőségű áru, kedvezőbb adófizetési képesség.. 9Pol tehát az egyesülésret"  92/ 

A kereskedő is kizsákmányolja az iparost. 	Hiába hadakozunk a kül* 

földi ipar versenye ellen,  ez addig nem lesz sikeres, mig nálunk is meg nem 

honosodik a tömeges termelés, amit a kisiparos csak a szakmánkénti szövetke-

zés által érhet el. 94/A kézműipar és gyáripar között ott a határvonal, ahol 

a gép átveszi a nnnkát.  A kézmüiparos áruját teljes egészében maga állitja 

ki, mig a gyárban részmüveletek egymásutánjából ál1. elő a termék. A kézmii-

iparod; a kötelező társulás és a szakképzettség törvény által megkövetelt 

beigazolásával lehet támogatni. Ez a gyáriparnak is ujabb lendületet. adna, 

hisz, gyáraink legjobb munkásai a kézmüiparos msib  elyéből kerültek kí. 95/  

Van, aki fölismeri, hogy „a kisiparnők gyáriparrá kell átalakulnia," 96/ 

hiszen tömegtermelésre a kisipar képtelen, már pedig a verseny szempontjá-

ból csak a gyáriparnak van jövője. A kisipar élete csak napok kérdése. 97/ 

A magyar ipar betegségei közé tartozik a nemzeti önámitás. 98/  Amíg a 

nagymérvü . behozatal mellett itthon nem vagyunk képesek versenyezni a kül- 
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földi áruval, mit kereshetnénk Keleten? „gisz ott is csak azon eszközökkel 

versenyezhetnénk, mikkel itthon sem birunk." - „Ne keressünk cikkünknek kül-

földön piacot, míg a hazai nem a mienk, „99/ 

Amikor hire kel annak, hogy Szegeden szövőgyár létesül idegen tőkével,  

már hangot kap a lap hasábjain a jogos aggodalom: ff ... félő, hogyha összes 

gyáraink csak idegen tőke által létesülhetnek, támad egy uj és nemzeti szem-

pontból nagyobb baj; mert az idegen tőke, az idegen szellemű gyáripar m¢g
100~ 

elveendi azon tért is, melyet csakis e nemzet fiai kötelesek elfoglalni. 

A tünetek fölismerése mellett nem hiányoztak azonban a bajokat orvo-

solni akaró javaslatok sem. Már igen korán fölismerték a szövetkezésben rej-

lő lehetőségeket.
101 
 Az Alföldi Iparlap ezt még az alábbiakkal egésziti ki: 

hazai piacunk biztosítása honi termékek részére, 

kereskedelmi és iparkamarák korszerübb megszervezése, 

szállitási és vállalkozási ügy célszerű rendezése, illetve a kisiparo-

sok érdekeinek megfelelő decentralizálása, 

iparostanoncoktatás rendezése, 

ipari szaktanfolyamok, illetve ipari középiskolák fölállitása.
102/  

Az iparosok adócenzusának leszállítása mellett 105/  a háziiparnak a kor-

mány részéről történő támogatása a korszerű szaktanitóképzésben, műszaki 

könyvek kiadásában, szakkönyvtárak fölállitásában és a háziipari termékek- 
104  

et elárusitó csarnokok létesitésében jelölhető meg. 	IvAnkovits János,  

Szeged II. ker. országgyülési képviselője, a földmüvelés-, ipar- és keres-

kedelmi tárca költségvetési tárgyalásán a már előbb ismertetett javaslatok-

hoz hozzátette: „Szükség volna jó utak épitésére, a szállítási tarifának 

mérséklésére, a szállitások körül észlelt hiányok megszüntetésére, a köz-

igazgatás javitására, a törvénykezésnek olcsóbbá és gyorsabbá tételére, a-

zon kívül a külkereskedelmi piacok megszerzésére és különösen a belföldi pi-

acnak meghóditása a hazai ipar számára."
105/  

Az Alföldi Iparlap hasábjain olvasható észrevételek azt bizonyítják, 

hogy a kapitalizmus kibontakozásával a Risipar válságba került. A válság 

egyik oka az alacsony termelési technika. Az átlag kisiparos termelési költ-

sége magasabb, mint a fejlettebb technikával rendelkező középipari üzemé. 

Emiatt a legtöbb kisiparosnál rá .fizPt4gP4sé vált g termelés, ez okozta ön-

állóságuk elvesztését, és kényszerültek - most már termelőeszközök hiányában 

munkaerejük áruba bocsátására, azaz igy süllyedtek le a bérmunkások osztá -  

lyába. 	 . 

De a termelési technika kezdetlegességén kívül más tényezők is nehezí-

tették a kisiparosok helyzetét. Tőke /beruházási és forgótőke/ hiányában  
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nem tudták üzemüket modernizálni, gépekkel fölszerelni s ennek következté-

ben termelékenységüket növelni. Bizonytalan piaci helyzetük miatt nehezen 

jutottak hitelhez, hitel hiányában beszerzési nehézségekkel kellett megküz-

deniök csak kis mennyiségben és gyengébb minőségben vásárolhattak nyersa-

nyagot/ 9  ez pedig kihatott termékeik értékesitésére. Megfelelő üzlet, kira-

kat és reklám fiiján nem tudtak megküzdeni a termékpiacon pénzügyileg szilár-

dabban megalapozott közép-, nagyiparral és kereskedelemmel, lemaradtak a fo-

gyasztók meghóditásáért folytatott versenyben. De a kisiparosnak nemcsak a 

tömegtermelésre berendezett nagyobb üzemekkel, hanem a többi kisiparos ver- 

saalivel szemben is meg kellett birkóznia. A felszinen maradást ismét ugyan-

azon tényezők biztositották, amelyek között a kapitalista árutermelés folyt, 

azaz a megfelelő tőkeerő, a termelőeszközök mennyisége és korszerüsége, az 

iparos szakmai jártassága,stb. 

A kiegyezés meginditotta a hazai kapitalizmus kibontakozását. A magyar 

kisiparosnak azonban nemcsak a magyar közép- és nagyipar versenyével szem-

ben kellett volna helytállnia, hanem - a vámközösségből eredően - az osztrák  

ipar egyre növekvő árubehozatalával szemben is, amely nemcsak a hazai tőkés 

ipar, hanem a kisipar helyzetét is nehezitette. A kisipar válsága köbetkez-

tében ugyanazon gondok jelentkeztek nálunk a 70-es évektől /hitel, nyersa-

nyagbeszerzés, értékesités/, amelyek a nyugat-európai országokat a XIX.szá-

zad első felében foglalkoztatták. De ott a válság mielőbbi fölszámolásába 

a tőkés állam is hatékonyan beavatkozott, Németországban az iparigazgatási 

szervezet kiépitésével, a szövetkezeteknek főleg hitellel való ellátásával, 

Ausztriában az iparfelügyeleti rendszer megszervezésével és az államnak a 

kisiparosság részére növekvő mértékű pénzügyi segitésével. 

A kisipar válsága nem egyforma mértékben hatott az egyes kategóriák 

helyzetére. A felső kategóriában a kisiparosok azért tudták megállni a he-

lyüket a tőkés termelésben, mert olyan minőségü árukat termeltek, amelyek 

előállitásával a nagyipar nem foglalkozott. Egyuttal birtokában voltak mind- 

azon tényezőknek is, amelyek versenyképességüket más kisiparos társaikkal 

szemben biztositották. Üzemeikben rendszerint bérmunkásokatsegédek, -tönk-

rement mesterek/ foglalkoztattak, jövedelmük jelentősebb része ezek kizsák-

mányolásából származott, s igy üzleti gondolkodásuk, magatartásuk nem is any-

nyira a kisiparossághoz, mint inkább a tőkés osztályhoz állt közel. A kö-

zépső és alsó kateg riába, tartozott a kisiparosok zöme. Üzemüket kezdetle- 

ges technika, alacsony termelékenység jellemezte. Ezt a hátrányt a munkaidő 

meghosszabbításával, vagy alkalmazottaik segédek, tanoncok/ - már akik i-

lyeneket egyáltalán tarthattak - fokozott kizsákmányolásával próbálták el-

lensulyozni. Ezeknek kellett a hazai nagyipar mellett főként az osztrák i- 
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par versenyével is megbirkózniok, ők érezték legsulyosabban az egyre növek-

vő adóterheket., a hitelnyujtás és anyagbeszerzés terén leginkább pedig a 

bank 	-, illetve kereskedői tőkével kerültek szembe. Elsősorb an  ez utóbbi ka- 

tegóriákra jellemző az un. „kispolgári gondolkodás". Magatartásuk, állásfog-

lalásuk ingadozó, ami bizonytal an  helyzetükkel magyarázható. Rok bennük az 

elégedetlenség, a lázongás, a kritika a fennálló renddel szemben, amelynek 

sulyát nemcsak a gazdasági, hanem az élet egész területén tapasztalták. Az 

alsó kategória életszínvonala már a proletárhoz állt közel, hiszen nem egy- 

szer - főként vidéken - megélhetéséhez bérmunkát, napszámos munkát is kellett 
106/ 

vállalnia. 

A magyarországi kapitalizmus lassu fejlődését az alábbi számok tanusit- 

ják: 1857-ben iparral foglalkozott az összlakosságnak 3 jó-a, 1870-ben 4,2 %-a, 
1880-ban 5 s-a,.1890-ben 5,3  s—a. 1D7/  De a lassu iparfejlődés ellenére a 
kisiparnak a dualizmus félszázada alatt - iparunk elmaradottsága és a nagy-

ipar korlátozott fejlődése miatt - jelentős sulya volt. A kisipar számára 

olyan területeken maradtak lehetőségek, ahol a kézi munkát nem szoritották 

háttérbe a gépek /javitó, szerelő munkák, épitőipar és az ezzel összefüggő 

szakipari munkák/ vagy ahol a fogyasztók izlését egyedi munkadarabok előál-

litásával lehetett kielégiteni. De ha a kisipar helyzetét. a 11-100 munkást 

foglalkoztató közégigarral együtt vizsgáljuk, akkor csupán a vas- és fémi-

parban is a század utolsó évtizedében a következő adatokat találjuk: ková-

csoltvasáruk előállitásával foglalkozott 44 üzem, épület- és mülakatosság-

gal 25 üzem, rézmüves és bronzöntő 14 üzem, kisebb gépgyárak, gépmühelyek 

pedig kb. 70 üzemmel szerepeltek a kis- ás középiparosság kezén. A közép-

ipari üzemek száma 67 %-al, munkáslétszAmuk pedig 77 %-al nőtt. 1890-ben 

2 439 középipari üzemnek 58 187 munkása, 1900-ban 4 120 üzemnek 103 567 

munkása van. Tiz év/alatt tehát az üzemek és munkásaik száma majdnem meg-

kétszereződött. 108 

Az ipari üzemek száma tekintetében 1890-ben a kisipari üzemek voltak 

döntő tulsulyban, amennyiben az összes ipari üzemnek 97 %-át alkották. A 

századforduló idején az egész iparban dolgozó munkásoknak több, mint a fele  

a kisiparban dolgozott. A termelés értékét tekintve pedig a kisipar része 

sedése az egész ipari termelésből 32,7. % volt.109 

A számok, ugy látszik, mintha ellepleznék azt a bomlási folyamatot, a-

mely a kisiparosság soraiban a 70-es évektől kezdődően megindult és a későb-

biekben is folytatódott. A 3-5 alkalmazottal dolgozó kisiparosok egy része 

az 1-2 alkalmazottat tartók közé süllyedt, míg általában az alkalmazottakkal 

dolgozók jelentős része eavedül dolgozó kisárutermelővé lett. Ez utóhabiak 

száma 1890 ás 1900 között: 49,3 s-al, 1900 és 1910 között pedig  ujabb 8,4 %-al 
110/ 	. 

nőtt. 
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A magyarországi kisipari válság legfőbb oka  azonban - a tőkés nagyipar 

kibontakozásán és az ország félgyarmati helyzetén kivül - a magyar uralkodó 

osztályok feudál-kapitalista gazdasági és politikai jellege. Bár a kormány-

programokban és a miniszterelnökök parlamenti bemutatkozó beszédében gyakran 

kap helyet a „kisipar helyzetének javitása", az egymást váltogató kormányok 

nem sokat tettek a válságba jutott kisipar megmentése érdekében. A kisipa-

rosság érdekei védelmét a 48-as Függetlenségi Pártban vélte megtalálni, a 

Függetlenségi Pártnak pedig szüksége volt a kispolgárságra, mint  tömegbázis- 

ra. 111 Az államhatalom iparfejlesztésen főként a tőkés nagyipar kifejlesz-

tését értette, s ebben az iparfejlesztésben a kisipar nagyon szerény tétel-

lel szerepelt. Ez az antidemokratikus hatalmi szervezet egyébként is lehet-

etlenné tette, hogy ,a dolgozók - helát a kisiparosok is! - megszervezzék a 

maguk érdekvédelmét. Ebben a nyomasztó légkörben, mikor az uralkodó osztá-

lyok minden  megmozdulásban rendőri ügyet láttak, a kisiparosok sem tudtak 

helhelyzetük megjavitása 	
112 

y 	gjavitása érdekében hathatósan közreműködni. 

A kisiparosok a hazai iparfejlődés gátló tényezőit vizsgálva természe- 

tesen nem látták a háttérben meghuzódó igazi okokat, inkább a felszínen mu- 

tatkozó tüneteket észlelték. Ezek önmagukban is elég sulyosak voltak ugyan, 

de még fölszámolásuk esetén sem javítottak volna lényegesen sorsukon. Müvelt-

ségük fogyatékossága, a gazdasági élet egészéről való áttekintés hiánya, a 

kapitalizmus törvényeinek nem ismerése nehezitette a bajok fő forrásainak a 

föltárását. Nyugaton a gazdasági és társadalmi haladás egységes nemzeti pi-

acot hozott létre azonos vámhatárok között, nálunk azonb an  a vámterület kö-

zössége, Magyarországnak Ausztriától való többévszázados függősége és a ki-

egyezés után is a monarchián belüli gazdasági és politikai alárendeltsége, 

tartósitotta ezeket a tüneteket, elodázta fölszámolásukat. 

A gyenge áruminőség - főként a külföldi iparcikkek versenyével szembe-

állítva -, a kisiparost szorongató adók, a közép- és kisipar hitelszegénysé-

ge, tőke hiánya, ugyanakkor nagyobb ipari vállalkozásoknál a külföldi - el-

sősorban osztrák tőke beáramlásara kereskedelem, mint  a kisipar vetélytársa 

és kizsákmányolója, a monopóliumok és a kormány közötti - nem mindig tisztes-

séges - kapcsolatok busás jövedelmű üzletek lebonyolítására, valóságosan lé-

tező kísérői voltak a kiegyezés utáni évtizedek gazdasági életének. 

Az anyagiak mellett figyelemre méltók a társadalom szemléletére, a köz-

gondolkodásra és erkölcsi felfogásra utaló olyan megjegyzések, mint  a fizi-

kai munkát  lenéző társadalmi előitéletek, a „genbry-gőg" - miközben a közép-

birtokos osztály egy részének lába alól lassan kicsuszik a talaj, de a gaz-

dasági pályákat nem tartja az „uri" életmóddal összeegyeztethetőnek - a szak-

értelem hiánya, az iparos szakképzettség korszerütlensége, f1Magyarország 
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agrárállam" rögeszméjéhez való ragaszkodás, - amely egyébként megfelelt a 

hatalmat kézben tartó nagybirtokos osztály szemléletének -, az iparos tár, 

sulási szellem hiánya, a fogyasztók részéről a külföldi áruk előnyben része- 

sitése a hazaiak mögött - , tudatilag is fékezői voltak iparunk felemelke-

désének. Megjelent a kisipar jövőjéért való aggódás, illetve annak felisme-

rése, hogy a tömegtermelést folytató gyáriparral szemben a kisipar pusztulás-

ra van  itélve. Különösen érdekes a.törvényhozás összetételének felvázolása, 

illetve abban a közép- és kisiparosság képviseletének - néhány "fehér holló" 

kivételével - szinte teljes hiánya. Ugyanakkor nyugati szomszédainknál - 

pl.  már Ausztriában is! - a törvényhozók soraib an  az ipari szrvezetek kép-

viselői is helyet foglalnak, sőt Németországban a Szociáldemokrata Pártnak 

egyre nagyobbszámu képviselőt sikerül a birodalmi gyűlésbe juttatni. 

A felmerülő javaslatok, mint a házalás, a vándoripar és a fegyencipar 

- azaz az olcsó rabmunkaerő kizsákmányolása - korlátozása, a háziipar fej-

lesztése, csak helyi kezelésnek bizonyult. A keleti piacok megszerzésére 

való irányvétel beleillett ugyan az imperializmus terveibe, de annak hasznát 

sem a közép- és. kisiparosság, hanem a burzsoááia látta. A kivándorlás mega-

kadályozására készült tervek és erőtlen intézkedések hatástalanok maradtak, 

hiszen a 80-as évek vége felé jelentkező és egyre növekvő m,inkanélkülieket 

a bizonytalan foglalkoztatottsági lehetőségek nem tudták tartósan szülőföld-

jükhöz kötni. A határszéli területeken való ipartelepítés nacionalista terve 

egyezett ugyan az uralkodó osztályok magyarositási törekvéseivel, de ez is 

csak terv maradt, hiszen még az ország belsejében fekvő területek munkaerő- 

.feleslegét sem tudták munkába állítani. Már komolyabb jelenségnek bizonyult 

az iparosságnak a kötelező társulásra lásd az V. fejezetet!/ és az önsegé-

lyen alapuló szövetkezetek lásd VI. fejezetet!! létrehozására irányuló moz-

galma.  

Az Alföldi Iparlap - mint föntebb láttuk - a kisipar bajainak orvoslá-

sára közölt néhány javaslatot. Amíg azonban az alapvető akadályok továbbra 

is az egészséges gazdasági fejlődés utjában állottak, minden jószándék, i-

gyekezet, becsületes törekvés csak ideiglenes és részleges javulást hozha-

tott. A szegedi iparosok köre éppen a lényegre tapintott rá, amikor 1875 

augusztus 6-i rendkivüli közgyülésén elfogadott  kérvényében kéri a.kormány-

tól: 
„2. Mérsékelt pénzügyi vámok fölállitását s ennek külön vámterületen  

való kezelését.  
113~ 

3. Önálló nemzeti bank létesítése utján olcsóbb hitelek nyujtását."  
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III. Az önálló vámterület és a jegybank kérdése 

A XIX. század utolsó harmadában Magyarország sajátos, ellentmondásos 

helyzetével tűnt ki az európai államok sorából. Politikailag önálló, de u-

gyanakkor egy nagyobb birodalmi egység része, ami rögtön kétségbe vonja az 

önállóság valódi értékét. Mig egy jó évszázaddal korábban egyrzt éppen a 

kettős vámhatár miatt rekedt meg á bontakozó hazai manufakturaipar fejlődé-

se  és m;;;;411 
 
 véglegesen, másrészt éppen a vámrendszer kettőssége kedve-

zett az osztrák és cseh ipar megerősödésének, addig a kiegyezés után éppen 

a vámterület közössége - minthogy az előbbieknék már nem kellett tartaniok 

a magyarok versenyétől - vált a hazai ipar fejlődésének legfőbb gátjává. 

Mint az alábbiakból kitűnik, a birodalom két része közötti „paritás" még 

gazdasági tekintetben sem valósn7hatott meg. 

Az 1867. évi XII. tc. szerint, amely 69 pontban foglalja össze a kie-

gyezés nagy müvének eredményeit, Ausztria hazánkat politikai és gazdasági 

tekintetben önálló államnak ismeri el. Magyarország elvben visszanyeri u-

gyan önálló vámterületét, de az 59.§ ás 62.§ szükségesnek tartja, hogy Ma-

gyarország és a monarchia ,,többi országai között időnkint vám- és kereske-

delmi szerződés köttessék,"  A 64.§ pedig mindjárt intézkedik is a vámok 

rendeltetéséről:„A vámokból befolyó jövedelmek a közös költségek fedezésé-

re forditandók; e jövedelmi/ öösszeg tehát mindenekelőtt le fog vonatni a kö-

zös költségek összegéből." 2  

Az 1867. évi XII. tc-et  az&asáei vonatkozásban kiegészitetteék az 

1867. évi XIV., XV. és XVI. tc-ek is. A XIV, to. l.§ megállapitja Magyar-

országnak a közös ügyekhez hozzájáruló arányát /quota/: ez 30 %, a monar-

chia többi országáé: 70 %. A 2.§. szerint
/ 
 ez az: arány 10 évig marad érvény- 

ben. /1868. I. 1-től 1877. XII. 31-ig./ A XV. to. 1.§ összegszerüen is . 

intézkedik, amennyiben Magyarország az államadósságok kamatainak fedezésé-

hezévi 29 188 000 Ft hozzájárulást fizet /ebből ércpénzben 11 766 000  Ft-

ot/. 

A XVI. te. rendelkezik a vám- és kereskedelmi szerződésről, s már az 

1.§ világosan „az egységes vámterület - közös vámhatár" elvét szögezi le. 

A 4.§ kijelenti, hogy a fennálló tarifák és vámtörvények egész Magyaror-

szágra érvényesek. Megváltoztatásukhoz a két rövényhozás - illetve minisz-

térium - hozzájárulása szükséges. A 22.§ a vám- és kereskedelmi szövetség 

tartamát is - mint a quotáét - 10 évben szabja meg. Felmondása csak a 9. 

évben történhet, de azonnal meg kell kezdeni a tárgyalást uj szerződés 

megkötésére. Amennyiben a szerződést egyik részről sem mondják fel,  tar-

tama további 10 évre automatikus an  meghosszabbodik. 5/  
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E töeorvénycikkek értelmében tehát Ausztria és Magyarország kőzött a 

vámterület kérdését tekintve lényegében a már korábban kialakult viszonyok 

maradtak fönn. Ez pedig a gyakorlatban vámközösséget jelentett, tehát a 

magyar ipar a monarchia fejlettebb iparos országainak, Ausztriának és Cseh-

országnak, való kiszolgáltatottságát. 

A magyar ipar fejlesztésének legfőbb akadályát sokan az egyenlőtlen 

versenynek tulajdonitották. Ennek megsz üntetésére a leghelyesebb módszer, 

ha Magyarországot külön vámhatárokkal vesszük körül, igy valósulhat meg ui. 

csak gyakorlatban a törvényben biztositott gazdasági önállóság. 

1873-ban a képviselőház határozatban utasitotta a kormányt, hogy az 

1867-es gazdasági kiegyezést szakértők bevonásával vizsgálja felül. Gróf 

Zichy József földmüvelés-, ipar- és kereskedelmi miniszteeregy ügyben meg-

hallgatta az Országos Iparegyesület véleményét. Egy heti alapos vita után . 

az  Iparegyesület egyértelmüen.az önálló vámterület mellett foglalt állást. 

A kormány azonban még 62 más szaktestület véleményét is kikérte, s ebből 

a többség - 46 testület - a vámterület fenntartása mellett nyilatkozott. 6/  

A következő év tavaszán az Iparegyesület szakosztályai külön-külön is, 

és együttes ülf'ben is vizsgálták a vámközösségből hazánkra háramló hátrá-

nyokat. EadronySona, iparegyesületi igazgató, a szakosztályok együttes ü-

lésén különösen azt a tényt emelte ki, hogy a jelenlegi rendszer mellett 

hazáák mintegy 30 millió Ft-os vámjövedelemtől esi k. el, amely pénzügyi hi-

ányt csak az adók fölemelésével tudja kiegyenliteni. 7/  

1874-ben a vám- és kereskedelmi ügyben fennálló állapotot az Iparegye-

sületen kivül majdnem valamennyi fióktestület naz ország érdekeire nézve 

előnyösnek s ennélfogva nagyban és egészben fenntartandónakt'tart ja. De még 

akik a közös vámterület ellen nyilatkoztak, azoknak sem volt világosan ki-
é 

alakitott álláspontja. Ezért az Iparegyesület Nemzetgazdasági Szakosztá- 

lya az önálló vámterület érdekében nagyarányu felvilágositó munkába kez-

dett. Kimutatta, hogy sulyos adórendszerünk összefüggésben van a jelenlegi 

vámközösséggel. 1873-ban'Magyarország kereskedelme 156 millió Ft-al töb-

bet hozott be, mint amennyit nyerstermény ás egyéb áru formájában kivitt. 

Kereskedelmi forgalmunk tehát passziv. A különbséget nekünk kell megfizet-

nünk adók egyenes  ás indirekt/ formájában, ehhez járul még a quota és a 

kamatok; ezért kevés a hazai tőke, ezért kétségbeejtők a hitelviszonyok,s 

ezért nőhet az uzsora. A közös vámterület nemcsak a tőkés ipart fékezi, a 

kisiparosok is - bár nem mindegyikük látja világosan - emiatt veszitik el 

egyre többen keresetük jó részét. A vasutak az osztrák gyári termékeket 

olyen helyekre is elszállitják ma már, ahova korábban a külföldi termékek 

nem tudtak eljutni. Igy az osztrák árubehoezatal tönkre teszi a helyi kis-

iparost, anélkül, hogy munkaerejét a gyáriparban tudná hasznositanj. Ez a 

folyamat a ;nagyar polgári elem, a kisiparosság, pusztuelásával jár. A külön 
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vázterület nem jelenti a dualizmus felbontását, hiszen perszonálunióban ál-

ló országok /pl. Svédország - Norvégia, Oroszország - Finnország/ is külön 

vámterülettel rendelkeznek. 9/ 

Alig jött létre 1875 tavaszán a Deák párt és a balközép fuziója, Tisza 

álmán választói beszédében a vám- és kereskedelmi szerződés megváltoztatá-

sát ígérte. Kormányprogrammá emelte „az ország pénzügyi és nemzetgazdasági 

érdekeinek Ausztriával szembeni megvédését." Az ellenzék által sürgetett 

„ önálló jegybank" elvét elfogadta, de már a külőn vámterület helyett inkább 

a vámtarifák módositását és az adórendszer olyan reformját ajánlotta, mely 

a közvetett adókkal sujtott árucikkekből több bevételt juttat a korábbinál 

a magyar kincstárnak. Ez egyuttal azt is bizonyitja, hogy a kormány - s ma-

guk a magyar uralkodó osztályok - sem vették komolyan az önálló vámterület 

kérdését. 

Lényegében a kormányhoz hasonló állsápontot foglalt el a Jobboldali  

/konzervativ/ Ellenzék. Vezérük, báró Sennyei Pál, a parlamentben erről a 

kérdésről igy nyilatkozott:„A bankkérdésben - a párt - az osztrák nemzeti 

bankkal való megegyezést tartja kivánatosnak, a vámszövetség ügyében pedig 

hátrányaink reparációja után a nagy előnyöket hozó vámszövetséget fenn kell 

tartani." 10/Az Apponyi-vezette Egyesült Ellenzék viszont a kormonnyal szem-

ben követeli az önálló vámterület melletti kiállást a vámszerződés meguji-

tásakor.
11/  

A szegedi iparosok a vámkérdés megoldásában gazdasági életünk egész- 

séges fejlődésének kulcsát remélték megtalálni: „...az önálló vámterületet 
12/ 

életkérdésként kell fölállítani a nemzetre nézve..." A kérdés sanrkpont- 

pontjára tapintottak a következő megállapitással: „...önálló vámterület 

nélkül semmiféle állandó javulás állapotainkban nem várható." 13/  

A szegedi és általában a hazai iparos polgárság követeléseit az Alföldi  

Iparlap 1875. évi február 10-i számában Bakay Nándor tömören igy foglalja 

össze: „Mit akarunk? Önálló nemzeti bankot, magyar vámterületet, független 
14/ 

kereskedelmi politikát, az ipartörvény módositását." 	Ezeknek a követelé- 

seknek a megvalósitására „nemzetgazdászati párt" megalakulását tervezik s 

már márciusban hozzálátnak az előkészületekhez. Az előkészitő bizottság 12 

pontból álló programot dolgozott ki, melynek lényegesebb megállapitásai kö-

zött szerepel: az önálló ma•yar bank, külön vámterület, független kereske-

delmi politika, az ipar- és kereskedelmi törvények reviziója. // 
Később a pártalakulás tervét elejtik - nemcsak a kormány, de az ellen-

zék sem látta sziveaen egy „iparosokból" álló párt szervezkedését -, helyet-

te nemzetgazdászati szövetséget alapítanak. Az eredetileg 12 pontból álló 

programot, - amelyben a progressziv adó, a munkáskérdésnek önsegélyző keret- 
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re való leszoritása is szerepelt, 6 pontra vonják össze. A program megvita-

tására Szegedre, vidékről is meghivott iparosküldöttek bevonásával, tanács-

kozásokat hívnak össze, amely elé a külön vámterület ügyében a következő 

határozati javaslatot terjesztik: „Mondja ki a /nemzetgazdászati/ tanács-

kozmány: 

1./ hogy az 1867. évi vámszerződés, amely a birodalom két fele közt 

tiz évre köttetett, Magyarországra nézve elviselhetetlen, nemcsak a vilá-

gos kereskedelmi mérleg szerint, de azért is, mert Magyarország népének mü-

velődését, műiparának fejlődését, nemzetgazdászati haladását nagyban és e-

gészben hátráltatja, valamint a birodalom közterheinek, épen ugy saját or- 

szágos költségeinek elviselhetésére képtelenné teszi." - n...a mostari vám- 
16/ 

szerződés gyökeres revízióját sürgetőleg szükségesnek tartja." Ezért a tár- 

gyalásokat az osztrák kormánnyal rögtön meg kell kezdeni. „A vámszerződés 

megujulásánál az önálló,vámterület, a teljes független vámhatár megalkotá-

sa elengedhetetlen életfeltétel." 17/ 

A tanácskozás a kölcsönösség alapján, méltányosan és egyenlő alapon, 

kivánja szabályozni a kereskedelmet Ausztriával. A vámtarifák megállapitás-

át az országgyülésre bizza. Szükségesnek tartja külföldön külön magyar ke- . 

reskedelmi konzulátus fölállitását, ezeket a diplomáciai képviseletektől 

szigoruan el akarja különiteni.
18/  

A szegediiközgazdasá}i tanácskozás -44-11L4Wg-4 -igg-9gggg 1875. 	. 

május 9-én ült össze a felsővárosi társaskör disztermében. Az érdeklődés 

oly nagy volt iránta, hogy még Szombathelyről és Brassóból - az ország két 

végpontjáról - is jöttek küldöttek. A tanácskozás mindjárt az elején ki-

mondta, hogy ésak gazdasági  és nem politikai, kérdésekkel foglalkozik. A 

határozati javaslat  1. pontját azt t.i., hogy „alkottassék külön vámte-

rület célszerüségi tarifával", i9/a tanácskozás egyhanguan magáévá tette. 

Bakay Nándor előadása és hét résztvevő hozzászólása után a tanácskozás nagy 

szótöbbséggel elfogadta Engi Tmre  inditványát, amelyben egy 100 tagu nemzet-

gazdasági bizottság létesítésére tesz javaslatot. A bizottság feladatát a 

közgazdasági kérdések napirenden tartásában, irántuk az érdeklődés fölkel- 
20 

tésében, tájékoztatásában és javaslattételben jelöli meg. 

A szegedi tanácskozásoknak oly nagy volt a visszhangja, hogy Herman  

Ottó a „Politikai Ujdonságokban" a következőképen nyilatkozott róluk: 

„Tagadhatatlan, hogy a május 9-dik és 10-dik napján Szegeden lefolyt nem-

zetgazdasági tanácskozmány , a politikai nagy áramlatok és átalakulások 

közepette is jelentékeny mozzanatnak bizonyult, mely a közfigyelmet teljes 

mértékben megérdeihli. 

Nemcsak a magyar, hanem a külföldi sajtó is tüzetesen hozzászólt. 

A vámterület és jegybank kérdése, melyek közül az előbbi a szegedi 
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kongresszusig inkább csak lappangott, tüzetes fejtegetések, beható eszme-

csere és napról-napra élesebben kifejlődő ,pro et contra" tárgyává tétett-

ek és tétetnek. 

Kossuth Lajosnak momentuozus nyilatkozata kidomboritotta az ügyet, sark-

pontot jelölt; szava sulyának köszönhető, hogy komolyan  vétetett az, ami  más-

különben fitymáltatott volna." 21/. Majd: „Amidőn a produktiv munka emberei 
,tanoncok oktatása, szaktanodák alapitása, iparmuzeum létesitése jelszava-

kat hangoztatnak, egészen a kor szellemében akarnak cselekedni." 22//Ez utób-

biak ui. szintén szerepeltek a tan4cskozások napirendjén./ 

A kérdés lényegét tekintve egészen világos a tanácskozás résztvevőinek 

állásfoglalása. Az Alföldi Iparlap  a tanácskozás eredményeit elemezve meg-

állapitja, hogy „az 1867. XIV. t. I. cikkében kimondott vámterületi közös-

ség helyébe azt kell a jövőre kötendő szerződés alapjául elfogadni, hogy 

Szent István korona területéhez tartozó országok önálló vámterületet képez-

zenek, mely mint ilyen, vámhatár-vonallal veendők körül. S hogy Magyarország, 

mint önálló állam, más országoktól függetlenül köthet külállamokkal és Auszt-

riával is nemzetközi vám- és kereskedelmi szerződéseket." 23/  

A május 9-én megalakult 100-as bizottság - minthogy 1876 végén a 10 

évre kötött vámszerződés lejárt, és a kormány azt fölmondotta, tehát az 

1867. évi XVI. tc . szerint azt meg kellett ujitani - egy kérvényt terjesz-

tett föl a kormányhoz, amelyben az előbb ismertetett követelések mellett, 

amelyeket a kormánynak a vámügyi tárgyalásoknál szem előtt kellett volna 

tartania, még egyéb figyelemreméltó kivánságok is fölmerültek. Ilyen volt 

- többek között - az elveszett keleti piacok visszaszerzése, azokon magyar  

konzulátus  szervezése. 24/  Ez utóbbi°mAr világosan a magyar ipar termékeinek 

külföldön, a keleti és balkáni  országokban való elhelyezését kivánja.bizto-

sitari, tehát a kor imperialista hangja  szólal meg az árukiviteli követelé-

sek mögött. 

1875 decemberében a nemzetgazdászati bizottság, a szegedi iparoskör 

és az ipartársulat, feliratot küldött az iparügyi miniszterhez és a képvi- 

selőház#.oz, melyben igen találóan mutat rá a vámközösségből ténylegesen fenn-

álló gyarmati helyzetünkre  A felirat kifejti, hogy „a polgárosodás terje-

dése a gyarmatországokra vészthozó." 25/  Önálló nemzetgazdaság nélküli nép 

„gyarmati vazallá lesz." Enélkül a politikai önállóság hiu ábránd/ A poli- 

tikai önállóságnak'lényeges kelléke az önálló pénzjegy és az önálló vámter 

rület. Önálló nemzetgazdaság nélkül még a bonyolult állarasz vezet és egyéb 

/pl. művelődési intézmények/ fönntartása sem képzelhető el. 

• A 100-as bizottság „Azönálló magyar vámterület híveihez!" körlevelet 

intézett. Ebben a körlevélben az Országos Iparegyesülethez  hasonlóan jel- 
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lemzi gazdasági életünket, és mutatja ki azokat a károkat, amelyek a vám-

közösségből eredően hazánkat sujtják. „A közös vámterülettől az ország min-

den osztálya és foglalkozási ága egyaránt szenved." 27/A közös vámterület o-
kozza, hogy kereskedelmeink nagyobbmérvü fellendítésére sincs kilátásunk, hi-

szen kereskedőink lényegében a Bécsben központosuló nagykereskedelemnek 
„puszta ügynökei." 28  „...azt tartjuk, hogy az osztrák-magyar kereskedelmi 

szerződést fel kell mondani, s a monarchia tulsó felével a,z önálló vámterü-
let alapján  egy uj kereskedelmi szerződést kell kötni.ít 29/  

A felhivásban a 100-as bizottság nem kívánja az Ausztria és Magyaror-
szág közti államjogi viszonyt megbolygatni, sőt az önálló vámterületet a ki-

egyezés szerves és természetes következményének tekinti, mert/a dualizmus 
elve gazdasági téren is csak ezen keresztül valósulhat meg. 30  

Ezeknek a követeléseknek a  szegedi polgárság a városi tanács ülésein  

is hangot adott. Obláth Liiót  1876 január 20-án Szeged város törvényhatósá-

ga nevében —annak egységes állásfoglalása mellett - kérvényt terjesztett 

föl a képviselőházhoz. Fölsorolja benne a kereskedelmi és  vámszerződésből 

hazánkra háruló hátrányokat. /Állami költségvetési deficit,  belkereskedel-

münk és iparunk hanyatlása, korábban virágzó mezőgazdasági iparágaink sor-

vadása, az adózó polgárság elszegényedése, nyomora./ „Ezen.. ..körülmények 

elháritására...sürgősen kővetelt önálló  vámterület  fölállitását ismerhet- 

jük el célirányosnak; mert a fönnebbi bajok gyors és gyökeres orvoslása 

csakis az önálló gazdasági és kereskedelmi politika által válik, meggyő-
31/ 

ződésünk szerint, lehetségessé." 
A kérvény az ipar különféle területein és a kereskedelem árucikkein 

keresztül adatokkal bizonyitja a jelenlegi kereskedelmi szerződés hazánk-
ra nézve káros voltát, ugyanakkor bebizonyítja, hogy ez az egyoldalu szer-

ződés csak kizárólag Ausztria szemszögéből nevezhető hasznosnak. Az igaz-
ságtalan vámpolitika következtében Magyarország a cukor és sörkivitelnél 
1 millió 300 ezer Ft kárt szenved, holott ennek az összegnek teljes egészé-

ben  itt kellene maradnia. /„...a fönálló vámjövedelemnek csak a 32 %-a foly 

be a mi állampénztárunkba.{t
32// Fölsorolja Európa államai és hazánk közötti 

aránytalanságokat. Kimutatja, hogy hazánk az egy főre eső vámjövedelem te- 

kintetében az utolsók között foglal helyet. A kormány pedig ugyanakkor, 
hogy az államháztartásunkban mutatkozó hiányt eltüntesse, az indirekt adók 

egyre növekvő emelését tervezi. Itt is hangsulyt kap: a vámsorompók felál- 

lítása életkérdés  a külföldi országok versenye által elnyomott iparunk ér-
dekében! Ez a kérvény is kidomboritja hazánk gyarmati  jellegét: „...nyers-

terményeink olcsó árért vitetnek ki külföldre és ugyanazon nyerstermények 

földolgozva, mint iparcikkek, drága pénzen és magas vám mellett hozatnak 
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vissza. 33/Sajátságos, hogy a kérvény a helyes vámpolitika alkalmazására ép-

pen Oroszországot hozza föl példának. Oroszország a helyes vámpolitika és 

kereskedelem révén elérte, hogy ipara, mely még egy évtizede is hazánk mö-

gött állt, most nagyszerüen fejlődik. 	A kérvény a meginduló vámügyi tár- 

gyalások előtt azt javasolja az illetékeseknek, hogy a sorrakerülő vám- és 

kereskedelmi szerződést az önálló vámterület alapján _kössék meg. Csak igy 

lehet fölszámolni gyarmati helyzetünket, gazdasági életünket fellendíteni, 

s végül: a közös vámpolitikából eredő surlódásoknak egyszer s mindenkorra 

elejét venni, 
35/ 

Az ujjáalakult budapesti kereskedelmi- és iparkamara 1876 március 6-i 
ipartestület 

üléséről Bakay,  aki  ott a szegedi 	képviseletében jelent meg, azzal a 

benyomással távozott, hogy az a régi szellem örököse. Bár senki sem mondott 

ellen az önálló vámterületnek, de nem is állt ki következetesen mellette sem. 

Ennek, a kormány számára legmagasabb véleménytadó testületnek, nincs elég 

tekintélye ahhoz, hogy kellő erővel támogassa az önálló vámterület és bank 

kérdését. 36/  

A vámügyi tárgyalások megindulásakor a magyar követelések elnémitásá--

ra először az osztrák kormány sajtókampányt inditott, majd különböző pénz-

ügyi körök helyeztek kilátásba megtorló intézkedéseket, ha nem fogadjuk el 

Ausztria követeléseit. Az Alföldi Iparlat gy jellemzi ebből az időből pénu-

ügyi helyzetünket: ,,...nyomor, szegénység, kereset- és fizetésképtelenség 

napirenden vannak." 37/Apad a fogyasztó közönség száma, csökken a kereslet, 

mindenki összehuzza szükségleteit. A munkaadók elbocsátják segédeiket, mert 

maguknak sem akad munkájuk. Volt mesterek segédnek 42,1nak, vagy napszámba 

mennek, ha betevő falatjukat biztosita -ni akarják. 
38  

A vám- és kereskedelmi szerződést megujtió tárgyalások 1875-ben kezdőd-

tek és három éven keresztül tartottak. A közvélemény a közgazdasági kérdé-

sek fel fordult. A vámügyi tárgyalások a t. Házat három ülésszakon át fog-

lalkoztatták. Talán soha annyi szónoklat nem hangzott el a dualizmus fönál-

lása alatt, mint e három évben, 1875-től 1878-ig, gazdasági probkémákról. A 

nem egyszer éleshangu viták már-már a dualizmus fölbnrálására vezetbk. A 

tárgyalások elé a magyar kormány 3 célt tüzött ki: 1./A fogyasztási adók 
eddigi elosztási rendszerének megváltoztatása. Az eddigi rendszert azért tar-

totta sérelmesnek, mert megröviditette a magyar .kincstár bevételeit. Elő-

nyös megváltoztatásától az állami bevételek fokozását remélte. 2./ A szabad 

kereskedelmi elv fönntartása. Az osztrák kormány az 1873-as gazdasági vál-

ság hatására a védővámos politikára akart ráténi. Ez viszont a magyar nagy-

birtok érdekeibe ütközött, mert külföldi piacainak - mindenekelőtt a német-

országinak, ahova nagy tételben vitte ki terményeit - elvesztését féltette. 
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3./ Az Osztrák Nemzeti Bank dualisztikus átalakitása. Ily módon remélt 

befolyást szerezni a bank pénz- és hitelpolitikájára. 

Tisza kormánya, hogy a kincstár hiányait eltüntesse, államkölcsönt 

akart felvenni, ezt azonban csak az osztrák-német bank-tőkétől várhatta. 

Az osztrák banktőke - élén a Rotschildokkal - támogatta az osztrák ipa-

ri buzsoáziát a védővámok kérdésében, és továbbra is fenn akarta tartani 

az Osztrák Nemzeti Bank eddigi szervezetét, hogy megőrizze befolyását a 

magyar pénz- és hitelviszonyokra. A hosszas és elkeseredett alkudozások-

nak végül is külső tényezők szabtak uj irányt. A balkáni szláv népek fel-

kelése a török uralom ellen és az ennek nyomán kitört orosz-török háboru 

fokozta Magyarországon a nemzetiségek ellenállását, megfélemlitette a mar 

gyar uralkodó osztályokat. A monarchia balkáni imperialista igényei meg-

növeltóka hadsereg és a védelem közösségének jelentőségét. Az osztrák és 

magyar uralkodó osztályok Oroszország balkáni terjeszkedésével szemben 

egységesnek bizonyultak. 39/ 

A vámügyi tárgyalások befejezésekor Tisza Kálmán miniszterelnök be-

számolt a Szabadelvü Pártban a tárgyalások eredményeiről. Eszerint: 

1. A vám- és kereskedelmi szerződést - lényegében változatlanul - 10 

évre megujitották. 

2. Némely iparcikknél - különösen a hazai textilipar védelmében.-

fölemelték a vámokat, a mezőgazdaság bizonyos cikkeinél maradtak a koráb-

biak, bizonyos fogyasztási cikkekre déli gyümölcs, kávé, kőolaj/ magasabb 

vámot vetettek ki. 

3. Tárgyalások indultak a cukor- és szeszadótörvényben szükséges re-

formok foganatositására, különösen a szeszgyártás emelése érdekében a kor-

mány kedvezményekre is hajlandó. 

4. A közös ügyek költségeinek fedezésére az eddigi quota továbbra is 

változatlanul fennáll. 40//  

A kormányelnök és pártvezér igyekezett beszámolójában a tárgyalások 

eredményeit szebbik oldalukról bemutatni. A valóságban azonban az eredmé-

nyek nagyon is soványak voltak. A fogyasztási adók kérdésében jóformán sem-

mit, a bankkérdésben is csupán formai eredményt sikerült fölmutatni. Az 

Osztrák Nemzeti Bank ugyan átalakult Osztrák-Magyar Bankká, de ebben a ma- 

gyar kormány csak névleges befolyóoz jutott, a pénzügyket változatlanul 
41; 

és szilárdank az osztrák bankarisztokrácia tartotta kézben. 

A szerződés megujitásának legsulyosabb következménye a magyar birto-

kos osztályra nézve azonban a monarchián kívüli külföldi piacok elveszté-

se.  Mig az 1867-es szerződést a szabad kereskedelmi, addig az 1878-ast a 



védővámos politika elvei alapján kötötték meg. A védővámos irányzat követ- 

keztében a monarchia felmondta a nyugat-európai országokkal a még szabad 

kereskedelmi alapon kötött szerződéseket, a német kivételével. !Ehhez fő-

leg a magyar birtokosok ragaszkodta, mert Németország a magyar gabonakivi-

telnek eddig biztos piava volt./ Németországot szerették volna rávenni ar-

ra, hogy módositsa a korábban megkötött szerződést. A német birodalmi gyű-

lésben azonban éppen az 1878-as esztendő a konzervativok nagyaránya előre-

törését hozta magával. 42/  Segitségükkei a német kormány 1879-ben maga is 

áttért a védővámos rendszerre, a védővámokat kiterjesztve a mezőgazdasági 

eredetü termékekre is. 

A 70-es években Nyugat- és Közép-Európába beáramló amerikai, indiai 

és kelet-európai buza tultermelési válságot idézett elő, amelyet a gabona-

kilitelre beállitott magyar kapitalista nagybirtok tapasztalt hátrányosan. 

A válság jellegével azonban nem volt tisztában, minden baj okát a német pi-

ac elvesztésében és a védővámos irányzatban látta. Továbbra is folytatta 

eddigi gazdasági politikáját, és érzéketlenül haladt el az iparfejlesztés 

szükséglete mel]t. 

Az 1873-ban  kezdődő tultermelési válság 1876-1878-ban  jutott el a hul-

lámvölgybe. A gazdasági kiegyezés megujitásával a magyar kormány hozzáju-

tott az áhitott kölcsönhöz, ezzel az államháztartás válsága is megszűnt. 

Igaz, hogy Bosznia-Hercegovina megszállása után az államkassza néhány é-

vig ismét deficites, de a megszállás, a balkáni piacok megszerzése, kon-

junkturát is eredményezett, most már nem csupán a mezőgazdasági termények 

számára, hanem a kedvező elhelyezési lehetőségek föllenditették a magyar 

élelmiszeripart, sőt jótékonyan hatottak a gépgyártásunkra is. A gazdasá-

gi kiegyezés megujitásával tehát Tisza Kálmán kormánya - és a magyar nagy-

birtok hatalma - ismét megszilárdult. 43! 

A vámügyi egyessége) azonban nem csitultak el az önálló vámterület 

körül fölkavart hullámok. A budapesti iparkamara junius 7-i ülésén Csep-

reghy János fölszólalásában a legnagyobb bajnak azt tartotta, hogy a kor-

mányban sincs többség az 6116116 vámterület mellett. A kormány osztrák rész-

ről ismereteaAa megtorlástól fél az
) 
 önálló vámterület létrejötte esetén;  

Sokan magát a kiegyezést féltik, vagy az általa létrehivott intézményeket 

!delegációk, közös hadsereg!. Szerinte sokkal inkább attól kellene tarta-

ni, högy önálló vámterület hiányában nem beszélhetünk igazán magyar ipar-

ról és kereskedelemről, hanem továbbra is csak mezőgazdasági állam mara-

dunk, amely nem képes modern államszervezetet fönntartani, sem az állam- 

háztartás örökös deficitjét eltüntetni. Helyette,ujabb adósságokat veszünk 

nyakunkba, amelyeknek egyre növekvő kamatai polipként szorongatnak s gaz- 
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daságilag fojtanak meg benniinket. Az önálló vámterület nem jelentene Auszt-

riával szemben sem védvámot, sem ellene gazdasági harcot.
44/  

A szegedi felsővárosi népkörben Bakagy elnöklete alatt november 24-én 

tartott ülésen fölmerült a védegylet felujitásának gondolata. Az volt az 

elképzelés, hogy országos propagandát folytatnak annak érdekében, hogy a 

vásárló közönség - még áldozatok árán is! - hazai iparcikkeket fogyasszon. 

Különösen a textilipar helyzetét látták elszomoritónak: az 1846-os iparki-

állitáson még 15 hazai posztógyár mutatta be termékeit, mig jelenleg - 

1876-ban  - csak 3 müködik /ács, Losonc, Szeben/. 45/ Ugyanebben az időben 

a fővárosban .Beniczky Hermina  és Veress Pálné kezdeményezésére Iparpártoló  

Egylet alaku.lt.
46/  

Amikor a képviselőház 1882-ben az uj vámtarifaszabályzatot tárgyalta, 

a szegedi polgárság igy adott hangot aggodalmainak: bár az uj vámtarifák 

nem szolgálnak ugyan kimondottan a magyar ipar kárára, az osztrák ipar vi-

szont nagy hasznot fog huzni belőlük. Külföldről a monarchia területére a 

nyerstermények behozatala máris majdnem vámmentes. Ennek nagy kárát mező-

gazdaságunk látja. Könnyen adódhat olyan helyzet, hogy jóminőségü kereske-

delmi növényeket gabonát, lent, kendert/, amelyeket addig hazai iparunk 

dolgozott föl, külföldről szállitanak be hozzánk. Ausztria máris gabonaszük-

séglete egy részét nem  tőlünk, hanem olcsósága miatt külföldről szerzi be.
47/  

A /külön magyar vámterület ügye a gazdasági kiegyezés megujitása utáni 

években is gyakran került napirendre, ujból és ujból állást foglaltak mel-

lette az Alföldi Iparlati hasábjain. Az önálló vámterület követelésében az 

iparosokat Kossuth Lajos  nyilatkozata is megerősitette: „...ennek megva-

lósítására kell törekedniők mindazoknak, kik Magyarország függetlenségét 

óhajtják.
„48/  

A torinói iparkiállitás alkalmával Gelléri Mór, akit az Országos Ipar-

egyesület megbizott az egyesület történetének megirásável, adatokat keresve 

anyagához, fölkereste a nagy száműzöttet. Beszélgetés kőzben Kossuth arra 

az aggodalomra célozva, hogy a vámterület megvalósitása közgazdasági hábo-

rut idézne elő a monarchia két országa között, hallatlan dolognak tartotta, 

hogy „„országból az egész világ cikkei - Ausztria iparcikkei miatt - 

ki legyenek zárva, vagy nehezebben jussanak be :, és hogy Magyarorsz Auszt-

ria javára évenkint megszámlálhatatlan milliókat fizessen iparcikkekért. 

Nem a közös ügy kiadásai nehezednek Magyarországra, hanem az a rengeteg  

adó, amit Önök a vám nélkül beözönlő osztrák iparcikkekért évente fizetnek."49' 

A külön vámterület előfeltétele annak, hogy a magyar iparcikkek kele-

ti szomszédainknál jó piacra találjanak. A Dunát, mint természetes viziutat 

a Keletre irányuló forgalomban, ennek érdekében kell szabályozni. 
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,,...a hazai ipart oda kell emelni, hogy miként a művészet és tudomány 

terén, a nyugatról terjedő belértékes polgárosodásnak Kelet felé továbbter-

jesztői lehessünk." 50/  De előbb itthon kell megvédeni iparinkat! „Hogyan 

tette ezt minclen állam? Ezt okos embernek nem kell fejtegetnünk: külön vám-

terüileten! " 
51/ 

Az uj vámtarifaszabályzat életbelépése után néhány évre - 1885-ben -  

a kereskedelmi miniszter véleményadásra szólitotta fel az Országás Ipare- 

gyesületet: nem lenne-e célszerü a külföld védővámos politikájával szemben 

megfelelő retorzionális vámpolitikát alkalmazmmnk, hogy ezáltal az idegen 

termények versenyét saját területünkön megnehezitsük s gazdaságunk minden 

ágának termékeit ugyanolyan védelemben részesrtsük, mint  a külföld a saját 

termékeit? Az Iparegyesület hazánk sajátos viszonyai között határozottan 

elitélte az efajta vámrendszer esetleges alkalmazását. Rámutatott arra, hogy 

a fennálló vámtarifák helyett, amelyek sem mezőgazdaságunknak, sem iparuhk-

nak nem használnak, olyan tarifaszabályzatot kell kidolgozni, amely a fo-

gyasztók további megterhelése nélkül a vámokból jelentős jövedelmet juttat 

az államkincstárnak. A kormány azonban nem vette tekintetbe az Iparegyesü-

let emlékiratát, és 1887-ben a külföldi árukra kirótt vámokat tetemesen fel- 

emelte. Szárvitása azonban nem vált be, s már 1891-ben kénytelen volt a Né-

metországga, Olaszországgal és Svájccal kötött tarifaszerződéseknél .mér-

sékelni. 2/ 	 . 

Az Iparegyesület a fenti emlékirat mellett arra az esetre, ha az ön-

álló magyar vámterület megvalósulna, kidolgozta- az önálló magyar vámtarifa 

tervezetét is. A tervezet alapgondolata: ne drágitsuk meg a termelést és 

ne fokozzuk a fogyasztók költségeit, s ugyanakkor a vámtarifákkal hatható- 

san járuljunk hozzá a magyar ipar fejlesztéséhez. Ha a tervezet megvalósul-

na, a vámtarifák a legtöbb iparágra előnyös hatást gyakorolnának, egy részük-

re  közömbösek lennének, néhányra azonban /keményitő, olaj, hajlitott butor, 

kötél, congac, pezsgő, malom/ időlegesen, átmenetileg, némi hátrányt jelen-

tenének, 52/ 
	. 

A vámügyek a 70-es évekhez hasonló élességgel csak a század utolsó é-

veiben mozgatták meg ismét a közvéleményt. Ekkorra azonban már a magyar 

gazdasági élet egész szerkezete - bennetermészetesen az iparé is! - áta- 

lakult. A 20 évvel korábbi kapitalista kibontakozás helyett már erős nagy-

ipar, részvénytársaságok, monopoltőkés vállalatok szabják meg a termelést, 

hajtják uralmuk alá a gazdasági életet és határozzák meg arculatát. Ilyen 

körülmények közt került sorra a századforduló előtt a gazdasági kiegyezés 

megujitása. 
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Ismét az Országos Iparegyesület lépett sorompóba, és még a tárgya-

lások megkezdése előtt /1896/ kidolgozott egy irányvonalat, amelyet a 
tárgyalások során a kormánynak tekintetbe kellett volna vennie. Eszerint 
a közvetett adókat fogyasztási adóknak kell tekinteni, tehát a belőlük 
származó jövedelmet a fogyasztó területnek kell biztositanw. A kivitt cik-
kek utáni adóvisszatéritést annak az államnak a javára irják, ahol a cik-
keket termelték. A Magyar ország számára életkérdést jelentő mezőgazdasá-
gi iparágakat szesz, cukor, sör/ adóügyi intézkedésekkel fejlessszék, ne 
akadályozzák. A védővámok által előidézett ártöbblet - másként: termelési 

prémium - azt az államot gazdagitsa,amelyen az illető árucikk fogyasztás-
ra kerül. Mindez csak ugy lenne lehetséges, ha a monarchia két államágyak 
területét fogyasztási, illetve vámvonallal el lehetne különiteni. A jelen-

tés a végén azonban nem mulasztja el kiemelni, hogy mindez nem bontaná meg 
a monarchia két fele között i . viszonyt, sőt az egyenlőség megszilárditauá 
még inkább az összetartozást. 53/ 

A tárgyalások előtt csak a debreceni és aradi iparkamara foglalt ál-

lást az önálló vámterület mellett, de ehhez az állásfoglaláshoz sok vidéki 
gazdasági egyesület is csatlakozott. 54/E tényben a vidéki középipari bur- 
zsozázia megerősödését kell látnunk. A század utolsó évtizedében a közép- , 
ipari  üzemek száma és munkáslétszáma közel 70 s-al emelkedett. A középi-

parosok álláspontját magukévá tették a kisiparosok, sőt a vidéki kereske-
dők egy része is. Álláspontjuk ellentétes volt a nagyipari burzsoáziáéval, 
amely a gazdasági kiegyezés változatlan meghosszabbitását képviselte. De a. 

az osztrák burzsoázia is a gazdasági kiegyezés megujitása ellen foglalt 

állást. A 80-as években az Ausztriából hazánkba irányuló behozatal lassab-
ban nőtt, mint Magyarországből Ausztriába. Az osztrák burzsoázia a magyar_ 

gyáripar megerősödésében érdekei veszélyeztetőjét látta. 	. 
A vámügyi kérdések körül kiéleződő hangulatot szemléletesen irja le 

az aradi kereskedelmi kamara évi jelentésében: „A kereskedelmi politika 
terén nagy váraltozások füződtek az évhez. /1896 hoz!/ Az egész közvéleményt 
Az Ausztriával kötendő kiegyezés kérdése foglalkoztatta, és midőn a Lajtán 
tul bekövetkeztek azok az áldatlan állapotok, melyek a lejáró kiegyezés meg-

ujitását lehetetlenné tették, mind erősebb lett a meggyőződés, hogy most 
már a magyar közgazdasági 5éényezők régi vágya: a gazdasági önállósitás v 
megvalósulása következik." 5, 

Részint engedve a közhangulatnak, részint, hogy a kormány a tárgyald-

sokat a maga részére kedvezően befolyásolja, hegy 1897-ben törvény hozott 

arról, hogy Magyarország gazdasági önállósága az 1867. évi kiegyezés alap-

ján is lehetséges. Az 1897-ben egy évvel meghosszabbitott vámszővetségi 
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törvény olyan megállapitást is magában foglalt, hogy ha egy éven belül nem 

sikerül uj gazdasági kiegyezést kőtni,a.z esetben a magyar kormány részéről 

önálló intézkedésekre kerül sor. A kormány, hogy elhatározásának nyomatékot 

adjon, fe4.szólitotta a különbőző gazdasági köröket, hogy az önálló vámtari-

fára vonatkozó elképzeléseiket közöljék a kormánnyal. 56/ 

A budapesti kereskedelmi és iparkamarában is gyarápodtak az önálló 

vámterület hívei, és egyre kővetelték, hogy - a debreceni és aradi kamaká-

hoz hasonóan - a budapesti is világosan foglaljon állást a vámterület ü-

gyében. Kicsiben mult, hogy az elnököt is le nem szavazták. De Lánczy Leó, 

a kamara elnöke - aki egyben a Kereskedelmi Bank igazgatója is volt - szi-

lárdan kitartott a közös vámterület mellett. Mint erről később maga irja, 

személyében a budapesti kamara, „hosszu időn át meg tudta akadályozni, hogy 

az önálló vámterületet követelő néhány vidéki kamara mellé csatlakozzon." 57/  

A finánctőkének még az iparral kapcsolatos szoros érdekei mellett igy is si-

került a közös vámkerületen megtalálnia számításait, a német, osztrák fi-

nánctőkével -s a mindenkori magyar kormányokkal - való összeköttetéseiből 

biztos hasznot tudott huzni magának, s ezt nem volt hajlandó az önálló vám-

terület bizonytal an  előnyeiért fölcserélni. 58/ 

Az Önálló vámterületért folyó harcba az ország más városainak polgár-

sága is bekapcsolódott. A legkövetkezetesebb agitáción azonban éppen váron 

sunkban folyt s ezeknek a megmozdulásoknak - népgyűlések, országos jelen- 

tőségü nemzetgazdasági tanácskozások, a I00-as bizottságnak és a városi ta-

nácsnak a minisztériumhoz és a képviselőházhoz intézett feliratai, a véd-

egylet felujitásának gondolata - legfőbb szervezője Baka sy volt. Kemeaüen 

kellett tapasztalnia, hogy nemcsak a kormányban és a képviselőházban, de 

még az iparkamarában sincs többsége az önálló vámterület híveinek. Nem is 

lehet ezen csodálkozni, hissen a mezőgazdasági terményeket exportáló- és 

a politikai hatalmat kézben tartó - magyar nagybirtokos osztálynak előnyös 

volt a közös vámterület, az iparkamara vezetői pedig nem a kis- és közép-

ip ar soraiból kerültek ki. 

Az önálló vámterület gyakran hangoztatott követelésével párhuzamosan 

mindannyiszor elhangzott az a kivánság is, hogy az osztrák pénzügyi körök 

től független, külön magvar nemzeti bankot létesitsünk gazdasági életünk 

pénzügyi megalapozására. „Tudjuk, hogy a pénz az üzletben annyi, mint a 

vér a testben. És egészséges vérkeringés föntartásáról gondoskodni minden 

lélekismeretes, józan gondolkodásu és előretörekvő embernek okvetlenül szük-

séges." 59/ 

Az Országos Iparegyesület nemzetgazdasági Szakosztálya az 1869 évi 
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pénzügyi válság hatására az önálló bank mellet t  foglalt állást. A válság 

okait a megalapozatlan vállalkozásokban, Magyarország függő pénzügyi és hi-

telviszonyaiban látta. Az Osztrák Nemzeti Bank szerepét hazánk közgazdasá-

gi életében ugy találta, hogy az még az ország pillanatnyi hiteligényeit 

sem képes kielégiteni, nemhogy ilyen tevékenységet tőle a jövőben remélni 

lehetne. Másfélévtizedes távlatban a bécsi bank magyarországi fiólfjai nagy-

jából változatlan dotációval látták el közgazdaságunkat. A gazdasági fejlő-

dés megköveteli, hogy a bankliitelt közvetitő nélkül lehessen igénybe venni, 

azaz a hitelellátás decentralizációját. Az Osztrák Nemzeti Bank a Magyaror-

szágon összegyülő tőkéket is kezeli, és egyutt;al fölhasználja az osztrák 

gazdasági élet fejlesztésére, s nálam a b ank hitelét csak ritkán, akkor 

is magas kamat mellett = lehet csak igénybe venni. Az Osztrák Nemzeti Bank 

eszköz az osztrák kormány kezén a különböző provinciák - köztük hazánk - 
6©/ 

gazdasági életének - hátrányos - befolyásolására. 

A magyar pénzintézetek szerepét az iparfejlesztésben vizsgálva, az a-

lábbi észrevételeket teszi: 1. Magyar  bankok iparvállalatok alapitásában 

alig vesznek részt /tőkéjük a részvénytőkének csak negyede!/. 2. Iparvál- 

lalataink legtöbbje részvénytársasági alapon létesül. 3. Kb. hat osztrák  

bank van, amely magyarországi iparvállalatok alapitásában közremüködik. 

4. Ugyanakkor Ausztriában a nagybankok mellett a különféle tartományi ban- 
61 

kok tömege is bekapcsolódik ipari vállalkozásokba. 

Egy jólszervezett jegybank a hitel csökkenéséből eredő válságot is 

könnyen át tudja hidalni, mert ereje éppen abban rejlik, hogy a hitelesz-

közöket a szükséghez képest növeli vagy csökkenti. „Ha jelenlegi pénz- és 

hitelviszonyaink függetegségét, ingadozó alapját és azon örőkös veszélyekét, 

melyeknek gazdasági fejlődésünk minden pillanatban ki van téve, komolyan 

fontolóra vesszük, alig jöhetünk más következményre, mint arra, hogy hazánk-

nak önálló és szilárd alapokra helyezett jegybankra vagy jegybankokra mi-

nél rövidebb idő alatt szert kell tennie. Ez oly nemzetgazdasági követel-

meny, melynek teljesitése elől kitérnünk nem lehet, nem szabad."
62/ 

1873 május 20-án Simonyi Ernő, a 48-as Függetlenségi Párt elnöke, a 

képviselőházban határozati javaslatot terjesztett elő az "önálló magyar  

jegybank" ügyében. ,,...hazánk pénz- és hitelügye csak ugy lehet szilárd, 

ha az országban törvény által szabályozott jegybank létezik." Ennek fölál-

litásának szükségességét az egész nemzet régen érzi. Eazánk érdeke, hogy 

pénzügye független legyen az osztrák pénzügyi viszon.yo któl. 63/  

A szegedi 1875. évi közgazdasági tanácskozás határog4atának 2. pont-

ja kimondja: „Létesittessék egy önálló magyar jegybank!" // 
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Figyelemreméltó, hogy ennek felállítását hazai erőkből - tehát a kül-

földi tőke kizárásával! - tervezik. A szegedi polgárság az önálló nemzeti 

bank létesitéséhez Deák Ferencnek a papi vagyonok eredetére vonatkozó in-

ditványát kivárja végrehajtani: „Külön kell választani a vallási alaptól 

a nevelés, tanügy és honvédelemre ajándékozott, öröklött - vagy adományozott 

alapokat, s ezeket, mint a nemzet v orrát, alapul használni egy ónálló ma-

gyar nemzeti bank fölállitására." b5/ 

A már korábban többszőr emlitett nemzetgazdasági 100-as bizottság kér- 

vényének 1. pontja világosan kimondja: „...nemzetünk és hazánk pénz- és hi-

telviszonyainak javitása, orvoslata, sőt megmentése érdekében, csakis a 

teljesen független, önálló magyar nemzeti jegybank fölállitását látjuk ok-

és célszerinek."
66/  

Mint már a vámügyi tárgyalások anyagából ismeretes, az 1878-as gazda-

sági kiegyezés alkalmával az Osztrák Nemzeti Bankot OsztrákirMagyar Bankká 

alakították át, amelyben természetesen továbbra is az osztrák pénzügyi kö-

röknek volt döntő szerepük, és rábizták a papirpénz kibocsátásának és for-

galomba hozatalának a jogát. A bank szabadalma 10 évre szólt, és ezt a vám-

szemződéshez hasonlóan 10 évenkint megujitották. 

Az önálló magyar nemzeti bank feladatkőrét a szegedi polgárság részé-

ről Hegedüs Sándor az Alföldi Iparlap-ban megjelent cikkében a következő-

képen látja: „Ennek jelentősége, hogy a jegybank egész vagyona az ország 

rendelkezésére álljon, kamatlába kizárólag hitelviszonyai szerint szabas-

sék meg és engedélyezéséi magyarország6 7hitelszükségletek és képességek 

szerint, ezek mértékében történjenek."
// 

 

Az Osztrák-Magyar Bank által nyujtott hitelekhez nálunk csak nagyon 

kevesen, azok is sok megszorítással, juthatnak, ennek előnyét Magyarország 

alig tudja élvezni. Ha nekünk 1873-ban önálló jegybankunk lett volna - ön-

álló kamatlábbal! -, a gazdasági válság sulyát nem éreztük volna annyira 
68/ 

nehéznek. 

Az 6116 16 bank kizárólag jegybank legyen. Tevékenységét igy - más üz-

lettel járó kockázatok nélkül! - a váltóüzletre fordíthatná. Legsürgősebb 

teendő a függő adósságok rendezésének lebónyoaitása lenne. A jegybanktál 

két dolgot várunk: 1. Hitelképes egyének és vállalatok megsegitését; 2.Be-

ruházások megkönnyitését. - A betétüzleteket takarékpénztárak bonyolitsák 
69/ 

le. 

Az önálló bank létrehozásának alátámasztására 1876 április 23-án Sze-

geden, az iparoskör udvarán, népgyülést tartottak. A népgyülés előadója, 

Bakay Nándor, az iparosok nevében követelte: „Mondja ki a népgyülés, hogy 
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a magyar nemzeti független jegybank fölállitását és azbönálló vámterület 

létesitését minden áron akarja és az ország képviselőinek becsületbeli kö-

telességévé teszi ezen ügyek érdekében határozott, erélyes tevékenység ki- 

fejtését." 70 
 

Hasonló értelmű föliratot küldtek 'a képviselőházhoz a.kolozsvári.ipa-

rosok is. 	. 

Amikor Tisza Kálmán beszámolt pártjában a vámügyi tárgyalásokról, a 

bankkérdésre is kitért. Szerinte a két kormány kölcsönösen elismerte egy-

más részére az önálló jegybank felállitásának a jogát. A bécsi és a buda-

pesti bank egymástól független, de a közös pénzügyek lebonyolitására egy 

központi közeg létesül. A budapesti banknak a bankjegyek 30 %-át kell ad-

nia a bécsi bankforgalomban való fölhasználás céljára. A két kormány a két 

pénzintézet együttmüködésére, a pénzügyi műveletek technikai lebonyolitásá-

ra, programot dolgozott: ki. A bank központi vezérlő szervezetének jogkörét 

a legfontosabb dolgokban már meg is állapitották, valamint az.érckészlet i  

elhelyezésére és ellenőrzésére vonatkozólag is már megegyezés jött létre. 7y/  

A hazai iparosság azonban nem  látta ennyire megnyugtatónak a barkkér-

dést, amennyire azt a miniszterelnök jellemezte. A budapesti kereskedelmi  

és iparkamarának a magyar nemzeti jegybank és az országos magyar kereske-

delmi és vámszerződésben véleményadó 10-es bizottságának emlékiratához Ba-

kay Nándor az Alföldi Iparlap hasábjain megjegyzéseket fűzött. Az észrevé-

telekben kifejtette, hogy a magyar bank tulajdonképen a bécsinek csupán 

filiáléja /leányvállalata/. A központi közeg továbbra is az osztrák érde- 

keket fogja nézni. Ausztria ipárosabb,.tőkében gazdagabb, mint Magyarország, 

amely tulnyomóan mezőgazdasági jellegü. Ipari és mezőgazdasági ország kö- 

zött nehezen képzelhető el pénzügyi paritás. Egy országos jegybankhon 

pari és_ kereskedelmi bankok mindig közelebb fognak állni, mint a,földhitel- 

intézetek. „Ezért bankviszonyaink egészséges átalkotására nézve okvetlen 

oda kell törekednünk, hogy még áldozatok árán is kibontakoztassunk primi-

tiv, egyoldalu mezőgazdászati közgazdaságunkból, gyarmati helyzetünkből-s 

az iparos államok közé fölvétessünk  "72/ 
 

A közvélemény sürgetésére 1877 februárjában ujból megindultak a bank-

kérdésben a tárgyalások. Minthogy nem vezettek a kivárt eredményre., Tisza 

Kálmán benyujtotta lemondását. A magyar kormány a következő követelésekkel 

állt elő: 

1. A magyarországi bankfiókoknak nyujtott juttatások összegét 60 nil-

lió forintra emeljék föl. /Az.osztrákok csak 50 milliót voltak hajlandók 

adni./ 
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2. A bankválasztmány ne ellenőrizhesse a két - a pesti és bécsi - 

igazgatóság álthl nyujtott hiteleket. 

3. A bankválasztmány álljon 5 magyar, 5 osztrák tagból, a többi 4 sza-

badon választható legyen. /Az osztrákok  ez utóbbi 4 helyet is saját jelölt-

jeikkel kívánták betőltetni./ // 

Február közepén a király ismét Tisza Kálmánt bizta meg korményalaki- 

tással. Az ujabb tárgyalások kiábrándító eredményt hoztak: az osztrák ipar 

javára nagy mértékben fölemelték a vámokat, ugyanakkor több fogyasztási 

cikk árát is, amelyet Ausztriából szereztünk be, fölemelték a magyar fo-

gyasztók kárára. Mindennek tetejében a kormány még elvállalta Ausztriának 

1863-ból származó 80 millió Ft, az osztrák bankkal szemben fennálló adós- 

ságának, a quotának megfelelő 30 %.-os átvételét és törlesztését. Végered- 

ményben tehát az osztrák bank egyeduralma a monarchián belül megszilárdult, 

s igy a monarchia két fele közötti paritás továbbra is illuzió maradt. 74' 

Az önálló jegybank kérdése tehát épugy megbukott, mint az önálló vám-

területé. A bankügyben lefolytatott tárgyalások lezárásával - bár hossza 

időre lekerült a napirendről - az iparosok mégsem adták föl minden remé-

nyüket egy jövőben létesitendő jegybankra. Ráth Károly országgyülési kép-

viselő75/már ez év őszén a parlamentben elmondott beszédében lemondóan nyi-

latkozott ugyan a közel két évig huzódó tárgyalások eredménytelenségéről, 

de rögtön hozzáfűzte: "Még áldozatok árán sem szabad visszariadnunk egy 

önálló magyar bank felállításától."
761.  

Egy - a bankügy támogatására szervezett - budapesti népgyülés Bakay 

javaslatára elitélte a törvényhozás többségének magatartását, amellyel le-

mondott a független nemzeti bank megteremtésétől. A népgyülés elvárja a = 

kormánytól, hogy visszautasitja az osztrák vámszerződési föltételeket és 

hazánk saját gazdasági érdekeinek megfelelően önálló vámterületet szervez.
77/  

A népgyülés határozatát 1ldöttség vitte el a főváros valamennyi or-

szággyűlési képviselőjéhez. 	 Hasonló tartalmu határozatot hozott a decem- 

ber elején Szegeden megrendezett népgyülés is.
79/  Ehhez az állásfoglalás-

hoz hamarosan csatlakoztak és az uj vámtarifák ellen tiltakoztak a pozso- 

nyi, aradi, temesvári iparkamarák, a fővárosi és egri iparoskör tagjai is. 80/  

A további 10 évre rögzitett osztrák-magyar gazdasági megállapodáson 

azonban ezek  a tiltakozások már természetesen mit sem változtattak. 

Amikor az önálló bank kérdésében végzett vizsgálódásaink ilyen lehan- 

goló eredménytelenséget mutatnak, nem érdektelen kitekinteni a határokon 

tulra, s a XIX. század második felében függetlenné váló fiatal kelet-délke-

let-európai államok bankrendszerének fejlődését megfigyelni. Ezekben az 
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országokban kialakuló bankrendszer - mint  nálunk is - elsősorban  a közleke-

désfejlesztés /vasut!/ és agrárérdekek szolgálatában állott. A függetlenné 

vált Romániában,. Szerbiában, Bulgáriában bankjegykibocsátási joggal rendel-

kező állam; bankok müködtek.
81  

Pedig a magyarországi bankrendszer fejlődése sokkal élénkebb, mint ke-

leti - délkeleti szonszéda. -inké, de nálunk éppen a pénznek a kiegyezésből e-

redő közösügyi jellegye, s ennek következtében az önálló bankjegykibocsátás  

hiánya, és végül a phnek osztrák érdekek szerinti fölhasználása nagy mér-

tékben akadályozta a magyar gazdasági élet - ezen belül különősen az ipar! - 

egészséges fejlődését. 
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IV. Az ipartörvény reviziója 

A fiziokraták a XVIII. század végén még tiltakoztak az állam részéről -

a  gazdasági élet szabályozásába irányuló mindenfajta megnyilvánulás ellen. 
Az ipari forradalom győze1mP, a „laissez faire, laissez passer" elvén kibon-

takozó kapitalizmus azonban fölforgatta az eddigi állapotokat, annyira ösz- 

szekuszálta a gazdasági-rsadalmi élet szálait, hogy az állam már nem tér-

hetett ki több azon feladat elől, hogy jogszabályokkal próbálja meg ren-

dezni a gazdasági élet folyamatát. Igy született meg az ipari törvényhozás. 

A XVIII-XIX.század fordulóján Nyugat-Európában egész sor törvény sza-

bályozza az iparüzés feltételeit, próbálja tisztázni a munkavállaló és mun-

kásai közötti jog/=bér/viszonyokat, tüzi napirendre az ipari szakoktatás 

kérdését. Közép-Európában csak a 40-es években, de főleg a század közepén 

teremtődnek meg azok a körülmények, amelyek az ipari törvényhozást indokol-

ják. 

Magyarországon korszerü, a kapitalizmusba illeszkedő ipartörvény meg-

alkotására csak a kiegyezés után kerül& sor. Az előbbi fejezetben bemutatott 

és elemzett, önálló vámterülettől és nemzeti banktól elválaszthatatlan kér-

dés volt az ipartörvény tető alá hozása, illetve- már nagyon hamar - annak 

módosítása. 

Mielőtt a dualizmus korabeli első - 1872. évi - ipartörvény tárgyalá-

sába bocsátkoznánk, nem mellőzhetjük el, hogy annak előzményeit röviden át 

ne tekintenénk, és a hozzávezető ut folyamatosságát ki ne mutatnánk. 

A hazai késő feudalizmus idején akadtak olyan mesterek, akik te4hikai 

találmányok vagy ujitások, ujfajta eljárások kidolgozása révén ki tudtak 

emelkedii a céhkeretek közül. Minthogy az árukereslet miatt; szükség volt a 

többtermelésre, miután a városi tanács fölülvizsgálta vagyoni helyzetüket, 

legtöbb esetben megkapták a helytartótanácstól a „kiváltságolt üzen" mükö-

déshez az engedélyt. A céhszabályok - bár némelyikük formális tagja maradt 

továbbra is a céhnek - rájuk nem vonatkoztak, tetszés szerinti munkaefőt 

/mestereket és segédeket/ alkalmazhattak. A céhekkel szembeni éles harcban 

ugyan, de sikerült áttörni a céhkereteket, és műhelyüket kényegében már 
1 

tőkés üzemmé átal akitani. 

Németországban először a napoléoni megszállás idején törölték el a 

céheket a Rajna-vidéken. 1810-ban Poroszország saját elhatározásából kö-

vette ezt a példát. Az 1848-as forradalmak idején a német kisiparosság az 

iparszabadság ellen foglalt állást és visszakövetelte a céhrendszer védett-

ségét. A forradalmak bukása után valóban  átmenetileg vissza is állitották 

a céheket, bár ez a reakciós lépés természetesen nem lehetett tartós. 2/  
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Az iparszabadság felé az első lépést hazánk a reformkorban tette. A 

Kossuth által készitett iparegyesületi javaslat fenntartja ugyan a céheket, 

de megszünteti a remAuaka-kötelezettséget, és céhen kívüli tagoknak is le- 

hetővé teszi az iparüzést. Mesterek minden megszoritás nélkül nyithatnak 

mühelyeket, és abban tetszés szerinti munkaerőt alkalmazhatnak. A javaslat 

egyik pontja elő akarta késziteni a különböző szakmáknak manufakturákba va-

16 megszervezését. 3/  . 

Az 1840. évi XVII. te. kimondja: „Aki törvény szerint kereskedést kezd-

het, az tyárat is állithat fel, azaz oly intézetet, melyben ugyanazon ipar-

készitmények előállitásához szükséges minden részletmunkák egy fővezérlet 

alatt készíttetnek." 4/Az 54§ szerint a gyárban bármilyen mesterséget üző 

segédeket föl lehet fogadni.. A 9.§ pedig megengedi a  gyáraknak, hogy készit-

ményeiket akár ott helyben, akár külön - tetszőleges helyen fálállitott - 

boltban árusithatják. Ez a törvény nem szüntette meg ugyan a céheket, és a 

kisiparosok tevékenységét továbbra is csak céhkeretek között engedélyezi, 

de a gyárakra nézve a teljes iparszabadságot léptette életbe. 5/  

Klauzál Gábor, az első felelős független kormány,fölmüvelés-, ipar-

és kereskedelmi minisztere, 1848. junius 9-i 1530. sza.a. céhszabályzatmó- 

dositó rendelete - csak átmeneti időre tervezte! - szabályozza a munkaidőt, 

a munkaviszonyokat, a tanoncok oktatását, továbbra is fenntartja a remek-

lést. A 77.E megengedi a segédeknek - rendkívüli esetekben-, hogy saját 
hasznukra dolgozzanak. /Ezek az "engedményezettek"./ A kontárokat fölhívja 

a rendelet, hogy „félév alatt igyekezzenek mesterré levésöket a fölebbi mó- 
6/  

don kieszközölni", addig azonban megmaradnak jelen állapotukban. Magát a 

céhszervezetet azonban a rendelet nem szünteti meg, mert sem az árutermelő 

nemsséget képviselő kormánynak, sem a kereskedő tőkének nem érdeke l, feuda-

lizmus teljes felszámolása, tehát a céhrendszer megszüntetése sem. 

A Bach-rendszer 1850-ben rendeletileg megszüntette az Ausztria és Ma-
gyarország közötti vámvonalat s ezzel már tényáégesen - még a kiegyezés 

létrejötte előtt! - megvalósította a Habsburg-monarchiában a közös vámte-

rületet. Ez - mint az előző fejezetben már láttuk - kedvezett a magyar nagy-

birtokos osztálynak, de a magyar ipart - tehát a kisipart is - teljesen ki-

szolgáltatta a/fejlett, tőkeerős és az államilag is támogatott osztrák ipar 
8/ 
	 . 

Az 1851 február 6-án kiadott Ideiglened Utasítás már világosan a sza-

bad verseny alapján áll. Sokkal pontosabban határozza meg a gyár fogalmát 
ntetemesebb befektetett tőkét kiván', mint az 1840. XVII. tc . A gyárak se- 

gé(imzlnkásokat - bizonyos megszoritással - a céhes iparból is alkalmazhatnak. 

A 79.§ a kézműves ipart A/engedélyesett, és B/ szabad iparra osztja.9" 
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li a képzettség igazolását. 

A 60-as évek végén a veszprémi kisiparosok kezdeményezésére Eötvös Ká-

roly  megyei főügyész egy korszerü ipartörvény érdekében nagy gonddal és kö-

rültekintéssel emlékiratot dolgozott ki. A berrefoglaltak hatására Szegeden, 

Miskolcon, Aradon és még más vidéki városokban is hasonló kisipari mozgal-
11/  

mak keletkeztek. 

A kiegyezés után első ízben az Országos Iparegyesület  fordult kérvény-

nyel a képviselőházhoz, amelyben felsorolja, milyen indokok sürgeti egy 

modern ipartörvény megalkotását. 12  

Ilyen előzmények után született meg - máris elkésve és meglehetősen 

hamar elavulva - az 1872. évi VIII.tc. ,mely a köztudatba hamarasan egysze-

rűen csak „ipartörvénykénit került bele. 

Ez az ipartörvény hat fejezetben szabályozta a most már nagyobb ará-

nyokban kibontakozó tőkés iparral összefüggő kérdéseket. Nagykoruak mellett 

az atya vagy a gyámhatóság beleegyezésével kiskoruaknak is engedélyezi az 

ip arüzést, ha vagyonnal rendelkeznek. /I.fej./ Az ipar gyakorlásáról  szóló 

II. fejezet egy seemélynek többféle ipar üzését is lehetővé teszi, sőt en-

gedélyt ad közös iparüzők számára közös üzletek fenntartására is. A segéd-

személyzetre  vonatkozó III. fejezet részletesen intézkedik 

A/ tanoncokról  csak 12 éven felüli lehet, felvételéhez írásbeli szer-

ződés kell; az iparos köteles tanoncát iskolába járatni; munkaidő 14 év a-

latt 10, ezen felül 12 óra; tanoncidő elteltével bizonyítványt kell kiadni/, 

B/ a segédekről  / az iparos és segédei közötti viszony szabad egyezke-

dés tárgya; munkából kilépő segéd bizonyítványt kap; segédek munkavállalá-

sának szabadsága/, 	 . 

C/ a gyári munkásokról  / 10 éven alul nem alkalmazhatók, e fölött csak 

iparhatósági engedéllyel; munkaidő 12-14 év között 8, . 14-16 között 10 óra; 

munkabért hetenkint készpénzben kell kiadni; a gyáros munkásainak juttathat 

kedvezményesen élelmet, tüzifát, orvosi segélyt, de ezeket a mm  korbérből 

levonhatja; az iparhatóságnak kötelezővé teszi a gyárak időnkinti - később 

majd az 1884. XVII. tv . 121.§-a szerint legalább negyedéven_kinti! - ellen-

őrzését. , 

A IV. fejezet engedélyezi - de nem teszi kötelezővé! - ipartársulatod  

szervezését. Noha Széchenyi  már 1833-ban a Stádium-ban követelte a céhek 

megszüntetését, és bár egy 1859. évi rendelet már messzemenően korlátozta 

Az 1859 december 20-án megjelent nyílt parancs  /$tens/ is az iparsza-

badság elvére épül. Iparos bármiféle kötelékbe tartozás nélkül is folytat-

hat ipart. Megengedi, hogy egy személy több helyen is üzhet ipart. Ipar- 

üzést nemcsak személyesen, hanem üzletvezető által is lehet gyakorolni, sőt 

azt bérbe is lehet adni.  Az engedélyhez között iparoknál azonban megkövete-
10/  
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a céheket a tőkés ipar előmozditása érdekében, mégis csak az 1872. VIII. 

te. 83.§—a törölte el azokat véglegesen. Az V. fejezet 84.§—a kimondja, 

hogy az iparüzés jogától senki, sem birói itélet, sem közigazgatási hatá-

rozat alapján meg nem fosztható. Figyelemreméltó, hogy komoly pénzbirságá 

gal sujtja azokat  az iparosokat, akik a segédszemélyzet iskolai oktatására 

vonatkozó kötelezettségeiket nem teijesitik. A VI. fejezet megállapitja az 

iparhatóságokat13/ , és a peres ügyek lefolytatását az iparhatóságra, vagy 

— ahol nagyobb számban élnek iparosok — az iparbizottságra bizza.
14/ 
 Ez 

utóbbi határozatnak megfelelően alakult meg Szegeden is az iparbizottság 

egyenlő számban egyrészt iparosokból, kereskedőkből és gyárosokból, más-

részt segédekből és munkásokból.Ez a bizottság a munkaadó és munkaválla-

lók közötti vitás kérdéseket / munkaviszony megkezdése, folytatása és me-

szünése, kölcsönös kötelességek elmulasztása, bárviták, kártéritési igé-

nyek/ rövid uton, ingyen'és gyorsan igyekezett megoldani. 15/  

Bár a törvény megalkotóit kétségtelenül iparunk fellenditésének szán-

déka vezette, követelményei azonban már  elmaradtak a kor követelményei mö-

gött. A törvény fogyatékossága — a kortársak szerint — onnan származik, hogy 

alkotói nem ismerik a gyakorlati életet. Bár a törvényjavaslat tárgyalása 

előtt már hat héttel ez ügyben értekezleteket, gyűléseket tartottak, az ér-

dekelt félnek viszont, az iparosságnak,  ezirányu jogos kérelmeit figyelmen 

kivül hagyták. Igy a jószándéknak csak torzszülött eredménye lehetett. Sok 
16/ 

helyen végre sem hajtották, sőt akadt olyan hely is, ahol ki sem hirdették. 

A törvény életbeléptetése után az Országos Iparegyesület „Ipartársula-

ti Mintaalapszabályokat" dolgozott ki, hogy megkönnyitse a céheknek ipar-

társulatokká való átalakitását. A megalakuló ipartársulatok nagy többsége 

valóban a mintaalapszabályokban foglalt elvek alapján jött létre, 12 tár-

sulat kivételével. Az Iparegyesület körlevélben tájékoztatta a céheket az 

uj törvény határozatairól. 1872 március 15 és junius 15 között minden céh 

megszünik, velük együtt alá közösségi kapocs is, amely eddig az iparosokat 

szervezetbe foglalta. Az uj törvény célja éppen az, hogy „a megszüntetett 

céhkapcsolat helyébe más korszerübb, életerős kapcsolatot léptetni, mely 

képessé teendi az iparosokat, hogy a kottal haladjanak s ezáltal jólétüket • 

megalapitsák." A törvény 76. §—a kötelességévé teszi a társulatoknak „az 

iparosok közös érdekeit előmozditani". Mik ezek? Takarékosság, segélyezés, 

munkaviszony szabályozás, munkaközvetités, és végül mindazon előnyök meg-

szerzése a kisipar számára, melyekkel a nagyipar bir / hitelegyletek, kö-

zös anyagbeszerzés, raktározás,. közös eladás, gépek beszerzése, vagyis .mind- 
17/ 

az, ami  később lehetővé teszi a kisipari szövetkezetek megalapitását./. 
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Alig lépett életbe a törvény, - már ott t.i., ahol a hatóságok egyál-

talán megkisérelték végrehajtani - máris panaszok áradata, birálatok töme-

ge indult meg a módositására. Sajtóban, értekezleten, gyüléseken foglalkoz-

tak a törvénnyel. Ráth Károly  országgyülési képviselő egy interpellációjá-

ban a törvény főbb  hit  ezekben látta: iparos - tanonc viszony szabályozat-

lansága, a kötelező szakoktatás körüli pontatlanság, munkaadó és munkások 

közti nézeteltérések tisztázására csak általános utalások találhatók benne, 
18/ 

és az életerős ipari szervezet hiánya. 

Az alig négy éve hozott törvény némely pontja - több vidéki megálla-

pítás szerint - nemcsak ártalmas az iparüzésre, hanem az erőteljesebb ipar-

üzést szinte lehetetlenné is teszi .  A törvényt azért nem hajtották végre 

teljes egészében, mert több pontja végre sem hajtható. A tanulótól semmi-

nemü vizsgát nem követel, csak arra kötelezi a mestert, hogy a tanoncidő 

végén bizonyitvásn.yt adjon neki. Munkakönyv hiányában - amely a mrilvántar-

tás és ellenőrzés eszköze - nagy lehetőség nyilik a visszaélésekre. Ugyszól-

ván minden igazgatási ügyet állam; szervekre biz, amelyeknek legtöbbször 

nincs is tapasztalatuk, jártasságuk az efajta ügyek intézésében, ahelyett, 

hogy célszerü iparos önkormányzat  kialakitására nyujtana lehetőséget. /A_. 

céhek föloszlatásukig - vagyis éppen az 1872. évi ipartörvény megjelenésé- 

ig - remdelkeztek önkormányzattal. Szegeden 1872-ben 28 céh keretei között 
19/ 

folyt iparütés/ 

A szegedi közgazdasági tanácskozásokon az ipartörvény módositására 

benyujtott előmrnkálat  a kézműipar sorvadásáról panaszkodik. Az iparos 

nincs öreg napjaira biztositva, máról holnapra él csak, a gyáriparban sem 

találja meg szá.mitásait, a törvényhozás nem gondoskodik róla. A statiszti-

ka szerint az önálló iparosok száma fogy, a segédekkproletárokká válnak, 

a tanulókat nem vesznek föl. Betegség esetén nincs kilátás orvosi segély-

re, a családalapitás előtti gondok is félelmetesek. A céhrendszer régi 

védettsége is megszűnt.  Krupp  gyárában a többi között g legügyesebb vas-

esztergályos szegedi földmives fia...Itthon nem lehetett azzá, amivé ott 

künn lett ,  mert itthon nem volt tere." 20/  Két kitűnő asztalos, aki Párizs 

ban bámulat tárgya volt, itthon hivatal után  jár, mert szakmája után nem 

tud megélni. 
nek 

Az Alföldi Iparlap  véleménye szerint az 1872-i ipartörvény két fő 

célja volt: 1. Az iparszabadság elvének  kimondása, mely az ipari tevé-

kenységet évszázados bilincseiből fölszabadítja. De ezt már a vám- és 

kereskedelmi szövetségről szóló 1867. XVI. tc . 14.§ is biztositja, ami-

kor megállapitja, hogy iparüzés és kereskedelmi munkavállalás bármely bi- 

rodalomrészen szabadon folytatható. 21/Ezt a fő célt a törvény megvalósitotta. . 
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2. Az lett volna, hogy „az ipartörvény oltalma alatt munkaképes, kép- 

zett iparos- és munkásosztály fejlődjék", ennek megvalósulása viázont e1- 
22/ 

maradt.  

Az előmunkálat javasolja, hogy az 1872. évi ipartörvény módositására 

a minisztérium szakemberekből álló értekezletet hívjon össze. A legközeleb-

bi képviselőválasztáson a képviselőjelöltek vegyék programjukba az ipartör-

vény módosítását. Javaslatokat tesz az előmunkálat az iparostanoncok köte-

lező oktatására, segédek vándorlására, betegápoló intézmények és utasfoga-

dók fenntartására, iparbizottságok, ipari egyesületek létesitésére és ügy-

viteli kérdések rendezésére. 23/  

A szegedi közgazdasági tanácskozásokon természetesen foglalkoztak az 

ipartörvény reviziójával is. Ennek a feladatkörnek a tanulmAnyozásával meg-

bizott szakosztályi ülés 1875 május 9-én elfogadott határozati javaslatában 

- az előtanulmányban foglaltak mellett - követeli a tanoncok oktatásának 

megszigoritását és az elvégzett tanulmAryok igazolását, segédek számára 

munkakönyv bevezetését, a kiskoruak iparüzésének eltiltását, minden lega-

lább 10 ezer lakossal biró városban iparbizottság szervezését, amely az i- 

parosok minden belső életére vonatkozó ügyet /szegődéseket, békéltető el- 

járásokat/ maga folytatna le, s végül az ipartörvény következetes végre.;. 
24/  

hajtását. 	. 

Az érvényben lévő 1872. évi ipartörvény átvizsgálására az Országos 

Iparegyesület már 1875 őszén albizottságot küldött ki. 1876 februárjára 

pedig az Egyesület teljes egészében elkészült az ipartörvény módositásáról 

szóló törvényjavaslattal. Ez az 1872. VIII. tc . III. fej. 39., 41., 42., 

47. és 58.§, továbbá az IV. fej. és a VI. fej. 98.§ hatályán kívül helye-

zését javasolja. Helyettük az I. fej. mindjárt a segédszemélyzettel  fog-

lalkozik. Aprólékosan szabályozza a tanoncok és segédek felfogadását, be-

tegség esetén ellátását, tanittatását, munkaviszonyukat, a vizsgáztatás, 

felszabaditás, munkakönyv kiadásAr ak feltételeit. A III. fej. uj intéz-

mények: az iparos segélypénztárak  létesítését toldja be az ipartörvénybe. 

Céljuk: megbetegedett vagy mun.katképtelen munkások segélyezése. A segély- 

pénztárak kötelezőek vagy önkéntesek. Minden iparhatóság területén fel kell 

állitani egy kötelező segélypénztárt. A járulékok napi 1 kr-nál nem lehet-

nek nagyobbak. Önkéntes segélypénztárak csak abban az esetben müködhetnek, 

ha alapszabályaikat előbb a miniszter jóváhagyja. 25/ 

A javaslat indoklásában kiemeli, hogy a törvénynek nemcsak az ipari 

vállalkozás szabadságának jogi kin.yilvánitása a célja, hanem az is, hogy 

iparüzésre alkalmas munkaerők képződjenek. E céllak érdekében foganatosi-

tandó intézkedések: 
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1. Ipari szaktanulásra vonatkozó szigoru rendszabályok kidolgozása, 

2. A mmikaviszonyok szabatos körülirása és szigoru munkarend érvé-

nyesitése. 

3. A fenti két pont alátámasztására: célszerü iparos szervezet  és 
26/ 

intézmények fölállítása. 

A segélypénztárakról  szóló fejezet elemzésében megjegyzi, hogy a hoz-

zájárulás ugyan kötelező, de az önkéntes segélypénztárak jótékony hatását 

meg kell óvni. Munkaváltozás esetén az előző munkahelyen segélypénztári kő- 

telezettségeinek eleget tett munkás segélyezési igénye az uj munkahelyen 
27/ 

folyamatosan.förn4ll. 

Az 1872. VIII. tc . 83.§ ugy rendelkezik, hogy azok a céhek, amelyek 

1873 közepéig önkéntesen nem alakulnak át ipartársulatokká, föl kell osz-

latni, vagyonukat pedig iparos közcélokra kell forditani. De ezt a rendel-

kezést még 1876 -ban  sem hajtották végre mindenütt. A céhek régi, patriar-

chális szelleme - egyetlen jó oldaluk! - megszűnt, a testületi szellem kim 

halt,  a törvény az egyéni szabadságot a társulati szabadság fölé helyezi. 

ffHa azt akarjuk, hogy társadalmunk munkabiró, erős, férfias alakot öltsön: 
28/ 

akkor mindenekelőtt a társulási szellemet kell kifejtenünk." A társulás 

kötelező behozatalát az egész józan iparosság követeli, mert belátja, hogy 

az ipartársulatok alapszabályaiban foglalt célok nem egyesek magánérdekét, 

hanem az iparügy és az egész ország közérdekét képezik. 1872 előtt több 

ezer céh volt az országban. Ezek helyén csak 900 ipartársulat létezik. Ez 

a szám 291 000 önálló kisiparosságnak alig harnincadrésze! 29/  

Az 1879 május 31. - junius 1. között megrendezett II. Országos Iparos  

%yülés,  amelyen 579 ipartársulat képviseletében 817 küldött jelent meg, a 

kötelez őOipartársulati tagság és a szakképzettség igazolása mellett foglalt 

állást. //  

Másfél évtized során a szegedi iparosok három izben is - 1866-ban, 

1872-ben és 1881-ben - tettek javaslatot az •ipartörvény megváltoztatására. 

Egy  Herman, Ottóhoz  és Mészáros Andráshoz,  Szeged város képzviselőihez, in-

tézett ipartestületi választmányi feliratban azt kérik, hogy az uj ipar-

törvényjavaslat országgyülési vitáján sürgessék a kötelező társulásés  szak-

képzettség beigazolásának  beiktatását a készülő törvény h.,atár:hzatai közé.
31/  

Iparjogot csak az nyerjen, aki kellő szakismeretekkel rendelkezik. Legye-

nek engedélyhez kötött és szabad iparágak. Nem elég az elméleti ismeretek-

rő]J bizonyitvány, a tanonc maga által választott próbadarab elkészitésé-

vel gyakorlatban is igazolja jártasságát Tiltakozik azonban  a költséges,. 

mesterkélt és nehezen eladható próbadarabok elkészittetése ellen. Előirja 
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a segédek vándorlását, továbbképzését. A „mestéri próbatétel" - előzőnél 

magasabbfoku jártasság igazolása után - bárhol megtelepedhet s a helybe- 
32/  tagjai 	 32I  Egy Ráth Károlynak  li  

ipartársulat köteles őt t ai sorába fölvenni. 

az iparpártolás ügyében készitett emlékirata során az Alföldi Iparlap  egy 

i-oari rendtartás  elkészitését is javasolja 33/  

Az 1872. évi VIII. tc. egyike a legszerencsétlenebb törvényeknek, a-

melyet a magyar jogalkotás valaha alkotott. A fentebb felsorolt okok mel-

lett nem tudta megvédelni a kisiparost a gyáripar rohamos előretörésével 

szemben. A képesitést eltörölte, de ugyanakkor nem kezdeményezett semmi-

féle szakoktatást. Az ipartársulatba lépő tagoktól sem követelte meg a szak-

képzettséget. Az iparüzéshez csak a nagykoruságot kellett igazolni. Igy el- 

árasztották a piacot a silány minőségü áruk, a magyar ipar szinvonala sülyedt, 

viszont az osztrák iparcikkek erősen tért hóditottak. A törvény széles ka-

put nyitott a kontároknak, iparhoz nem értőknek. Sokan azt tartották: a 

kézmüves ipar ugyis halálra van itélve, nem érdemes és nem is lehet buká- 

sát föltartóztatni. A korlátlan iparszabadság beiktatásával egyenesen elő-

mozdították a kisipar tönkretételét. 11A kormányt és a törvényhozást első 

ipartörvényünknek káros intézkedései elég gyorsan meggyőzték arról, hogy 

a kézművesiparban a képesités elvét elejteni, a többszázados multtal biró 

ipari szervezetet nem lehet megbontani anélkül, hogy az ország gazdasági é 

és társadalmi . rendje nagyobb megrázkódtatásnak ki ne tétessék."
34/  

Az 0rszáRos Iparegyesület  a képviselőházhoz fordult, amely 1878 jul. 

30-án utatitotta a kormányt az ipartörvény előmunkálatainak megkezdésére. 

Az uj törvényjavaslatot Matlekovics Sándor  dolgozta ki; miután azt az Ipar-

qtyesület szakosztályai egyetemes gyülésen egy héten át megvitatta, ke- 

rült a képviselőház közgazdasági bizottsága elé.
35/  

Az uj ipartörvényjavaslat 1883 december 8-án jelent meg a "Nem7et "c. 

lap hasábjain. Már első olvasásra szembetűnő a korábbi kritikák hatása. A 

gyakorló iparosok részéről elhangzott észrevételek többsége pozitiv formát 

öltött. Tanoncok fölvétele irásbeli szerződés alapján az I.foku iparható-

ság előtt történik. A tanviszony befejezése utáni bizonyitványban - az is-

kolai bizonyitvány mellett • a mester személyi adatai is megtalálhatók. Az 

iparhatóság gondoskodik a tanoncok magaviseletének és tanulmányi előmene-

telének ellenőrzéséről, az iskolák látogatásáról. Minden  község, ahol leg- 

alább 30 tanonc van, de nincs ipariskola, köteles 3 éves tanfolyamot szer-
vezni /évfolyamonkint 10 havi szorgalmi idővel/ az iparostanoncok oktatá-

sára. Segédek csak munkakönyvvel állhatnak munkába. Ha a segéd megválik 

munkaadójától, a munkakönyvben a mester köteles az adatokat lelkiismere- 

tesen kiállitani. Ha a segéd nincs a minősítéssel megelégedve, annak ki- 
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javitását az I.foku iparhatóságtól kérheti, amelyet az nem tagadhat meg. 36/ 

Alig jelent meg nyomtatásban a javaslat, Ráth Károly, mint a II. Orszá-

gp s Iparos G_vülés elnöke, a vidéki testületek néhány tagját - igy Szegedről 

izain.r F-renc elnököt és Priváry Jánost - szífkebbkörü ipari értekezletre 

hívta meg. Az értekezlet egyöntetü megállapitása, hogy az uj ipartörvény- 

javaslat éppen a legfontos,bbat: a kötelező társulást és a szakképesités 

beigazolását ejtette el. 37  

Kiég ugyanabban a hónapban - 1884 februárjában - egy országos ipari 

értekezleten Gelléri Mór határozati javaslatában azt kívánja, hogy 24 é-

ven alul csak indokolt esetben és csak iparhatósági engedély alapján en-

gedje meg a törvény az iparűzést. A határozatot a törvényhozás elé terjesz-

tik emlékirat formájában, amely a vásárügy és a fegyencipar végleges ren-

dezését is sürgeti, és megküldik nyomtatásban az ipartestületek számára is, 

hogy az illetékes országgyűlési képviselőket tájékoztatva, őket a törvény-

hozásban a határozatoknak megfelelő állásfoglalásra birják. 38/ 

Az iparosok és a közvélemény bizakodó légkörbe$' nagy figyelemmel kí-

sérte a törvényjavaslat tárgyalását. Ugy látszott, hogy a kormány és a kép-

viselőház komolyan veszi az iparfejlesztés ügyét. Az iparosok legfőbb ki-

vánságába, t.i. a kötelező társulás elvének kimondásába és a képesités ki-

mutatásába, máris beleegyezett a kormány. Nagy vita folyt azonban a közsé-

gekre háruló tanonctanfolyamok megrendezése körül. A községi pótadó máris 

oly nagy, hogy aligha lehet ujabbakkal terhelni. 39/  

Az uj, 186 §-ból álló, ipartörvény 1884. évi XVII. tc. néven került 

bele a Magyar Törvénytárba. A fenti javaslatok mellett előirja az I.foku 

iparhatóság részére a területén alkalmazott tanoncok lajstromba vételét. 

Tanonciskolákat csak azokb an  a községekben kell létesiteni, ahol legalább 

50 tanonc van. E célra igénybe vehetők a polgári és elemi iskolák, tansze-

mélyzetükkel együtt. Minikakönyvet csak az a segéd kap, aki tanoncidejét 

letöltötte, ipariskolát végzett és legalább 15. életévét betöltötte. A 

gyári munkásokról a törvény meglehetősen kurtán intézkedik. /A gyáros 

köteles munkásairól jegyzéket vezetni, a munkarendet gyárában jól lát-

ható helyen kifüggeszteni./ Viszont annál figyelemreméltóbb a 144.§ : 

„Összebeszélés folytán bekövetkezett munkabeszüntetés esetén a segély- 

pénztár a rn,nkaszünetelés tartama alatt az összebeszélésben résztvevő se-

gédeknek - igazolt betegség esetén kvül - segélyt nem adhat.t' 4O1' i 	Rész- 

letesen intézkedik viszont az ipartestületekről, illetve társulatokról. 

A törvény számos §-ában egészben, a többinél részben érvényesült az 

Iparegyesület elgondolása. A törvény életbelépése után az Iparegyesület 
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fő feladatát abban látta, hogy támogassam. - főként vidéken - az ,  ipartestü-

letek létesitését. Javaslato t . dolgozott ki a kereskedelmi minisztériumnak 

a képesitéshez kötendő iparágak megállapitására. Közremüködött az iparható-

sági megbizottak választásában, megállapitotta a békéltetési eljárások egy-

öntetüségét, lapjában pedig a testületi szellem megerősitésére törekedett. 41/  

Az uj ipartörvény meg akarta szoritan -i a korlátlan iparüzést, azt az 

art  pedig, em-T  a céhszervezet. fölszámolásával keletkezett, az ipartestüle-

ti intézmény létesitésével kivánta betölteni. E tekintetben messze fölül-

mulja az 1872. évi első ipartörvényt. Biztositotta a kisipar ujbóli meg-

szervezését. Intézkedései nagyrészt még félszázad multán is érvényben vol-

tak. 42/  

Az 1884. évi XVII. tc. mégsem elégitette ki a kisiparosokat. Csakha-

mar ujabb reviziót sürggttek. A kereskedelmi miniszter azonban kitért az 

ilyen követelés elől, és rámutatott arra, hogy a kisiparosok tévednek, ha 

minden bajukra a törvényhozásban keresnek orvoslást. A kisipar nehézségeit 

nem a törvények jó vagy rossz voltában kell keresni, hanemkaradk nagy gaz-

dasági átalakulásában. A gyáripar versenyével szemben  csak gyakorlati in-

tézkedésekkel lehet fölvenni  a versenyt /pl.szövetkezetek alakitásával, 

közszállitásoknál a kisipar igénybe vételével,stb./. Ilyenekben hajlandó• 

a kisipart támogatni. Sokat vár az ipartestületi intézmény megerősödésétől. 

.Ebben a sajátosan kisipari szervezetben a tagok maguk keressék problémáik 

megoldásának lehetőségeit. 43/  

Ilyen értelemben az Első Országos Ipartestületi értekezlet  / 1887. 

március 25-27. Budapesten/ már határozott intézkedésekre tett javaslatot: 

sürgette a képesitéshez kötött iparágak kiterjesztését; követelte, hogy or-

szágszerte az ipartestületek fennhatósága alatt, iparos ifjusági egyleteket 

szervezzenek; kérte az ipariskolai mulasztásoknál a birságdij csökkentését, 
követelte 

javaslatot tett a tanoncok tanitási idejére vonatkozó an ,  a  kö,szállitások 

decentralizációját és ebben a kisipar arányos részesedését.
44  

Am uj ipartörvény, bár lényeges előrelépést jelentett a korábbival 

szemben, egyáltalán nem volt tökéletes. Már 1885-től kezdve hangzottak el 

panaszok vele szénben. 1888-ban egy Szegeden tartott ipari éttekezleten,Zay 

Adolf  országgyülési képviselő szájából hangzott el: „Az 1884..XVII. tc,sem 

jelenlegi  szövegezésében, sem végrehajtásábanaa ipar érdekeinek nem felel 

meg."45'A század végén és a századforduló után ujabb és ujabb törvények 

/1891., 1$93., 1907. és 1911./ próbálkoznak a kor igényeivel lépést tar-

tani. 
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~. Iparos szervezetek 

A középkorban a céhszervezet sok száz éven át az iparosoknak nemcsak 

szakmai és érdekvédelmi, hanem társadalmi egyesülése is volt .  A kapitaliz-

mus kibontakozásával a céhek a maguk zárt szervezetével, ujitások előli el-

zárkózásukkal már nem feleltek meg a megváltozott gazdasági keretek között 

hivatásuknak, fel kellett, számol ri őket, egyuttal pedig kutatni azokat a  

formákat, amelyek a gyáripar gyors térhóditásával képesek továbbra is a 

kisiparosokat összefogni, érdekeiket megvédem.  

A Habsburg-birodalomban a XVIII. század második felében ilyen gazdasás  

gi jellegü tömörüléssel előbb Csehországban találkozunk, bár ez nem az ipar, 

hanem a mezőgazdaság tere működik. Legismertebb az 1767-ben alapitott nPrá-

gai Hazafias Társaság.t1
1 
 . 

Az osztrák tartományok közül elsőnek Alsó-Ausztriában alakul - még 	 

dig nem ipari szervezet! - a Bécsi Kereskedők Egyesülete. A 20-as években 

még szórványosan, de a 30-as években egyre nagyobb ütemben születnek meg a 

kereskedők mellett a legkülönféléit szarában a kézműiparosok és gyárosok  

egyesülései.
2 

Ausztria területén az ipari egyesületeket tartományonkint - ideértve 

Prágát is! - szervezték. Az egyesületek célja: az iparosok anyagi, szelle- 

mi szükségleteiről való gondoskodás, szakiskolák alapitása, népszerü elő ;  

adások, tanfolyamok, kiállitások rendezése. 1864-ben Ausztria területén 

2697 ipari egyesület létezett, bár akadtak  olyan tartományok is, ahol egy 

sem működött /P1. Galicia, Bukovina, Tirol, Dalmácia, Szilézia /!/, Morva- 

ország/.
5/ 

 

A német egység megvalósulása után a különböző polgári pártok foglalkoz-

nak az iparosok megszervezésével. A Centrum-frakció
4/ 

 
5 , 

tétien /1871/ a kisiparosság testületi ujjászervezését kőveteli. 

konzervativok 1882. évi választási felh;vásukban a céhszervezet 
6 

épitését kivánják, amely megfelel a területi szervezkedésnek. 

A szabad 

olyan  u j j á-  

A NAnet  

Konzervativ Párt az 1892, évi - un. Tivoli programjában - az ipartestület-

ek erősitésére törekszik. 7/  

Hazánkban - noha a kiegyezés után hozott ipari törvények, szerint megin-

dult a kisiparosság szervezkedése - csak a 90-es évek elején találkozunk e-

lőször a szabadelvü korm4.nyprogramban „az ipari közigazgatás javitásávalit, 

azaz olyan törekvéssel, amely a kisiparosok egyesüléseit a kormány - és az 
8  

uralkodó osztályok - számára hajlékony és engedelmes eszközökké alakítja át. 

Már a kiegyezés előtt az abszolut kormányzat részéről megindult a kezq. 

mainzi programtervezev  
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deményezés tőkés keretek között müködő kisipari szervezet kialakítására. 

Az 1851-ben kiadott Ideiglenes Utasitás  megtiltja uj céhek alaki.tását. Meg-

engedi azonban, hogy a nem céhbeli kisiparosok közös céljaik előmozdítására 

egyleteket alakíthassanak, de abba belépésre senkit nem kényszerithetnek. Az 

ilyen egyletepe is viszont általában a céhekre vonatkozó szabályok voltak 

érvényesek. Mil  hogy az egész utasitáson érződött, hogy nem magyar viszonyok-

ra alkalmazták, nem hazai talajból nőtt ki,hanem az önkényuralmi berendezke-

déssel van összhangban, nem volt nálunk maradandó hatása. Arra azonban al-

kalmas volt ,  hogy a céhek erejét, hatáskörét tovább zsugoritsa. 9/  

Az 1859. dec. 20-i császári pátens  szintén összbirodalmi szellemben 
fogant és az osztrák viszonyokat akarja ráerőltetni a nem németnyelvü tar-

tományokra is. Ez a pátens a kisiparosok szervezeteként az ipartestületet 

/Genossenschaft/ jelöli meg. A 106.§ elrendeli, hogy akik hasonló vagy rokon-

iparágakat űznek, közös kötelékbe vonandók össze. A 107.4) akként intézkedik, 

hogyha egy iparos olyan helységben akar megtelepedni, ahol már van ipartes-

tület, ipara megkezdése előtt köteles abba belépni és teljesiteni a tagság-

gal járó kötelezettségeket. Vannak az utasitásnak figyelemreméltó pozitív 

intézkedései is, pl. nemcsak a mesterek, hanem a segédek és a tanoncok is 

tagjai az ipartestületnek. Világosan jelöli meg az ipartestület céljait: 

közös ipari érdekek előmozdítása., a tagok tanulási és szolgálati viszonyai-

nak előmozdítása, illetve szabályozása, szakiskolák létesítése /eze kre fel-

ügyelet!/, és a hatóságok számára véleményadás. 

A pátens ugyan még megengedi a „céhi' név használatát, de ezen kívül 

már jóformán semmit nem hagy meg a régi intézményből. Az eredeti céhszer-

vezetet részben kiforgatva, részben megreformálva, lényegében a nálunk is 

később megvalósuló - és hasonlónevü - ipartestületi intézménynek veti meg 
10/ 

az alapját. 

A kiegyezést követő  ir_^ években megszülető elő ipartörvényünk- az 

1872. VIII. tc , - most  már alkotmányos törvénnyel - megszünteti a céheket, 

és helyettük - természetisen egészen más tartalommal - a kisipar  érdekvédel-

mi szerveként a IV. fejezet engedélyezi az ipari társulatok  létesitését. 

0 76.§ Ugyanazon vagy különböző ipart égy vagy több községbennállóan gya-

korlóiparosok közös érdekeik élőmozditása végett ipartársulatokba  egyesül-

hetnek."11/Az alapszabályokba bele kell foglalni: a be- és kilépés feltéte-

leit, a tagok jogait ás kötelességeit, a járulékok mérvét, a közös vagyon 

kezelésének módjait. A társulat esetleges föloszlatásakor a társulati vagyon 

a tagok között föl nem osztható, hanem közhaszna ipari célokra kell fordí- 

t ani. A társulatok az illetékes közigazgatási hatóság felügyelete alatt  612/  
lanak. A 79.§ hangsulyozza, hogy  a társulatba belépés nem kényszerithetőf  
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A szegedi Általános Ipartársulat 1873 junius 29-én alakult meg a vá-

rosháza közgyülési tervében 200 taggal. Elnökévé az iparosok között népsze-

rü Fainer Ferenc kádármestert választotta. Több iparág - főleg a korábban 

feloszlatott céhek közül - külön ipartársulatot alakitott. 

A szegedi ipartársulat alapszabályai, amelyeket a minisztérium csak 

háromszori átdolgozás után hagyott jóvá, több vidéki szervezet részére is 

mintául szolgáltak. Az iparosok a társulaton belül szakosztályokba szerve-

ződtek. Az azonos  vagy  rokonszakmákban dolgozók alkottak egy szakosztályt. 

A szakosztály felügyelt a tanoncok oktatására, betegek, elaggottak, szűköl-

ködők segélyezésére - tehát lényegében átvette a korábban feloszlatott cé-

hek jóléti, szociális tevékenységét! - , javaslatokat tett a szakmai kép-

zettség emelésére, szabályoztala,pénzkezelést, a tisztségek betöltésének' 

módozatait és ezek munkakörét. // 

Az 1876. évi iparkiállitás anyagi sikere lehetővé tette, hogy más vi-

déki városokat megelőzve - még a fővárosban is gya1an csak kölcsönépületek-

ben lehetett iparos gyüléseket lefolytatni! - a szegedi ipartársulat pályá-

zatot hirdessen „szegedi iparosok háza" építésére. A 200 Ft-os első díjat 

egy fiatal szegedi épitész nyerte el - 11 más pályázó körül - célszerü és 

hibátlan beosztásu pályatervével. 14/  Az iparosok háza a Szent Demeter temp-

lom közelében- a mai Dóm-téren - épült föl. Benne helyezték el az ipartár-

sulat helyiségeit, az iparos- és gazdakört, a szegedi,iparose4 ifjak képző 

és segélyegyletét, az Alföldi Iparlap szerkesztőségét i  Itt, illetve a hoz-

zácsatolt épületben akartak iparmuzeumot, közös árucsarnokot szervezni, sőt 

a leendő kereskedelmi és iparkamarának is helyiséget biztositani, - de eze-

ket a szépelképzeléseket három évvel később a városra zuduló árviz keresz- 

tülhuzta. 15  

Ráth Károly, egy az 1872. évi ipartörvény reviziója érdekében tett - 

már korábban ismertetett - interpellációjában panaszolja, hogy a feloszla- 

tott céhek nyomán alakitott ipartársulatok nem felelnek meg a korszerü ipa-

ros szervezetek követelményeinek. Eddig is csak 900 ipartársulat alakult, 

de ez csak kis töredéke a régi céhek számának. Jelentős nagy városokban 

egyáltalán nincs ipartársulat!
16/  

Az Országos Faregyesületnek az ipartörvény módositásáról készült tör-

vényjavaslata az iparos szervezet hármas tagolása mellett, foglal állást: 

I. foka szerv: az ipartársulat. Feladata: szerződések kőtése, tanon- . 

cok nyilvántartása, iskolai felügyelet, adatszolgáltatás a hatóságok szá-

mára, egyes iparágak fejlődésének előmozditása; „12,§ Minden  iparos társu-

latba állni, illetőleg, mint tag, valamely társulat költségeinek fedezésé- 

hez járul,; köteles." 
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II.foku szerv: az iparkamara. Ellátja az ipartársulatok fölötti fel-

ügyeletet, ellenőrzi a törvények végrehajtását, a munkaadók és munkásaik 

közötti surlódásokat elintézi, ipari kérdésekben véleményt, tájékoztatást 

nyujt a hatóságoknak; 

III.foku szerv: a központi ipartanács, amely összefoglalja és a rinisz-

térium elé terjeszti a kamarák jelentéseit, országosan ellenőrzi az ipari 

rendelkezések végrehajtását és a kormánynak javaslatokat tehet iparügyi kér-
17/  

lésekben. 

A javaslathoz füzött indoklás kifogásolja, hogy az 1872. ipartörvény 

alapján öntevékenyen csak kevés ipartársulat jött létre, azok is kevés }- 
18/ 

vétellel hanyatlanak, sőt több, mint  a fele, már fel is bomlott közülük. 

Egy későbbi követelés szerint nemcsak az iparosok /azaz: a mesterek/, ha-

nem a segédei száméra is kellene - kötelező jelleggel - szaktestületet 

létrehozni. 	- 

Az országos iparértekezlet társulatok helyett ipartestületek alakitár 

sát indítványozza, melyek segélypénztárakat is kötelesek fenntartani. A tes-

tületek mellett szabad társulások is létrejíihetnek, melyekbe segédek és gyá-

ri munkások egyaránt fölvehetők.
20/  

Az 1872. VIII. tc . annyira szükre szabta az ipartársulatok jogkörét .,  

hogy azok nem tudtak eredményes munkát kifejteni. A törvény az iparszabad-

ság hangsulyozásával lehetővé tette, hogy bárki - képesités nélkül is - bár-

miféle ipart üzhessen, néha egyszerre többet is. Ennek következményeként az 

iparszabadsággal számos visszaélés történt. Viszont a 84.§ értetemében sen-

kit sem birói itélettel, sem közigazgatási eljárás során az iparütési jog- 

tól megfosztani nem lehetett. Ilyen körülmények között az ipartársulat ~k- 
21 

nek, mint  érdekképviseleti szerveknek, a működése lehetetlenné vált. 

Az ujjáalakitott ipartörvény - az 1884. évi XVII. tc. - számos §-b an  

foglalkozik az ipartestületekkel.  n 126.§ Az ipartestület célja: az iparosok 

között a rendet és az egyetértést fenntartani; az iparhatóságoknak az ipa-

rosok közt fenntartandó rendre irányuló müködést előmozditani, az iparosok  

érdekeit támogatni, s őket haladásra serkenteni." 

A törvény előírja, hogy minden városban, ahol legalább 100 önálló, 

képesitéssel rendelkező iparos v an, és ezek kétharmada kivánja, ipartes-

tületet kell ala_kitani. /100-nál kevesebb iparos esetén, ezek kérelmére,  

csak az ipar- és kereskedelmi kamara javaslatára engedélyezhető./ A koráb-

bi ipartársulatok beolvadnak az ipartestületekbe. A törvény IV. fejezete 

utasítást ad alapszabályok készítésére, az előljáróság és a közgyűlés ha-

táskörének megállapitására, jegyzőkönyvek fölfektetésére, az iparhatósági 

biztos személyére és munkakörére, valamint a békéltető bizottságok szerve- 
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zésére. Az V. fejezet községekben továbbra is engedélyezi az ipartársula-

tok mü..ködését, melyek szintén iparhatósági fölügyelet alatt állnak, de e-

zekbe a belépés nem kötelező.
22/  

A szegedi általános ipartársulat 1884. augusztus 15-én tartott közgyü-

lésén egyhangulag kimondta, hogy az uj törvény alapján, amelyet a király 

május 19-én szentesitett, ipartestületet fog szervezni, 23/s a szervezési 

előmunkálatok vezetésére gróf Zichy Jenőt, az Országos Iparegyesület elnő-

két,kérte föl.
24/  

A Szegedi Ipartestület 1885 április 16-án - az országb an  elsők között! - 

alakult meg. A korábbi általános ipartársulat 500 taggal és 18 092 Ft 97 kr 

vagyonnal beolvadt az ipartestületbe. Több tekintélyes iparos közül a tes-

tület közfelkiáltással elnökévé ismét Rainer Ferencet, a korábbi ipartár-

sulat elnökét, választotta meg. Megalakulásakor a testület nyolc  szakosz-

tályt hozott létre: 1. fémipari, 2. faipar, 3. ruházati ipari, 4. élelmi-

szeripari,  ~5._épitőipari, 6. ércipari, 7. festőipari és 8. bőripari szak-

osztályt. 27/  Néhány szakma kisiparosai nem léptek be az ipartestületbe, ha-

nem - még a századforduló körül is -.szakegyletekbe tömörültek, mint pl. a 

nyomdászok, cipészek, szabók, szobafestők, asztalossegédek 4s könyvkötők. 

/Lásd részletesebben a X. fejezetben?/
26/  

A testület alapszabályai - a törvényben megállapitott feladatok mel-

lett - a testületet .1.fo ku iparhatóságnak nyilvánitják. A tagok jogai és 

kötelességei között szerepel: a testület gyülésein való részvétel, szava-

zati jog, vitás ügyekben a testület segítségül hívása, statisztikai adatok-. 

ba betekintés, részvétel közös vállalkozásokban, határozatok, megbizatások 

végrehajtása és a tagdij fizetése. A testület ügyeit a közgyülés, melyet é-

vente legalább egyszer ösgze kell hivni, és az előljáróság, melyet egy év-

re választanak, intézi. 

Az ipartestület az alapszabályokban lefektetett elveknek megfelelően 
28/  

tevékenysége során tagjai számára munkaközvetitést végzett, utasfogadót 

- tartott fönn - amelyben pl. az 1891. évi ipartestületi jelentés szerit 

3077 segéd, illetve iparos 5317 napot töltött átmeneti szállásként, 27  -

könyvtárat és társalgót rendezett be s ezek révén a testületet az iparosok 

társadalmi központjává kivánta tenni, 30/segélyeket folyó itott, többnapos 

kirándulásokat szervezett az ország különböző tájaira, 31/iparostanoncok 

munkadarabjaiból kiállitásokat rendezett, 32/  s végül a testület elhunyt 

tagjait kedvezményes temetésben részesitette.
33/  

Az ipartestület már szélesebb jogkörrel rendelkezett, mint elődje, az 

ipartársulat. A 127.§ szerint az ipartestület a hozzátartozó iparosokra és  

segédszemélyzetükre nézve, mint elsőfoku iparhatóság, jár el. Az ipartes- 
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tület szabályrendeletet alkothat s azt végrehajthatja, a 141.§ alapján az 

iparosok és segédszemélyzetük közötti vitás ügyekben békéltető bizottságot 

hívhat életre, az iparigazolványok kiadását a képesités bennitatása után ő 

adja ki. Aki iparigazolvánnyal rendelkezik, köteles az ipartestületbe belép- 

ni. 

Uj vonás az ipartestület céljai között a hatóságok tájékoztatása ipari 

ügyekben. Az ipartestület a kisiparosság érdekében felszólalhat, felterjesz-

tést intézhet, közbeléphet, tehát minden tekintetben eljárhat. Igy az ipar-

testület egyuttal hatásosan betölthett;e érdekvédelmi feladatát is. 34/  

Az ipartestületi törvénynek azonban voltak sulyos fogyatékosságai is. 

A testületi fegyelmet sértő taggal az ipartestületnek nem volt jogában el-

járni. Nem tudta megakadályozni, hogy szakképzettséggel nem rendelkező ipa-

rosok tanoncokat ne tarthassanak s igy kontárokat ne neveljenek. Legfőbb . 

hibája, hogy a kötelező társulást sem tudta következetesen keresztülvinni. 

/Ipartestületi tagság csak akkor kötelező, ha az illető helységben már ipar-

testület müködik; ehhez viszont az szükséges, hogy a képesitett iparosok 

száma elérje a 100-at; dd ez esetben is csak akkor alakulhat ipartestület, 

ha ezeknek legalább kétharmada kívánja az ipartestület megalakulását./ Iga-

zán hatásos akkor lett volna az ipartestületi intézmény, ha az egész ország 

kisiparossága ipartestületekbe szerveződik, mert a szervezettségben rejlő 

erő csak ekkor érvényesült volna a maga valójában. Minthogy hiányzott to- . 

vább egy olyan központi szerv, amely egységes vezetés és irányítás alá ren-

delte volna az országban szétszórtan, egymástól elkülönülten működő testü-

leteket, a közös cél érdekében, igy az ipartestületek, mint  érdekkképvise-

leti szervek sem tudtak hivatásuknak teljesen megfelelni, mert a sokkal 

jobban megszervezett nagyiparral szemben nem volt elég erejük a kisiparos 

érdekdinek megóvására. Ezek a fogyatékosságok elég hamar felszinre kerül-

tek, és mozgalmak indultak meg az ipartestületek megreformálására és egy 

olyan központi összefogó szervezet felállitására, amilyen Németországban 

a kézmüves kamara volt.
35/  

A 	o. •.._ -_t"leti r  tekezlet Aradon /1890/ határozatilag 

kimondotta, hogy minden helységben, ahol legalább 100 iparos van, kötelező  

az ipartestület megalakitása. Kisebb települések iparosai a legközelebbi 

helység ipartestületének lehetnek tagjai. 36/  

A századforduló táján néhány város ipartestületében /Szigetvár, Pozsony, 

budapesti cipész/ oly an  mozgalmak indultak meg, hogy német mintára külön 

kézműves kamarákat alakítsanak. Azzal indokolták törekvéseiket, hogy a ke- 

reskedelmi és ipakrkamarákban a gyárosok és kereskedők vannak tulsulyban, , 

akik nem tudják kellőképen a kisiparosok érdekeit megvédeni ás képviselni. 
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Az Országos Iparegyesület minden alkalommal  visszautasitotta, ezeket a tötek-

véseket, mert azok - szerinte -.az erők elforgácsolására vezetnének, fönn-

tartásuk ujabb terheket tóna a kisiparosokra, a kereskedelmi és iparkamara 

kellőképen el tudja látni a kisipari érdekek védelmét, a most már hatósági 

jdlleggel felruházott ipartestületek pedig elsőrendüen a kisipar érdekeit 

képviselik. 37/  

NQmPtorszagba -n  és Ausztriában a segédeknek szélesebb jogkörük van az 

ipartéstületekben, mint nálunk. Az ipartestületen belül külön segédválaszt- 

mány alakul, amely minden - a segédekre vonatkozó ügyben - eljár. Az ipar-

testület elnökségének a segédválasztmány egy kiküldötte is tagja. Minden  

segédekre vonatkozó ipartestületi gyűlésen a segédek teljes számban részt 

vehetnek, 4s szavazati joggal rendelkeznek. A segédek részére felállitott 

intézmények igazgatásában fele arányban vesznek részt. 
Németországban önkéntes és kötelező jellegü ipartestületek vannak, bár 

azbelőbbiek száma állandóan csökkent az utóbbiak javára. Az ipartestületek 

a szövetkezetek különféle fajtáit hozhatják létre, s azokat a testületi va-

gyonból támogathatják. Befolyással rendelkeznek - a magyar testületek ha-' 
sonló feladatain tul - a mankaközvetitésre, az ipari szakképzésre, isko-
lákra. Sokkal kiterjedtebb fegyelmi jogkörrel is rendelkeznek. Az alapsza-

bályok elun vétő tagokra 1000 márkáig terjedliető pénzbirságot is kiróhat-

nak. Ellenőrizhetik a mi9relyeket, az alkalmazottak szálláshelyeit. Több i-

partestület ipartestületi választmányt hozhat létre a résztvevő ipartestü-

letek érdekeinek a védelmére. Az ipartestületi választmAnyok alá vannak  ren-

delve a K47miives Kamarának, mely egyuttal felügyeleti hatóságuk is. 

Ausztriában nem sikerült - bár kisérletezések folytak - a némethez 

hasonló központi összefogó szervet kiépiteni az ipartestületek számára. 
Nagyon hatásosnak bizonyult viszont az ipartestületi instruktori intéz-
mény megszervezése. Ez a feladatkör később az ipartestületek hatáskörébe 

ment át, s igy az eredetileg állami hivatalban összpontosuló felügyeleti 

jog átruházága az ipartestületi önkormányzatot erősitette. 38/  

A Szegedi Hiradó-ban Vass Pál Szeged és vidéke számára ipari és ke-
reskedelmi kamara FőIÁLIITABAá ívasolja. 39/  

A kamarai intézmény a francia abszolutizmus idején keletkezett.1607-

ben a kormány tagjaiból és hivatalnokokból alakult  meg egy kereskedelmi 

tanrács /Conseil de Commerce/. Ezt  a tanácsot XIII. Lajos „Chambre de com-

merce general" néven szervezte ujjá, 1616-ban. Colbert ismét módositotta 
ezt a szervezetet, amelybe kereskedőket is meghivott. /1664/ XIV.Lajos  

1700-ban ujból szabályozta a testület összetételét, amelybe 6 kormány- 
tisztviselőt nevezett ki, 12 kereskedőt pedig a jóm&du párizsi polgárság' 
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választott be a kamarába. A király meg is határozta világosam a kamara ren-

deltetését: részint érdekképviseleti szerv, részint tanácsadó szerv a kor-

mány  számára. 

A kamarai hálózat a XVIII. század elején rövid idő alatt ki4ült egész 

Franciaországban, a napoleoni háboruk alatt pedig meghonosodik Közép-Euró-

pában is. Németországban 1802-ben francia rendelet hozza létre a t,Kommerz-

deputationtt-t s ugyancsak a francia megszállás alatti országokban is /szak-

Itália, Németalföld, Belgium/ gyorsan meghonosodnak. 40/ 

Magyarországon ugyancsak francia rendeletre alakul meg 1811-ben a fiu-

mei kamara. Igaz, ez a franciák távozásával már 3 év mulva megszűnik, de 

1829-ben t,deputazi one mercantilett néven: uj életre kél és müködik egészen 

1852-igl/amikor a fiumei kereskedelmi és iparkamarát véglegesen megszer-

vezik. 

Külön iparkamarák  /Gewerbekammer/, mint érdekképviseleti szervek, a 

mult század második felében alakulnak az egyes német államok területén. 

Ausztriában 1848 december 15-én kiadott rendelet alapján csak egy ka-

mara jön létre, Bécsben. A rendelet feladatát abban jelöli meg, hogy minden 

kereskedelmi és ipari érdekeket érintő törvények és rendeletek kibocsátása 

előtt a kamara véleményét meg kell hallgatni. 

Az 1850 március 26-i ,+ ideiglenes törvényit - 18 éven át volt érvény-

ben! - elrendeli, hogy az egész monarc }r  a területén ki kell építeni a ka-

marai intézményt, mint  a kereskedelem, ipar, hitelintézetek és a közleke-

dés egységes és törvényes érdekképviseleti intézményét. Ezt az 1868 jun. 

29-i törvény azzal egésziti ki, hogy a kamarák képviselőket küldhetnek a 

Reichsrath-ba. /A törvény vonatkozott Cseh- és i otvaországra is./ 

Kelet- és DélEurópában a magyarországinál később honosodik meg ez az 

intézmény. Romániában francia mintára szervezik a kereskedelmi és iparka-

marókat /1886/. Szerbiában csak 1910-ben kerül sor erre. Belgrád székhely- 

lyel 4 külön kamara /kereskedelmi, nagyipari, kisipari, munkás/ jön létre. 

Bulgáriában 1894 óta eleinte csak a kereskedelem és a nagyipar, és csak 

1910 óta tartozik a kisipar is a kamarákhoz. Olaszországban /Lombardia, 

Velence/ a XIX. század elején a franciák alapitják az első kamarákat. Az 

olasz királyság és a nemzeti egység megvalósulása után kiégi ik az egész 

országban. Szervezetük ekkor is a francia mintákat követi. 

Hazánkban 1848 május-junius folyamán foglalkozik Klauzál Gábor  a ka-

marák szervezésének gondolatával. Felszólitotta a kereskedelmi testülete-

ket, hogy létesitgenek egy bizottságot az alapitás előkészitésére. A bizott-

ság összegyüjtötte a kamarák létesítésére, a kereskedelem és az ipar fej-

lesztésére vonatkozó adatokat, és ezeket emlékirat formájában a kormány 
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elé terjesztette. A szabadságharc kitörése azonban levette a napirendről a 

kamarák ügyét. 43/  

Az osztrák kereskedelmi miniszter 1860 március 18-i renddlete alapján 

- az osztrák kamarai törvény szellemében - 11 kamara létesül Magyarország 
44/ 

területén. A magyar közvélemény azonban bizalmatlan a kamarákkal szemben. 

Sokan ugy látják, hogy a kamarák az összbirodalmi eszme képviseletére van-

nak hivatva. A közvélemény nyomására a helytartótanács 1861-ben felszólít-

ja a kamarákat, hogy tegyenek javaslatot az átszervezésükre. A pesti kama-

ra azt javasolja, hogy a kamarai intézményt szét kell választani külön 

pari és külön kereskedelmi kamarára. Az előzőbe tartozna a kézműipar, az 

utóbbiba a kereskedelem és a gyáripar. Azt kivánja továbbá, hogy a kamara 

országos ügyekben is mondhasson véleményt, tehessen javaslatot. Szabályoz-

ni kell a kamara és a hatóságok viszonyát, az eddigi választási rendszert 

pedig meg kell reformálni. 

1867-ben Gorove István hajtja végre a kamarák reformját, de a kisipa-

rosság támadja az intézményt, mert nem látja benne érdekeinek a képvisele-

tét. Az 1868. VI. tc. lényegében megtartja az 1850-es alapokat, a kamarát 

kötelező érdekképviseleti szervnek nyilvánitja, két osztályra tagolja - 

kereskedelmi és ipari - , melynek tagjait egyenlő arányban 5 évre választ-

ják. A kamara feladata az érdekképviselten tul adatgyüjtés, különféle bi-

zonyitványok kiállitása, évi jelentések elkészitése a kamarai kerület köz-

gazdasági viszonyairól, véleménynyilvánitás, szakképzés előmozdítása keres-

kedelmi és ipari ügyekben, ipartestületek támogatása, javaslattétel. 45/  

Az olyan elképzelésekkel szemben, amelyek külön kereskedelmi, és kü-

lön ipari kamarákat szeretnének létrehozni, az Országos Iparegyesület hatá-

rozottan szembeszállt. A kamarák hatáskörébe ui. éppen azok az ügyek tartoz- 

nak, amelyek az ipadb  és a kereskedelmet közöseen érintik. Az egyoldaluan i- 

i kérdések az ipartestületek, mint érdekvédelmi szerv és mint elsőfoku i-
46/ 

perhatóság, elé tartoznak. 	 . 

Szegeden 1867-ben alakul meg a Lloyd-Társulat. Még ez évben - és később 

többször is - javasolja, hogy Szeged székhellyel Szegedi Kereskedelmi és 

Iparkamara létesüljön. 1875 óta a szegedi polgármesteri jelentések évente 

követelik a szegedi kamara megszervezését - ereaménytdlenül. 

Az  1876. évi szegedi iparkiállítás sikerét fölhasználva a Llyya.-Társu-

lat ismét emlékiratot terjeszt föl a minisztériumhoz. Trefort Ágoston attól 

teszi függővé támogatását, ha a város is hajlandó a kamara megalapitása ér-

dekében anyagi áldozatot hozni. A miniszterhez küldött viszdntválaszban a 

szegedi városi tanács 600 Ft, a L4royd-Társulat 300 Ft, és aszegedi ipar-

társulat szintén 300 Ft hozzájárt iást ajánl föl a cél érdekében. Dd a Tisza 
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árvize. - mint annyi más szépnek induló ipari törekvést - a krni ara kérdésé4 

- legalábbis átmenetileg - elmossa. A katasztrófának azonban biztató követ-

kezménye az, hogy az ország - s Európa! - figyelme Szeged felé fordul. 

1880 szept. 11-18. között a kereskedelmi és iparkamarák Kemény Gábor  

és ítlekovics Sándor elnöklete alatt egyetemes gyűlést tartanak. Az ujon-

nan felállitandó kamarai központok között Szeged neve is szóba kerül. /Ek-

kor már Aradnak és Nihkolcnak var kamarája!/ De az uj kamarai központ még-

sem Szeged lesz, hanem Pécs./1884ben/. 

1885-ben a Szegedi Ipartestület a kézmüvesipar érdekeire hivatkozás-

sal sürgeti a kamara megszervezését, 1500 Ft hozzájárulást ígérve a léte-

sitéshez.47/ . 

1889 októberében a kamarák helyzetével foglalkozó tanácskozás résztve- 

	

vői egységesen megállapodtak abba hogy számukat 
	
aapitar -i kell, és rész- 

	

48/
ükre nagyobb tevékenységi kört ké11 biztositani. 	 A kereskedelmi minisz- 

ternek az 1889. évről szóló jelentésében, a számok emelése mellett, a ka-

marák területének arányosabb beosztása és a véleményadás tekintetében na-
49/ 

gyobb hatáskör domborodik ki. 

1889 végén 15 kamara müködött az ország területén. Baross Gábor minisz-

ter  1890 február 14-én leiratban értesitette a törvényhatóságokat, hogy az 

1868. VI. tc. alapján 5 uj kereskedelmi és iparkamarát szervez: Szegeden, 

Győrött, Nagyváradon, Besztercebányán és Marosvásárhelyen. Igy számuk 1891-

ben 20-ra emelkedett. A szegedi kamarához tartoznak: Hódmezővásárhely, Sza-

badka, Zombor, Ujvidék, Baja, Bács-Bodrog és Csongrád vármegyék - szám sze-

rint 23 - ipartestületei. 50/ 
 
Igy az Országos Iparegyesület javaslata, a- 

melyben II.foku szervként az iparkamarákat nevezi meg s az ipartestülete-

ket ezek alá rendeli, másfél évtized multán mégis megvalósult. 

Az első kamarai választáson az ipari osztály alelnökévé Rainer Feren-

cet, a kamara vezető titkárává Kulinyi Zsigmondot, másodtitkárrá Bakay Nán-

dort választották. 
51/ 

,A szegedi kamara első - 1891. évi - jelentése egy év alatt jelentős va- 

gyoni gjapodásról számol be. De hangsulyozza, hogy nem célja a tőkegyüjtés, 

hanem a rendelkezésre álló összeget az iparossegédek továbbképzésére, tan- . 

mD1i  1yek és egy technológiai iparmuzeum létesitésére kivárja forditani, 
„mely jegecedési központja lenne a kerület ipari szakoktatási akciójának.f 52/  

A kamara területén 29 000 iparos - többségük bőripari, szabó, kovács, bog-

nár, asztalos kisiparos - és 5 000 kereskedő él. A szegedi háziiparok közül 

virágzik a paprikafeldolgozás, tarhonyakészitég és gyékényfonás. A kamara 

területén müködő, gőzerőre berendezett gyárak több, mint negyede - a 220-ból 

60 - Szegeden található. Nagyobb vállalataink közül a szegedi kenderfonó, 
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az ujszegedi lenipari - fiszövő és fonó/ gyár és a kötélgyár jár az élen. A 

szegedi Bait Bernát és Inai  malomüzem Bordeauxba és Rouenba is exportál. Vi-

szont a szappangyártás, mely nemrég városunkban még jelentős volt, hanyat- 

lik. Gazdaságosak a gőzfürésztelepek, a butór-, agyag- és kőipar, fonó-,szö-

vő-,ruházati-,élelmezési- és épitőipar, de visszafejlődőben van az érc- és 

fémipaxi késes, lakatos, rézmüves/ és ötvösipar. 52/  

A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara  tevékenységét a századforüdlóig 

az alábbiak jellemzik: szorgalmazza ujabb ipartestületek alekitását, elő 

mozditja az ipari szakoktatást, több t anmühelyet, szakiskolát létesit. /A  

szegedi fa- és fémipari szakiskola megalapitásához 2500 Ft-al, fenntartásá-

hoz további évi 2000 Ft-al járul hozzá. Támogatja a távbeszélőhálózat ki-

épitését, javaslatokat tesz a közuti és hidépitéshez, tervezetet készít a 

Duna-Tisza csatornához, kísérleteket végeztet a bácskai kendertermesztés 

növelésére, közgazdasági előadáso} és tanfolyamokat rendez. 53/  

A kisiparosság  mégsem tudta megkedvelni a kamarai intézményt. A vele 

szemben támasztott ellenszenv még a keletkezésére vezethető vissza, amennyi-

ben a szabadságharcot követő abszolutizmus hinta életre. Nem tudta meglát-

ni benne a kisipari érdekképviseletet. Az intézmény az iparszabadság elvé-

re épült, olyan  időben, amikor a céhek, mint zárt testületek, még léteztek. 

A kormányban nincs külön tárcája az iparnak, a földmüvelés- ipar- és keres-

kedelmi miniszté iumban - nem alaptalanul! - inkább a mezőgazdaság és ke-

reskedelem - azaz a nagybirtokos osztály és a burzsoázia - legfelsőbb szin- 

tü intéző szervét látta, s középfokon ugyanilyeneknek látta a kamarákat is. 54,  

Németországban a munkáskamarának sikerült összefognia az ipartestület-

eket. Nálunk a vidlkii.miparosszervezeteket az Országos Magyar Iparegyesület-

nek kellene összetartania, Még az 1872. évi ipartörvény revíziójával fog-

lalkozva az A]fölii I aripp  hasábjain olvasható az a kívánság, hogy H ...az 

egyesület oly központtá tétessék, mely körül a hazai ipar emelésére irány-

zditt összes magántörekvések csoportosulhassanak; végül feladata az organi-

sationak az is, hogy az ipar emelésére célzó üdvös eszmék általánosan el-

terjesztessenek, s általában az ipaügyben meginduló üdvős mözgalmak orszá-

gossá tehetők legyenek."
55' 

Az Iparegyesület  eszméje még Kossuth  fogsága idején keletkezett. Jog-

ságom magányában az anyagi közjólét- kellékei a e téren a társaaelmi tevékeny-

ség ke1.14ke4 hivatása felől is gondolkoztam. Már akkor meg voltam győződve, 

hogy a nemzet, mely csupán földművelést üz, amolyan félkezü teremtés...Bár-

mely oldalról is tekintettem a  dolgot,  mindig azon eredményre jutottam, hogy 

az ipar fejlesztése hazánknak ;.egsürgetőbb, legégetőbb szükségei közé tar- 
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tozik, még  pedig nemcsak  általában a közjólét, hanem különösen még magának 

a mezőgazdaságnak érdekében is." 56/  Az iparegyesületi tekékenységéről pedig 
egy 1885-ben kelt levelében igy nyilatkozik: "Az Iparegyesület viszontagsá- 

gos életem kevés kedves emlékei között a legislegkedvesebbek.közé tartozik."
57/  

Az arszáios Ipar Egyesűlet születésének közvetlen előzménye almási  

Balogh Pálnak 1841 elején a pesti Hirlap-ban megjelent egyik cikke volt. 

Ebben az írásában egy az ipar érdekében hasznos ismereteket terjesztő tár-

saság alapitására tett  javaslatot,. Az egyesület működési tervét Balogh Pál-

on kívül Kossuth La.ios. Szentkirályi Móric  és Eötvös József dolgozta ki. 

Kossuth azt az 5000 Ft-ot, amelyet Wesselényi Miklós és barátjai gyüjtöt-

tek családja számára, nem fogadta el, hanem fölajánlotta az alapitandó i-

paregyesület céljaira. Az  egyesület elnökévé gróf Batthyány Lajost, igaz-

gatójává Kossuth Lajost választotta.
58/  

Az IpareJ yesület ismeretterjesztő kiadványokat tett közzé, ipari sta-

tisztikát fektetett föl, ipari évkönyveket adott ki, kiállitásokat rendezett. 

Azon fáradozott, hogy a korszerű műhelyoktatást kifejlessze és elterjessze, 

bizonyos iparágak kialakitását elősegitse, illetve olyan iparágakat hono-

sítson meg, amelyekre  hazánkban lehetőség van, és amelyek életképeseknek 

bizonyulr,ak. 59/  Az IparegyAület hivatalos közlönytközlönyt is adott ki rrj etilap» 
cinien. /1867 után: „Anyagi trdekeink"/ 

Az Iparegyesület kezdeményezésére alakult meg 1844 okt.6-én a Védegy-

let a hazai ipar támogatására. /Elnöke: gróf Batthyány Kázmér, alelnöke: 

gróf Teleki LAszló, igazgatója: Kossuth Lajos lett./ A Védegylet eredeti 

célját: - az osztrák ipartemékek visszaszoritását a hazai piacon - ugyan 

nem tudta elérni, s emiatt a kezdeti lendület elég hamar lelohadt. Bár 

1846-ban 146 vidéki osztálya volt, még ez évben a Védegylet megszünt.
ól/  

A védegyleti mozgalom azonban alapul szolgált - mos t  már politikai prmg-

ramal - az Ellenzéki Párt megalakulásához. . 

A Védegylettel párhuzamosan a magyar külkereskedelem fellenditése ér-

dekében kezdeményezte az Iparegyesület a Magyar Kereskdelmi Társaság, majd 

hamarosan a tengerentuli forgalom lebonyilitására, hajók épitésére a Ma„yar  

22nEarhadiad.p_i_luzglauls  megalapitását, mindkettőt részvényes alapon. 62 
A következő évben - 1845- ben - Deák  és Kossuth javaslatára 300 000 Ft rész-

vénytőkével Gyáralaoitó Részvénytársaságt keletkezett. Az Iparegyesület a  

40-es évek közepén a tőkés ipar és kereskedelem érdekében fejtette ki el- 

sősorban tevékenységét. Ezek a vállalkozások azonban a hozzá nem értés, Auszt-

ria féltékenysége, a hazai konzervatívok ellenállása - mindegyik menmozdu- 

lás lelke és a szervezet vezetője Kossuth volt-, gáncsoskodása miatt néhány 

év alatt megszüntek. 63/  
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A szabadságharc bukása után voltak kisérletek az Iparegyesület élet-• 

rekeltésére, ez azonban csak 1867-ben sikerült. Ekkor elnökévé Eötvös Józse-

fet választották. 1882-ben ujjászervezték. /Ekkor vette föl ismét reformko-

ri nevét./ Az egyesület igazgatója Nudrony Soma  lett, ennek halála után Kos-

suth barátja, Gelléri Nór,  az Alföldi Iparlap  alapitó szerkesztője - aki e-

lőbb már megbizást kapott arra, hogy az Országos Iparegyesület történetét 

az 50 éves jubileum alkalmából /1892/ írja meg - került az igazgatói székbe ./ 

Az Iparegyesület 1867 után, de főként az 1882. évi ujjászervezés utÁ.n, 

valóban az az intézmény volt, amelyet tőle az iparosok országszerte elvártak, 

a kisipari érdekek védelmezője. Tevékenysége a kisiparosok összefogására, 

számukra bizonyos kedvezmények - elsősorb an hitel-pénzügyi vonatkozásban - 

kiharcolására, a nagyipar versenyével szembeni védelem biztosítására irá - 

nyult. De már a 90-es évek második felében és a századfordulón a vezetőség-

ben egyre nagyobb számban kerülnek be a középipari polgárság, sőt nem egy em 

esetben a burzsoáziaképviselői is. Az egyesület egyre többet foglalkozik 

a nagyipar kérdéseivel, s a kisipar ddekei fokozatosan háttérbe szorulnak. 

Németországban Kolping Adolf  - a cipészsegédből lett pap--kezdeménye-

zésére széles körben terjedtek el és nagy népszerüségnek örvendtek az egy-

házi vezetés alatt álló legényegyletek.  A Habsburg-birodalomban 1852-ben 

alakultak először ilyen szervezetek, számuk 1857-ben már 55 volt. Az egy-
letek célja,•hegy az iparos segédeket valláserkölcsi nevelés révén a fenn-

álló társadalmi rend érdekében megszervezze, és bizonyos szociális tevékeny-

séget fejtmen ki /segélyezés, betegápolás/. 1867 után ipari munkások,részé-

re is alapitottak ilyen egyleteket. /Számuk ekkor: 56/ 65 
 

A Szegedi Hiradó  1860 nyarán arra szólitjq, fel  a helybeli mestereket, 

hogy más városok mintájára nálunk is alakitsanak ilyen egyletet. Az ilyen 

egyletek müködéséhez már a Bach-rendszer is engedélytadott, Bach bukása u-

tán már nem volt akadálya hasonló kezdeményezésnek. Augusztus végén 41 céh-

mester kérte a megyefőnököt az engedély megadásához.. Kérelmüket beadványuk-

ban  igy indokolták: „nemcsak társadalmilag nemesebb esumékre: ébresztik a még 

sok kivánn.ivala iparos elméjét,  hanem olvasáshoz és rendhez szoktatnák a 

fiatal nemzedéket, egyszersmind hasznos és békés polgárokká teszik őket." - 

a legényegyletek. ó6/  1860 nov.4-én Bakay Nándor  közremüködésével létrejö-

hetet a  Szegedi 
Ha 

	Segédek Egylete .,amely a },vallás és erény, m,nnkásság 

és szorgalom, egyezség és szeretet" jelszavával a }vallási és polgári ér - . 

zelmeket" igyekezett tagjaiban kialákitani s rajtuk keresztül őket az ural-

kodó osztályok oldalán, a mesterek befolyása alatt tartani.Ebből az Egylet- 

ből nőtt ki 1861-ben a Szegedi Iparosok Közmüvelődési Egylete,  amely felol-

va$á.sokat, esti tanfolyamokat, vándorgyűléseket és munkakiállitásokat rende- 
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zett. 67/Hasonló céllal felnőttek részére 1874-től kezdve, az ipartársulat  

mellett müködött a Szegedi In arosok Köre is, - elnöke szintén Rainer Ferenc  

volt,- nem kötelező jelleggel. Ebbe a szervezetbe olvadt bele kilencévi ön-

állóság után 1876-ban a Szegedi Polgári Kör. A Kör az iparosok közti társas  

érintkezést, eszmecserék, viták, előadások és fölolvasások révén az iparosok  

68/  
közmüveltségének emelését szolgálta.  

A korábbi legényegylet átszervezésével 1877-ben jött létre a Szegedi  

Tparo ~ Ifjak Képző és segély Egylete.  Az egylet vezetésében Ivánkovits  Já-

nos plébános, Rainer Ferenc ipartársulati elnök és Gelléri Mór tevékenyked-

tek. Az egylet célkitüzései hasonlók voltak a korábbi legényegyletével. Az  

alapszabályok az iparos segédek műveltségi szintjének emelésére helyezik a  

sulyt. /Ismerétterjesztő előadások, fölolvasások, pályázatok kitüzése, vi-

ták rendezése/ Sok jóléti törekvés található bennük /gegélyezés, ingyenes  

orvosi kezelés, kedvezményes temetés/. Az egyesület könyvtárat tartott fönn -  

1892-ben 1280 kötet - 69/ , hirlapokat, folyóiratokat járatott. Az egyesület  

tagjai részt vehettek a közgyüléseken, szavazati joggal rendelkeztek, ingyen  

látogathatták a könyvtárat és az egyesület renaezvényeit. 70/Az egyesület  

tagjai részére munkaközve4titést látott el, az iparos ifjak munkadarabjai- 

1)61 időről-időre kiállitásokat rendezett. 71/  

Az iparos ifjak egyesületének tevékenységében fontos helyet kaptak az  

ország különböző városaiban évente rendezett vándorgyűlések. Ezekben olyan  

fontos programok kerültek napirendre, mint ujabb képző- és segélyegyletek  

alapítása, iparosok szakképzésének emelése, betegség eseténi biztosítás és  

angol mintára ki.s takarékpénztárak /u.n. „penny bankok"/ létesitése. 72/  Az  

1876 augusztus 21-én - az iparkiállitás idején - Szegeden megtartott vándor-

gyülésen több vidéki városból érkeztek ifjusági küldöttek. A vándorgyűlés  

a szegedit „országos értekezlet"-nek nyilvánitottq, a szegedi egyletet pe-

dig „minta-egylet"-nek. Itt határozták el, hogy a szegedi és vidéki egyle-

tek kedvezményeiket egymásra is kiterjesztik, hogym ugyanazon néven müköd-

nek /Iparos Ifjak Kégző és Segély Egylete/ és a jelvényük is közös /két ke-

resztbe fektetett kalapács és két egymást fogó kéz/, mint a munka és a  test- 

vári összetartozás jelképe. 73/  Egy év zulva a veszprémi vándorgyülés minden  

ifjusági egylet számára utasfogadó fölállitását határozta el 10 kr szállás  

díj mellett. Tehetséges és szakképzett iparos segédek számára a kormánytól  

külföldi ösztöndrnjat kérnek. Az összes ifjusági egylet számara hivatalos  

lapjuknak az Alföldi Iparlap-ot ismerik el. A határozatok végrehajtásával  

a szegedi egyletet, most már, mint , Tvezér-egylet"-et bízták meg. Már ez a  

vándorgyülés az ipar,os  ifjak m»nkadarabjaiból - öt tárgykörön belül - ki-
4  

állítást nyitott.  
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Ni_g a veszprémi vándorgyülésen a szegedi tt vezér-egylet" köré 8 ifju-

ségi-egylet tömörült, melyhez 15 ujabb és 18 alakulóban lévő egylet jelen-

tette be csatlakozását, addig egy év mulya a békéscsabai vándorgyülésen már  

35 testület nevében 150 kiküldött hangolta össze működését a szegedi ifju- 
sági egylet programjával, és tevékenységéve1.

75f  

Az 1891. évi XIV. to. megszüntette az egyletek segélyező tevékenységét.  

A szegedi egylet 1891. augusztus 9-én tartott közgyülésénx a módositott a- 

lapszabályok értelmében a Szegedi Iparos Ifjak Közmüvelődési Egylete nevet  
76/  

vette föl. 	 . 

Az iparos ifjusági egyesületeknek vezetőik - a közép- és kisipari pol-

gárság - nagy szerepet szántaz egyre  terjedő szocialista eszmék visszaszo-

ritása érdekében. A szegedi iparkiállitás alkalmával megindult kezdeménye-

zés hatására 1892-ig kereken 100 iparos ifjusági egylet alakult. ttl ozgalom  

alapelve az volt, hogy az iparos ifjuságot egyrészt óva intse a szoczialisz-

tikos mozgalr•+ak vakon követésétől. . ..másrészt fennen hirdette a jelszót, hogy  

a segédek érvényesitsék ugyan méltányos jogaikat, de nem háborut üzenvén a  

mestereknek hanem ezekkel karöltve haladva lehetőleg a legjobb békés egyet-

értésben." /Továbbá a vezetők olyan irányvonalat akartak megszabni az ifju-

sági egyletek tevékenységének, „mely az iparos segédet nem helyezi ellentét-

be az önálló iparossal, hanem mint  ennek munkatársát és k~egészitő és fon-
tos részét a modern kor szinvonalára igyekszik emelni.tt 78 

 Az egyletek te-  
hát a mesterek, segédek és tanoncok érdekazonosságát hirdették, az osztály-

harcos megmozdulásokat eleve le akarták szerelni, vallásos és polgári érzel-

mek kialakitásával pedig az ifjakat munkaadóik- azaz a kizsákmányolók - 

befolyása alatt  tartani. c Az egyletek befolyása a fiatalok körében évtizede-

kig jelentős volt, és nagy mértékben késleltette a helyi szocialista mozga-

lom kibontakozását.79' 
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VI Ipari szövetkezetek 

Iparunk fejlődésének akadályai között /II. fejezet emlitettük több 

iparkamara panaszát a $ernfeld- monopólium ellen. Fejérváry  honvédelmi mi-

niszter állta is az ígéretét és 1874 október 31-én pályázatot hirdetett bőr-

szerelvényeknek magyar iparosok általi szállilására. A szállitás lebonyolí-

tására több vidéki városban - igy Szegeden is.- szövetkezet alakult, Vet  4, 

Haraucit—konzorcium  olcsóbb ajánlatával szemben ez .a vállalkozás megbukott. 

Ez volt az első szövetkezeti megmozdulás hazánkban, amelyben kisiparosok 20 

ezer pár bakkanos és csizma szállitását vállalták, A vállalkozás sikertelen-

ségét nem a .szövetkezeten belüli tényezők okozták. A kisiparosok a pályáz 

meghirdetésében,aféle !,mézes madzag"-ot láttak, amely mögül hiányz9tt az ő-

szinte jóakarat. A szövetkezet bukásának okát abban látták, hogy 1. a vero. 

senytárgyalásoknál a hazai ajánlatok magas áradat jelöltek meg; 2. össze 
1 

köttetéseik révén a kormányhoz közelálló csoportok kaptak megrendeléseket. 

Az Országos Imre yesület, amelynek helyiségeiben alakult meg az első 

magyar szövetkezet-;  javaslatot terjesztett az országgyülés és a delegációk 

elé: e1Törvényhatósigilag.ki kellene mondani, hogy a közös hadsereg Magyar-

országot illető részének, valamint a magyar királyi honvédségnak gölszere= 

lése egyenesen és  kizárólag a hazai ipar részére tartatik fenn.. " 2  Majd ha 

marosan követte ezt egy ujabb előterjesztés a kereskedelmi miniszterhez és. 

az országgyűléshez.intézve,amelyben.az Iparegyesület azt kéri, hogy a szál-

litásokra vonatkozó ajánlatokat ne az egész ország területén, hanem — porosz 

m-inta szerint - csak a-hadkiegészi.tő területeken hirdesség meg. Ez egyuttal 

megfelelne az _ipari decentralizáció elvének is. 3/  

A szegedi ipartársulat 1875 november 18-án tartott választopányi ülésé-

nek határozata arra kérte a kereskedelmi és iparkamarát, hogy 1. ajánlati 

hirdetményeiket 2-3 hóval a határidő lejárta előtt küldjék meg; 2. a kama-

rai tagoknak, akik illetményeiket pontosan fizetik, küldjék meg a szálli-

tandó cikkek jegyzékét és a szállitás feltételeit.41  „A nagy erők egyesü-

lését látjuk mindenfelé, melynek hasonlókép a gőzgép kerekeihez, eltipor- 

ják mindazt, mw eléjük kerül. A szövetkezetek . a nagy természet példáját 

követik, mely apró patakokból,fol ókat teremt...megkisérlik egy uj, a ré-

ginél szebb világot teremteni." 5/ 	. 

Az első szövetkezeti kísérletek Angliában, a kapitalizmus fellegvárá-

ban, még az XVIII XIX. század fordulóján keletkeztek. Különböző munkáscso-

portok meg akarták törni  a molnárok monopóliumát és olcsón akartak lisztet 
6 

nyujtani tagjaiknak. A brightoni Szövetség célkitüzéseit a kortársak igy 

írták le 1829-hen: „Nagybani áron vásároltak olyan cikkeket, amelyeket ál- 
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talában fogyasztani szoktak... a különbséget vagy hasznot hozzáadják a kö-

zös vagyonhoz." ?/  Robert Owen a munkásosztály nyomorának okát a szabad ver-

saop3 és a kapitalista kizsákmányolásban látta, ezért olyan rendszer meg-

alkotására törekedett, amelyben nincs kizsákmányolás és.a munkás a munkát 

megillető teljes értéket kapja osztályrészül. Előbb u.n. t,j b 	telepeket" 

szervezett, amelyeken nemcsak a termelést és a fogyasztast szabályozta, ha-

nem az egész életet kollektiv alapokra kivárta helyezni. Kísérletei a XTX, 

század első felében a kapitalizmus kezdeti, felfelé ivelő szakaszára esnek, 

amikor a munkásosztály még szervezetlen, és sem  Owen, sem a munkások nem 
8 

ismerték fel a tőkés rend megdöntéséhez vezető eszközöket és utakat. /Má r 

tartósabb eredményt ért el Owen a skóciai Orbistonban létrehozott ipari 

szövetkezetével. 

A hazai szövetkezeti mozgalom elinditására nagy hatással volt a roch-

dalei takácsok példája. Robert Owen eszméinek hatására 1844-ben 28 munkás 

megalapitotta sz első, saját erőre,támaszkodó, szövetkezetet „Rochdale so-

siety of equitable Pioneers" néven. 9/  A szővetkezeti mozgalom fokozatosan 

levetkőzte utopisztikus burkát. A szövetkezetek tagjaiknak napi áron adták 

el áruikat, és a hasznot, mint osztalékot, szétosztották közöttük tehát 

tisztán üzleti szempontból is sikeres vállalkozásoknak bizonyultak. 1868-

ban Glasgow-ban megalakult Nagyszövetkezet - azaz árubeszerző központ - 

azzal a céllal, hogy a kisebb szövetkezeteket áruval lássa el. Az eddigi 

fogyasztói tevékenység mellett néhány év mulya rátértek a termelés közös-

ségi alapon való megszervezésére. Ezekben a termelőszövetkezetekben kis-

iparosok és --munkanélküli - munkások ezrei találtak m,irkalehetőséget, 

és bebizonyitótták, hogy termelő vállalatok szervezése, müszaki és üzleti 

irányitása nem kizárólag a tőkés osztály kiváltsága.
10/ 

A „rochdalei uttörők". kezdeményezése nyomán Angliában nem egészen fél 

század alatt 16 ezerre emelkedett a szövetkezetek száma, másfélmillió tag-

gal / család#altokkal 6 és fél millió/. Rochdale után a közeli nagyvárosban„ 

Manchesterben, majd Liverpoolban, Londonban, Glasgowban és külföldön is el-

szaporodtak a szövetkezetek. 1891-ben 28 millió,font forgalmat bonyolitottak - 

le,  több, mint 4 millió font tiszta nyereséggel! A rochdalei takácsok a nye-

reségből fizetik a vezetés költségeit, a befektetett tőke kamatait, kölcsö-

nöket folyósitanak tagjaiknak s a fönnmaradó részt negyedévenkint kiosztják. 

Rochdaleban egész utcákat, városrészeket épitettek föl szövetkezeti alapon. 

Könyvtárra egy év alatt többe t . költöttek, mint nálmrk a Nemzeti_ Kaszinó! 

Tanfolyamokat szerveznek, iskolákat tartanak fönn, alapitványokat tesznek 
11/ 

szirhézak, kórházak építésére. 
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De a rochdalei uttörőknél is nagyobb hatással volt hazánkra -.és Auszt-

riára - a németországi példa. Fra innéffilze 1849-ben szülővárosában, amely-

nek egyuttal polgármestere is volt, Delitzsch-ben / ingyen vezetéknevének 

másik fele: Schulze-Delitsch/ 13 asztalossal és 280 tallér tőkével a gyári-

par versenyével szembenálló, a kisiparosok önsegélyezésén alapuló szövetke-

zetét. A sikeren felbuzdulva még ugyanebben az évben egy 57 tagu cipész-szö-

vetkezetet is létrehivott. Egy év vulva Poroszországban már 41 szövetkezet 

müködött, egy évtized mulya 800, Schulze halálakor /1883/ Németország terü-

letén 4500 ,.másfélmillió taggal, 300 millió N saját, és 500 millió M idegen 

tőkével. Tevékenységük  elsősorban nyersanyag és félgyártmányok beszerzésére, 

fogyasztásra, hitelek és előlegek folyósitására irányult. Schulzé szigoruan 

az össepély alapján állt, az államtól nem akart semmi támogatást elfogadni, 

egyrészt azért, mert nem  akarta, hogy a kisiparosság a kormánytól függő hely-

zetbe kerüljön, másrészt, mert az állami támogatás kiölné a kisiparosokból 

az önállóságot, a kezdeményező képességet és a haladásra való .törekvést. 'Gya-

korlati szervező .xrnn'kája mellett nagyarányu irodalmi, népszerüsitő tevékeny-

séget is kifejtett, és az önsegély kérdésében csakhamar ellentétbe került. 

Lassalle Ferdinánd állami támogatásra helyezkedő termelőszövetkezeteivel 

szemben. Eettejük között hosszantartó, elkeseredett vita bontakozott ki, 

mindketten-meggyőződéssel védték álláspontjuk - vélt -.hélyességét.
12/. 

A szövetkezeti mozgalom Angliában a fogyasztás olcsóbbá tételére i-

rányuló jelleggel indult, de - e. jelleg további főnállása mellett - egyre-

nagyobb számmal terjedtek a termelő szövetkezetek. A válsággal küzdő kisii* 

parosok ui. ezekben.a szervezetékben látták az önkéntes társulásnak azt a, 

formáját, amelyben védelmim találtak a tőkés nagéyipar -ver senyével szemben. 

Franciaországban -.ahol különben a kisiparnak mindig jelentős szerepe volt 

a gazdasági életben - elsősorban ez utóbbi formák, a termelőszövetkezetek 

terjedtek el. Itt az állam pénzügyi segéllyel is támogatta a szövetkezetek-

et, ennek ellenére a század utolsó évtizedében a szövetkezelt száma a felé-

re olvadt le./Ebben része van annak is, hogy a szövetkezetekben nemcsak kis-

iparosok tömörültek, hanem bérmunkásokat is alkalmaztak./1/ 
 

Ausztriában a Schulze-féle szövetkezetek terjedtek el. Csehországban 

F.Chleboria „Kaptár „  néven szervezett önsegélyen alapuló fogyasztási szö-

vetkezetet. A hazánktól keletre és délre fekvő balkáni országokban a kapi- , 

talizmus fejlettensége miatt ez időben szövetkezetek még nem keletkezhettek. 

A század második felében Németországban a szövetkezeti mozgalom sikere ar*a. 

késztette a pártokat, hogy célkitüzéseik közé fölvegyék a. szövetkezeti esz-

me terjesztését. - Legkorábban a Szociáldemokrata Munkáspárt vette program- 

jába. Mind az 1869. évi eisenachi, mind  az 1875.  évi góthal program állam-

segéllyel támogatott szocialista termelőszövetkezetek szervezését követeli 
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„ a dolgozók demokratikus ellenőrzése alatt. Ipari és földmüves termelőszö-
vetkezeteket olyan mértékben kell életre,hivni, hogy azáltal az összes dol-

gogó szöcialista szervezete megerősödjék." 14/ A polgári pártok közül legha-

marabb a Centrum, a kisemberek pártja, majd utána a Német Konzervativ párt  

Tivoli-programjában, végül a 90-es években a Szabadelvü Néppárt eisenachi 

célkitüzései között a szövetkezetek szervezésének, támogatásának, fejlesz-
"15/ 

tésének törekvéseivel. 

Marx "A tőke" I. kötetében világosan kimutatja, hogy a kapitalizmus 
két pólmsát a tőkések és a bérmunkások képezik. Közöttük azonban ott talál-

juk a kisárutermelőket, akik személyesen vesznek részt a termelésben, de 

ugyanakkor egyuttal tulajdonosai  maradnak  a termelőeszközöknek is.
16/  

A kapitalimus korai szakaszában a munkamegosztáson alapuló és kézi 

erővel dolgozó manufakturákkal szemben a céhekben tömörült iparosok még 

tudják ugyan tartani egyre gyöngülő poziciójukat, mikor azonban azbipari 

forradalom a gépi munkát  helyezi  előtérbe, a harc végérvényesen eldőlt a 

nagyipar javára. A kisipar a maga kezdetleges technikájával, alacsony ter-

melékenységével, tőkeszegénységével és gyenge müszaki felszereltségével 

végképen lemaradt a diadalmasan előretörő gyáripar mögött;, 

Már a céhrendszer korábanjelőfordult, hogy iparosok közös mühelyeket 

állitottak fel, ahol a nyersanyagot félgyártmányokká dolgozták fel, de a 

teljes termék elkészitése még ekkor is a céhmester egyéni műhelyében tör_ 

tént. Olyanról is tudunk, hogy nagyobb városokban - főleg vásárok alkiimá- 

val - céhek közös árucsarnokot létesitettek, amelyben - természetesen a céh 

ál*bl megáll.apitott áron - termékeiket árusithatták. Ezer a kivételes je-

lenségek és a későbbi szövetkezetek között  azonban semmiféle, még származás-

beli, összefüggés sem mutatható ki. 17/ 

Hazánkban a szövetkezeti eszme korai csiráját találjuk az 1843-44.évi 

országgyülés kereskedelmi választmányának javaslatában. Ez a közszállitások-

ban biztositani kivánja a  magyar  iparcikkek előnyben való részesitését. Az 

1764. évi XXIV. tc-re kivatkozik, amely előirja, hogy a katonaság ruházati 

fölszerelését hazai iparosoktól kell beszerezni. Ezt mórban nem csupán a 

hadseregre, hanem minden hatóság állami, törvényhatósági, közhivatali/ szá-

mára ki akarja terjeszteni.
18  

A raktárszövetkezet első gondolata a Védegyletnél bukkan föl 1845-ben, 

amikor is felkéri az Iparegyesületet Iparmüraktárepylet fölállitására. Ez 
készpénzét megvásárolja, vagy előleget ad rá, a gyáripar termékeit és hi-

telbe adja el a kereskedőknek. 1846 áprilisában meg is valósult, 31 650 Ft 

értékű részjegyekkel. Az első év még szép nyereséget mutatott ki, c.e 
9r 

 a 

következő veszteséggel zárult. /Hivatalosan 1851-ben oszletták fel./ 
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Kossuth,  minden  reformkori gazdasági megmozdulás lelkes támogatója és 

részesen, pénzügyminiszter korában a radványi posztósoknak kedvező föltételek  

mellett több ezer Ft kölcsönt ajá-nlott föl gépek beszerzésére. /A szabadság-

harc azonban megakadályozta a terv keresztülvitelét./ 

Évek multán Gellérinek torinói látogatása alkalmával /1884.jun.26./ lel-

kesen nyilatkozott az angliai szövetkezetekről szerzett,benyomásairól: „Mi-

kor Birminghamben voltam, vrült a lelkem az ottani  u.n.  kismesterek láttá-

ra. Ezek - például puskamüvesek - többen összeállnak, közösen szerzik be az 

anyagot és közösen birják a drágább gépeket. Tart anak közös ügynököket, kik 

beházalják Európát és visszatérve, a kapott megrendelégeket felosztják ipa-

rosaik között, ezek vállalkozási tehetségéhez képest. Ez az igazi ipar: e-

zért lelkesültem Angliában tartott beszédeimben és ilyet szeretnék látni 

Magyarországon is. Talán az uj ipartestületek utján lehet is." 20/  

Az 1872 márciusában megtartott közgazdasági kongresszuson először sze-

repel a szövetkezetek ügye. Matlekovics Sándor felhivja a kisiparosok fi-

gyelmét, hogy az iparszabadság, a nagyipar versenyének káros következményei 

ellen csak.ugy védekezhetnek, ha erőiket gazdasági társulás, azaz szövetke-

zés utján erősitik. 21/ Az 1872. VIII. tc . ugyan még nem emliti a szövetke-

zeteket, de a megalakuló ipartásulatok számára a törvény végrehajtási uta-

sitásában - a kongresszus hatására - ezeket olvashatjuk:,,Az ipartársulat 

célja a társulati tagok közös érdekeit előmozditani, nevezetesen: odamüköd-

ni, hogy a társulati tagok a termelésben és készitményeik értékesítésében 

a nagy üzlet .előnyeiben részesüljenek. E célra: a/ kölcsönpéztárt . , .hitel-

egyletet létesít, vagy ennek  létesitéséhez hozzájárul, amelyből a tagok 

olcsó kölcsönt nyerhetnek .s amelyre nézve a társulati vagyon alapul szol-

gálhat; b/ raktárt*yersanyagbeszerzési egyletet létesít, amelynek közvetí-

tésével a tagok az üzletükhöz szükséges nyersanyagokat jó minőségben a be-

szerzési áron átvehetik; 0/ árucsarnokot, közös raktározási egyletet léte 

sit, amelyben a tagok készitményeiket együttesen áruba bocsáthatják; d/ o-

damüködik, hogy tagjai összmüködő termelőtársulatokba lépjenek, illetőleg 

ily társulatokat alakitsanak, iparuk közös mühelvben való üzésére, vagy na-

gyobbszerü gépek közös használatára. Ezen intézetek, amelyben csak társula-

ti tagok  lehetnek  részesek, külön alapszabályok szerint igazgattatnak, ame-

lyek annak,ideén a földművelés-, ipar- és kereskedelmi minisztériumnak be- 

mutatandók."  

Ez a mintaalapszabályzat nagy vonalakban lényegében tartalmazza is a 

szövetkezeti mozgalom feladatait. Az ipartársulatok fennállása idején a-

zonban ebből semmi sem valósult meg, amennyiben 1884-ig egyetlen kisipari  

szövetkezet sem létesült. 

~ 
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A mintaal apszabályzat tartalmazza egyuttal,a lehetséges - és később 

részben meg is valósuló - szövetkezetek fajtáit. A nyersanyagbesserzők  nem-

csak a nyersanyago]jat, hanem szerszámokat, munkaeszközöket, esetleg gépeket 

is vásároltak tagjaiknak. Jutalékként a szövetkezet a beszerzési áron felül 

5-10 5-ot számított fel. A bbszerzett anyagot a szövetkezet raktárában tárol-

ták, és a tagok készpénz ellenében vehették át. A szövetkezeti gépmühelyek  

főleg az asztalos szarában létesültek. A gépeket a legtöbb  esetben  a keres-

kedelmi minisztérium adományozta. Az értékesitő  /másként: árucsarnok vagy  

raktárszövetkezetek/a megrendelés hiányában dolgozó és tárolási nehézségek-

kel küzdő kisiparosokon akartak segiteni. A raktár használatáért mérsékelt`  

dijat fizettek, a szövetkezet a beraktározott áru után a becsértéknek 5 .0- 

60 s-át előlegben kifizette a tagoknak. 22/ 
 

Az 1875. évi XXXVII. tc. - kereskedelmi törvény-a XI. fejezetében sza-

bályozta a szövetkezetek jogviszonyait. A három évvel korábban tartott  köz-

gazdasági kongresszuson Matlekovics  már sürgette a szövetkezetek jogainak  

törvénybe foglalását. Igy a kereskedelmi törvény lett az első magyar szö-

vetkezeti jogalkotás, amelyet sok birálat ért ugyan, mert az 1873. évi  

osztrák szövetkezeti törvénynek rövidített és hevenyészett forditása volt  

csupán, de azzal, hogy a szövetkezeteket kiemelte az egyesületi jog  köré-

ből és szilárdan a gazdasági élet alapjára helyezte, lehetőséget adott; ké-

sőbb szövetkezetek alapitásához. 23/  

Az 1879 május végén megrendezett Második Országos Iparos G,yülés  hatá-

rozatai között - sok más hasznos mellett - szerepel az önsegélyző szövet-

kezetek terjesztése, kölcsönpénztárak 1= előleg-hitelegyletek/, közraktár-

és termelőszövetkezetek alakitása. Közvetlen hatása ugyan nem lett ennek 

a határozatnak, de az ipartörvény reviziójában már bizonyos mértékig figye-

lembe vették a kisiparosság kivénságait, és ezzel sikerült a szövetkezeti 

ügyet a holtpontról elmozditani. 24/  

A ipartörvény reviziója ügyében Ráth Károly  interpellációjában megjegy-

zi, hogy a szövetkezeti intézmény elterjedésére,nálunk csak akkor lehet 

számítani, ha életerős ipartársulatok alakulnak. 25/  A módositásról készült 

javaslat2ó~ a ttNemzettt-ben megjelent tájékoztatása max sürgeti a szövetke-
zeteket. 	Az 1884. évi XVII. tc. 126.§ az ipartestületek céljai közé ik- 

tatja: , e / z iparosok anyagi érdekeit szövetkezetek alapítása által. előmoz-

ditani. "27  Ez a kitétel az ujonnan alakult szegedi ipartestület 2.§-Aba  

szó szerint bele is került. 28/ A törvény adómentességet biztosított az i-

partestületek által létesítendő szövetkezetek részéret hitelszövetkezetek-

nek, ha jövedelmük nem haladta meg az évi 6 %-ot; szakipari szövetkezetek-

nek, ha tagjaik közé csak ipartestületi tagokat vesznek föl.
28/  

A szövetkezetek alakitására az első lökést - mint föntebb már láttuk - 
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a katonai szükségletek szállitása adta. A soproni kereskedelmi és iparkama-

ra 1876 elején körlevélben szólitotta fel az ipartestületeket arra, hogy a . 

honvédségi és egyéb hatósági /birósági, megyei szolgálati személyzet/ felsze-

relés és ruházat szállitására szövetkezetek alakuljanak. 30/ Ráth Károly ki-

mutatja, hogy míg Magyarország a közös ügyek fenntartásához 30 %-al járul 

hozzá, a közös hadsereg szükségleteinek födözéséhez csak 1/10 aránya meg-

rendelést kapott. A honvédségi fölszerelés évente 350 000 Ft-ra rug. Ennek . 

minden karjcárának hazai iparosok kezébe kellene kerülnie, és bár az 1874 

október 31-i pályázati felhívás világosan kimondja, hogy „a bőrszerelvények 

kizárólag Magyarországon gyártott anyagokból és hazai iparosok által készi-

tendőkn, éppen a bőrnemüek szállitására nagyobb részt a cseh és morva ipa-

rosok kaptak megbizatást, pedig.e téren a magyar ipar teljesen versenyképes. 

Ez 200 - 250 000 Ft veszteséget jelent hazai iparosainknak. 

1877 dec. lóén Szende Béla honvédelmi miniszter az Iparegyesület föl- 

terjesztése alapján értekezletet kiivott össze "a honvédség bőripari szükség-

leteinek a magyar ipar által leendő szállitása tárgyában." Az értekezlet 

megállapodott a szállitás időtartamában; kikötötte, hogy a felszerelést ha-

zai anyagból kell előállitani; előnyben részesiti a kisipari feldolgozást; 

a szállitás lebonyolítására előnyben részesiti tovább a szövetkezeteket, a-

melyek - ha legalább 50 kisiparos tagja v an  - megalakulhatnak. 32/Egy év 

mulya a szegedi csapó-testület - Ráth Sároly javaslatára - megbízatást ka-

pott a honvédelmi minisztertől ezer db nyári takaró elkészitésére. 33/ 

Az ország első kisipari szövetkezetét a szolnoki ipartársulat csizma-

dia szakosztálya hozta létre talpbőr közös beszerzésére. A közös beszerzés 

előnyei: 1. nem kell fizetni a közvetítőnek; 2. a bőrgyár szivesebben ad na- 

gyobb tételben gyersanyagot egy testületnek, heg mintsem, hogy készletét a 

kisiparosok között elaprózza. 	1890 óta a szövetkezet már egy bőripari 

nyersanyagraktárt is fenn tudott tartani. 35/Szolnoki példa nyomán a naay-

kőrősi csizmadiák is szerveztek nyersanyagbeszerző szövetkezetet. Alapsza-

bályaikat az ekkor Szegeden tevékenykedő iparbarát, Gelléri Mór - ez időben 

az Alföldi Iparlap szerkesztője - állitotta össze. 36/Hasonló mozgalom indult 

meg a szabók között is. 37/  

Az ipartestületek országos értekezlete 1887 április elején, Budapesten, 

határozatot hozott a szövetkezetek támogatásáról: 1. nyersanyagok olcsón, 

készpénzért vagy hitelben történő beszerzéséről; 2. közös árusitásra rak-

tárak fölállitásáról; 3. csak olyan ipartestület szervezhet szövetkezetet, 

amelyben kellő szakképzett munkaerő a biztositéka az eredményes tevékeny-

ségnek; 4. a szövetkezet vezetősége az illetéken szakosztály képviselőiből 

alakuljon, de az ipartestületet felügyeleti jog illeti meg. 38/  

A szövetkezetek létrehozásának okai közőtt az iparosok leginkább azt 

/ 

31/ 
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emlegetik, hogy „a tőkének, a gyáraknak mindinkább fenyegető versenyével 

szemben" 39/„ a becsületes megállásnak más módja nincs, mint az egyesülés, 

a szövetkezés. „40/ 
 

Az első valódi termelőszövetkezetek Erdélyben keletkeztek. 1866-ban 

a besztercei timárok és a nagyszebeni szijgyártók tömőrültek termelősző-

vetkezetbe, 1885-ben a besztercei kalaposok és szijgyártók alakitottak 

szövetkezetet. Külőnösen a besztercei timárok értek el szép eredményeket. 

Mikor Lukács Béla kereskedelmi miniszter erdélyi körutján meglátogatta a 

szövetkezet bőrgyárát, körlevélben sürgette a kamarákat, hogy a kisipar 

válságának megszüntetésére szorgalmazzák a termelőszövetkezetek alapitá- 

sát. 
11// 

 

Raktárszövetkezet alapitására a kereskedelmi miniszter a szegedi 

kisiparosoknak - 15 évi törlesztésre v 5250 Ft kölcsönt nyújtott az or- 

szágos közgazdasági alapból.42/Szegeden kívül ekkor raktárszövetkezetek 

állók már fönn Budapesten, Szombathelyen, Zomborban, Aradon, Kassán és 

iolozsvárott. Szővetkezetek alapitásához az Alföldi Iparlap figyelemre-

méltó észrevételeket füz: a szövetkezetek önkéntes alapon alakuljanak, 

a kisiparosok előbb a vállalkozás realitására legyenek tekintettel; csak 

akkor szélesitsék ki tevékenységüket, ha az kisebb keretben má,r @.etké-

pesnek bizonyult, és végül: ne a pén?hajhászásra törekedjenek. 4a/ 

A közvállalkozó szővetkezetek tárgyában Bakagy és a szegedi ipar-

testület kezdeményezésére 1888 szeptember 8-9-én országos iparértekez-

letet hivtak össze Szegedre. Előzményként hivatkoztak azokra a sérelmekre, 

amelyek a kisiparosokat a nagyvállalkozók és szállitók részéről érték a 

kincstári megrendeléseknél. Egy közvállalkozó szövetkezet, amely erős 

központi vezetéssel rendelkezik és a vállalt kötelezettségek teljesité-

sében tagjait szigoruan ellenőrzi, és amelyben a jobbmódu és szegényebb 

iparos egyaránt megtalálja szárvitásait, vagyona arányában tőkéjével és 

rmrnl  ójával hozzájárulva a szövetkezet ügyéhez, méltán bizhat állami meg-

rendelésekben. Az Országos Iparszövetség elé terjesztendő szövetkezeti 

tervezet hangsulyozza, hogy a közvállalkozó szövetkezet, mint fővállal-

kozó, köteles a megrendelést az alvállalkozók - iparosok - között méltá-

nyosan kiosztani, óvadékot letenni, nyersanyagról gondoskodni, ezt piaci 

áron a kisiparosoknak átadni és a végzett munka arányában fizetni. Az al- 

vállalkozók az átvett nyersanyagért, a mka  minőségéért delelősséget 

vállalnak és a megbizatást lelkiismeretesen teljesitik.
44  

Még a szegedi értekezlet előtt, 1888 januárjában Bakay a közvállal-

kozó szövetkezet elnökeként 23 vidéki város ipartestületétől kapott meg-

hivást közvállalkozó és szállitó szövetkezetek szervezésére. Tiznapos 

dunántuli szervező utjának legsikeresebb állomása Szombathely volt, ahol 
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egy 200 000 Ft vagyonnal rendelkező szövetkezet jött létre.4 5/ 

A szegedi értekezlet hatására az Országos Iparszövetség alapszabályai 

kőzé iktatta: „2, ...az ország ipartestületei, társulatai, karmái és, egyle-

tei kebelében szövetkezeteket és közvállalkozó .egyesületeket létesit.t' Az 

alapszabályok III. része behatóan tárgyalja a közvállalkozó egyesületek ál- 

talános üzletmenetét.
46  

Szövetkezetek szervezésére városunkban leginkább a 80-as évek végén 

került sor. 1887 márciusa óta már működött egy bőri,pari szövetkezet,  amely 

mintegy 60-70 iparossal, segédeikkel és családtagjaikkal együtt egy 3000 

pár bakkaresos megrendeléssel készült el az év végég . Nemcsak a varrás, 

hanem a bőrkikészités munkáját is magok végezték. 4?  

A azege&i (pertestület bőripari szakosztályának versanvagraktárszö-

vetkezete - ebben a formájában - 1891 augusztus 27-én alakult meg, ós az , 

ország egyik legrégibb és leghosszabb élettartamu szövetkezetének bizonyult. 

/Hég a két világháboru közötti időszakban is tevékenykedett!! Egyik jubi-

leumi Emlékkönyv-ükben a megalakulás okaira visszaemlékezve azt írják, hogy 

a kisiparosok a nyersanyagvásárlás terén ki voltak szolgáltatva a bőrkeres-

kedőknek, náluk eladósodtak, szorult helyzetüket arra használták föl, hhggy 

csak náluk vásároljanak a kereskedők által megszabott áron és minőségben. 

Ez az áruzsora jellegzetese formája volt, amely ellen a törvény nem nyuj-

tott védelmet. Ezért célul tüzték ki: a tagok részére a nyersanyag közö s . 

beszerzését és elárusitását, hitelnyujtást;,a beraktározott áruk után 2/3 

részben előleget biztositanak nyersanyagban. Szállitásokat vállalnak a kö-

zös hadsereg, a honvédség, a csendőrség és a közhatóságok számára. Támoga-

tásukra a kereskedelmi miniszter 10 000 Ft hitelt biztositott. 48/  A szö- 

vetkezetnek 1892-ben 456 tagja volt,  580 üzletrésszel, .ami 14.500 Ft-nak 
49/ 

felelt meg. 	Ez évben a közös hadügyminiszter - Ivánkovits János közben- 

járására - 10 000 Ft értékü bőrmunka - csizma, bakkanos, táska, derék-, 

táska- p
50/ 

	és fegyverszijj - leszállitásával bizta meg a szövetkeze- 

tet. Aszövetkezet ez év május 25-én  nyitotta  meg elárusitó vaktárát, 

amely csupán ebben az évben 68 757 Ft-ot forgalmazott. 51/ A bőripari sző-

vetkezetek támogatására Baross Gábor felszólította a  kamarákat, hogy munka-

erőmegtakaritás céljából szövetkezeteiket talpvarrógépek beszerzésére szó- 

litsák fel. A szükséges gépekből a budapesti technológiai muzeumban gyfij-

teményes kiállitást hozott létre ihol a szakemberek a beszerzés feltéte-

lei, árai felől tájékozódhatnak. 52/A szegedi bőripari szövetkezet élt is 

a lehetőséggel. Bőrmegmunkáló gépek és talpvarrógépek vásárlására kölcsönt 

vett fel, amelyet kamat nélkül,tiz részletben, negyedévenkint törlesztett.
53/  
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A szövetkezet azonban a 90-es évek végén válságba került. Ebben főleg a 

vezetésben megmutatkozó járatlanság /tapasztalatlanság a kereskedelmi ügy-

vitel, könyvelés, ellenérzés terén/ és az a körülmény játszott: közre, hogy 

alkalmazottaik - többnyire bukott bőrkereskedők - kijátszották a szöteetke-

zet éberségét, és a saját zsebükre kötöttek üzleteket. Mikor azonban az Or-

szágos Központi Hitelszövetkezet felvette kötelékébe és sikerült megbízha-

tó üzletvezetőkre szert temriök, elég hamar kiláboltak a válságból és fel-

lendült üzletmenetük is. Az első világháboru idején kapott katonai megren-

delések még nagyobb mértékben felvirágoztatták a szövetkezetet, a nyers-

anyagbeszerzés és értékesítés terén elért tiszta feleslegből tagjaiknak a 

befizetett üzletrészek után osztalékot is•tudott juttatni. 54/  

Nemcsak mesterek - önálló iparosok -, h anem cipészsegédek is alapi-

tottak szövetkezetet 1892-ben Magyarországi Cipészek Országos Termelő Szö-

vetkezete névvel. Tagjaik közős műhelyben raktárra és megrendelésre dolgoz-

tak. A termelés, az anyagbeszerzés és értékesités teljesen kollektiv alapon 

történt. Gépeket, állami megrendeléseket kapott. 1905-ben azonban ugyan-

azon okok miatt, amelyek átmenetileg a szegedi szövetkezet válságát is e-

lőidézték, meggzünt. 55/  

A szegedi szövetkezet sikeres müködésének hatására és szegedi bőripa-

rosok közreműködésével Hódmezővásárhelyen is alakult hasonló szövetkezet.
56/  

A szegedi butoriparosok 1891 nyarán termékeikből kiállitást rendeztek, 

hogy a piacot visszahódítsák a butorkereskedőktől. A kiállítás fényesen si-

került és szép anyagi sikert hozott. Ezen felbuzdulva alapitották meg a sze-

gedi fa /butor/raktárszövetkezetet 54 taggal, 180 db - á 50 Ft - üzletrész-

szel. Augusztus 5-én nyitották meg raktárukat, mely nem egészen féliv alatt 

máris 6000 Ft forgalmat bonyolított le. Sikerült a kereskedelmi miniszter-

től 5250 Ft-os kedvezményes kölcsönt kieszközölniök. A szövetkezett a be-

raktározott készitményeik után a tagoknak 2/3 előleget fizetett. 57/  

A szegedi érc- és fémipari raktárszövetkezet 1894-ben jött létre 20. 

taggal, 212 db 50 Ft részjeggyel. Megindulásához 10 000 Ft állam; kölcsönt 

kapott. Motorral és segédgépekkel fölszerelt mühelyében tüzhely és záráruk 

készitésére vállalkozott. A szövetkezetben 1 munkavezető irányításával 23 

segéd és 13 tanonc dolgozott:. Ez év végéig 6000 Ft értékü árut állitott elő, 

1895-ben 15 000 Ft étrtéküt, az előző két és félszeresét. A gyenge üzletme- 

net és a drága üzemköltségek azonban hamarosan fölemésztették a részje 

két és az állami kölcsönt, és igy a szővetkezet 4 év mulya fölszámolt. 

Amikor a király 1883-ban az árvizsujtott.a város ujjáépitését megtekin-

tette, a helybeli iparosok a város nevezetesebb termékeiből rögtönzőtt ki-

állitást szerveztek. Ez adta a gondolatot egy közös, állandó árucsarnok 14- 
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tesitésére. Ez fölöslegessé teszi, hogy az iparosok mühelyiik mellett még 

külön üzletet is fönntartsanak, vagy, akiknek erre egyáltalán nincs módjuk, 

az árucsarnokon keresztül hozhatják forgalomba termékeiket. Az árucsarnok-

szövetkezet személyzete gondoskodik az üzletről, a termelő iparosok vállá- 

ról leveszi az értékesítés terhét.
59  

Külön vizsgálatot érdemel a szövetkezeteknek létrehozásában a kisipar-

nak hitellel való ellátása. 

Németországban a Schulze-féle szövetkezetek nem fogadtak el állami tá- 

ogatást, üzletrésztőkéiket saját erőből gyűjtötték össze. Hitellel az e-

gyik legnabb magánbank, a Dresdner Bank látta el. A kisiparosok áásik ré-

sze nem zárkózott el az állami támogatás elől. Ezek a szövetkezetek a „Haupt-

verband der deutscher gewerblicher Genossenschaften" központba tömörültek, 

míg az előbbiek az r Allgemeine Verband"-ot alkották Nagy jelentőségre tett 

szert a szövetkezetek hitelellátásában a Porosz Központi Szövetkezeti Pénz-

Tár /Preussencasse/ létrehivása. Megalakulásakor 5 millió márkát kapott az 

államtól, de ezt az állami hozzájárulást fokozatosan emelték s a századfor-

duló táján - amikoris Németországban kb. 2000 hitelszövetkezet áll fenn 

ez az összeg 120 millió 11-ra emelkedett. A Preussencasse nem közvetlenül 

a szövetkezeteknek nyujt hitelt, hanem a területileg megszervezett hitel- 

szövetkezeti központoknak s azok folyósitják tovább az igénylő szövetkezet-

eknek, illetve kezelik azok befizetett pénzét. A két Verband később aeut- 

scher Genossenschaftverband"-ban egyesült. 

A német kisipari szövetkezeteknek erős támaszuk támadt a Kézműves Ka-

marában /Handwerkskammer/. Ez tanáccsal, utbaigazitással szolgált üzemveze-

tési kérdésekben, adóügyekben, * chnikai fejlesztésben, nyersanyyagvizsgá-

lat, értékesités és általában minden, kisipart érintő ügyben.
ó0  

Ausztriában a szövetkezetek központosítása két intézményben öltőtt 

testet. 1.Űzleti központ pénzügyi, hitel, kereskedelmi /esetleg áruellátá-

si/ tékintetben nyujtott segitséget, 2. a kötelékek /Verband, Union/ - ál-

talában tartományonkint szervezve - szervezési, eszmei irányitási, nevelé-

si, oktatási, sajtó és szakirodalmi kérdésekkel foglalkoztak. Hiellátás 

tekintetében nagy segitséget nyujtott a  rengeteg  alapitvány, amelyből ka- 

matmentes kölcsönöket kaphattak üzemeik berendezésére, átalakitására. E-

zek és az osztrák koráiany nagyarányu iparfejlesztési politikája /Gewerbe- 

förderungdienst/ évről-évre tőbb százezer Kr - a századforduló idején több  

mint 10 millió Kr értékű pénzügyi segitséget juttatott a szövetkezeteknek. 

Magyarországon a Fáy András alapitotta első pénzintézet, a Pesti 

Hazai Első Takarékpénztár /1840/, majd a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

/1841/ elsősorban a nagyiparnak és a kereskédd.lemnek juttattak kölcsönö- 
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ket. Kisiparosok kistételű kölcsöneivel nem szivesen bajlódtak, különben 

is a kölcsönzést olyan feltételekhez $ötötték, amelyeknek a kisiparosok 

jó része amugysem tudott eleget tenni. 62/ 

1826-ban alapitják.meg a bécsi Rotsehild-bankokt, az európai Rotschild-

bankházak egyik ágaként. Hamarosan nagy szerep jut neki az osztrák pénzügyi-

gazdasági életben. Mint Franciaországban és Németországban, ugy Ausztriá-

ban  is a század közepére épül ki az a pénzügyi hálózat, amely pénzzel, hi-

tellel, kölcsönökkel erősiti a kibontakozó kapitalizmust. A-századfordulón 

az osztrák-cseh területek.pénzi.ntézeti hálózatában 63 részvénytársasági a-

lapon, szervezett; nagybank, 559 takarékpénztár és 5000 hitelszövetkezet 

ködik. Alaptőkéjük: 510 millió Kr, a tartaléktőkeállomány 500 Millió Kr. . 

/A betétek összege négyszer nagyobb ,  volt a saját tőkénél!/69/Mindebből a-

zonban - legalábbis a kiegyezésig - nem sok jut a magyar ipari vállalkozá-

sokba, a kisiparba pedig egy kradgár sem. 

A tőliink keletre-délre fekvő országokban a pénzügyi fellendülés csak 

a század utolsó éveiben tapasztalható. /Lásd III. fejezet 81. jegyzetet!/ 

1848-ig 36 pénzintézet alakul, 1860-ig 80. A kiegyezés pénzügyi vonalon 

is föllendülést hoz. 1873-b an  637, a századfordulón pedig 2000 fölé ugrik 

a pénzintézetek száma. Bár 1848-hoz viszonyítva 50 év alatta pénzintéze-

tek tőke- és betétállománya 11,4 s-ra nő, a pénzállomány nagyobb részét 

még ekkor is jelzálogüzletekbe /= azaz a mezőgazdaságba, a nagybirtokba/, 

fektetik, és csak a kisebb rész jut a váltótárcaüzlet / ipari, kereskedel-

mi/ hitelezép számára., 

Az 1872. VIII. tc . ugyan a hitelügyre nézve nem tartalmaz intézkedé-

seket, de  a megküldött: mitaalapszabályokban ajánlja, hogy. az ipartársula-

tok az iparosoknak olcsó hitellel való ellátása végett alakitsanak kölcsön-

pénztárakat. Ezek lettek volna a kisiparosság első hitelszövetkezetei. Kez- 

dő vagyonként e célra felhasználhatták volna a feloszlatott céhek vagyonát. 65/  

Az 1872-ben megrendezett első iparos konpr asszus. határozata alapján 

került.sor 1 millió Kr alaptőkével a Közronti Ipartársulat Bank megel aki-

tására. Célja: az egész ország iparosságának hitellel való ellátása. De i- 

lyen-nagyszabásu feladathoz magának sem volt elég hitele. Szakértelem hi-

ánya, visszaélések, de főként az 1873 évi pénzügyi összeomlás - sok más 

hazai pénzintézettel együtt - ezt az intézményt is nagyon korán a bukás-
66/ 

ba sodorta. 
Sokkal sikeresebbnek bizonyult a mezőgazdasági hitelszövetkezetek ki-

sérlete. Gróf Károlyi Sándor 1886-ban megalakitja a Pest Pilis-Solt-Kis-

kunvármevei Hitelszövetkezetet, részint a saját anyagi, részint a várme= -_ 

gye, később ismételten állami hozzájárulással. Miután a megyében már 60 
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A~~,it 
tagszövetkezet tartozott hozzá, csal, akkor6országos

1%ex
' szintü szervezésbe. Eb-

ből az intézményből alakult meg 1894-ben a Hazai Szövetkezetek Központi Hi-

telintézete, amely ujabb kormánykölcsönnel megerősitve a hozzátartoző mint- 

egy 200 szövetkezetnek pár 10 millió Kr-án felüli hitelt tudott . nyujt ani. 

1898-ben átadta helyét az Országos Központi Hitelszövetkezetnek.  

Sajnos, a kisiparosoknak nem akadt hazánk nagyjai között olyan kiváró  

támogatója, mint Káxolyi,aki tisztviselőit saját zsebéből fizette, faluról-

falura járva végezte a felnilágo sitás, meggyőzés, szervezés nehéz munkáját 

és szakértelmével olyan  alaposan át tadta fogni az egész szövetkezeti vál-
67 

lalkozást. 

A  milléniumi kiállitás idején rendezett ipartestületi kongresszuson  

Szmollény Nándor szegedi kereskdelm; iskolai tanár, a kisipari hitelügy e-

lőadója, a következő határozatot emelte javaslattá: a/ Mondja ki a kong-

resszus, hogy a kisiparosok 1,;   telügyeinek rendezésére iparos szövetkezetek  

létesítését szükségesnek tartja; belsősorban hitel, másodsorban pedig nyers-

anyagbeszerző és elárusitó raktárszövetkezetek állitandók fel; c/ a kisipa-

rosok szövetkezeteinek szervezése a közvetlenül illetékes ipartestület fel-

adata és kötelessége; d/ a szövetkezeteknek olcsó tőigére: lévén szüksége, i-

lyen az Országos Közgazdasági Alapből vagy más alapból, kormányhatósági u-

ton engedélyezendő. A kölcsön bizonyos ideig kamatmentes, később azonban 

legfeljebb 4 s-os kamatu legyen; e/ az ipari szövetkezetek szervezésére és  

kölcsönnel ellátására a kormány felügyelete alatt álló Központi Hitelinté-

zet szervezendő; f/ Az ipari szövetkezetek részére /hitel, nyersanyagbeszer-

ző, elárusitó raktárszövetkezetek/ biztositandó,az adómentesség, feltéve, 

hogy a szövetkezetnek csak iparos tagjai vannak. - Ezt a határozatot a ke-

reskedelmi miniszter elé terjesztették. Ez a határozat világosan tartalmaz-

za az iparosoknak azt a régi kivánságát, hogy számukra a mezőgazdaságtól 

elkülönitve olyan pénzintézet alakuljon, amely csak a kisipart látja el hi- 

tellel.68 
	 . 

Csak két év mulya - a Preussencasse hatására - az 1898. évi KXTII.tc. 

alapján alakult meg a Károlyi véle központi hitelintézetből az Országos Köz-

ponti Hitelszövetkezet / röviditve: OKH /. Az állam 1 millió Kr alapitványi 

üzletrésszel, majd,3 millió Kr értékit regálé-kötvény átengedésével járult 

a pénzügyi alaphoz. Az államon kivül különféle más pénzintézetek, hatóságok 

is jegyeztek 3 millió Kr üzletrészt. 6g  

Az iparosok mégsem érezték sajátjuhnak az OKH-t. A törvény a gazdAkat 

és az iparosokat egy központba vonta össze,,hiába küzdöttek évtizedek óta  

-külön kisipari hitel-intézet -megteremtéséért._ A_törvényjavaslat vitájában el-

hangzott az a .nézet, hogy a kormány az OKH-t kortesfogásnak szánta. A 814-

ba utólag került be az az engedmény, hogy az OKH-ba ipari szövetkezetek  is  
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fölvehetők. Az OKH már szervezeti felépitésénél fogva sem volt alkalmasz 

kisipari szövetkezetek szervezésére és irányítására. Jelentős állami támo-

gatás ellenére sem rendelkezett oly an  tőkével, amellyel a kisipar igényeit 

ki tudta volna elégíteni. Legfontosabb munkaterületének ui. a mezőgazdasági 

hitelellátást tekintette. /10 éven át mindössze két tisztviselő foglalkozott 

kisipari hitelügyekkel!/ AZ,OKH kötelékébe tartozó hitelszövetkezetek 90 %-a 

a mezőgazdaságból került ki. Az 1898, XXIII.tc. megalkotásának világos po-

litikai célja volt: az ipar és mezőgazdaság egy kézben egyesitésével a  feu-

dálkapitalista kormány a maga befolyása alá akarta vonni a parasztságot és 

a kisiparosságot, illetve a hitelnyujtás révén függő helyzetbe akarta hozni 

a kisárutermelőket az államhatalmat megtestesitő uralkodó osztályoktó1. 70/ 

A szegedi „önsegélyző egylet, mint szövetkezet" 1884 augusztus 1-én 

alakult 50 kr-os betétekkel, de 5  év mulya 11 Szegedi Hitelbank"-ká szerve-

ződött7 hogy kisiparosoknak, gazdáknak, kiskereskedőknek olcsó hitelt nyujt- 

son. 	 .. 	 . 

A 90-es évek elején a szövetkezeti mozgalom országosan odáig gejlódött, 

hogy fölmerült a helyi iparos szövetkezeteknek egy „ipari szövetsége"be 

tömöritésének a gondolata. 1892 február 28-án Ivánkovits János elnöklete 

alatt Szegeden szővetkezeti tanácskozás kezdődött, amelyre mintegy 30 ipar-

testület, társulat, kamara,kéRviselői jöttek össze, főleg Délvidékről, Ti-

szántulról és a fővárosból. 72  A tanácskozáson szóba került a kisipar jelen-

legi helyzete és a szövetkezeti intézmény kapcsolata, az eddig megalakult 

szövetkezetek miiködésének ismertetése, szervezési nehézzégek, a  szövetkeze-

tek alapitásának feltételei, azokon kívülálló iparosok féltékenységének a 

legyürése:, állami megrendelések biztosítása, fogyasztók megnyerése a szö-

vetkezeti termékek számára, a vásározás sokszor fölpanaszolt sorsa, idő-

szaki bazárok szervezése, raktárszövetkezetek közötti kapcsolat megterem-

tése, árucsarnokok létesitése, kamarák támogatása, állami hitelek elnyeré-

se. A tanácskozás külföldi megrendelések számára központi raktárszövetke-

zet alapitását vette tervbe, ás az előmunkálatok kidolgozására Ivánkovits  

irányitása mellett két szegedi szövetkezetet bizott meg.? 3/ 

Ez a tanácskozás jelentőségét tekintve csak az 1875.  évi szegedi köz-

gazdasági tanácskozásokkal vethető össze. A „Szövetkezés" cimü szakfolyói-

rat igy méltatja: „Mintha egy darab Angliát láttunk volna magunk előtt!", 

annyira meglepte a szemlélőt az a komolyság, szakértelem, azoügy iránti 

buzgóság ás az a felelősség, amely áthatotta a tanácskozás résztvevőit: 

miként menthetnék meg a kisipart saját erejükből? Az „Iparügyek" kiemeli 

annak a határozatnak a fontosságát, amely a szövetkezetbe idegen tőkét - 

amely csak osztalékot keres - nem enged be, és tiltakozik az ellen, hogy . 

a szövetkezeteket részvénytársasághoz hasonlitsák vagy vele összetévesszék.
74/  
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A „Magyar Nemzetgazda"  különösen azt üdvözli, hogy az iparosok most már nem 

a törvényhozódtól, a kormánytól és a hatóságoktól várják helyzetük javitá-

sát, hanem saját magurak tesznek lépéseket fölemelkedésükre . Elhangzott 

persze olyan aggódó hang is,,hogy a nagy versenyben.az erősebb szövetkezet 

ne nyomhassa el a gyengébbet. Viszont éppen ez lenne a feladata egy „ipari 

szövetségnek". vagy egy „központi szövetkezetnek", amely a megrendeléseket 

méltányosan és arányosan osztja szét a vidéki szövetkezetek között,.
76/  

.+ 
Az I. Internacionálé  1866 szeptebber 3 - 8-ig rendezett kongresszusán 

Marx foglalkozott a szövetkezetek kérdésével. Hansgulyozta a szövetkezetek 

nevelő jelentőségét, mert meggyőzik a mnmkásokat a munka szocialista meg-, 

szervezésének lehetőségéről, de egyuttal arra is rámutatott, hogyha.a pro: 

letariátus nem szerzi meg a politikai hatalmat, a szövetkezetek nem lesz-

nek képesek a tőkés rend átalakitására.
77/  

A  TT.  Tnterna.cionAlé  koppenhágai kongresszusán /1910/ vita kerekedett 

a politikai pártok és a szövetkezetek helyzetéről. Duesde  és a belga kül-

döttek az osztályharc álláspontjáról indultak ki, elismerve, hogy a szövet-

kezetek az osztályharc egyik segédeszközét alkotják. Velük szemben Jaurés  . 

javaslata kispolgári, reformista jellegü volt. A két elképzelést azonbhn 

nem sikerült világosan és élesen egymással szembeállitani. Csak a Lenin-

vezette orosz szociáldemokrata küldöttség határozta meg világosan az szö-

vetkezeték szerepét az osztályharcban. Leszögezte, hogy „...a fogyasztási 

szövetkezetek segitségével elérhető javulás mindaddig csak egészen jelen-

téktelen lehet, arcig  a termelőeszközök annak az osztálynak a kezében van-, 

nak, amelynek kisajátítása nélkül nem lehet megvalósitani a szocializmust."
78/  

Az orosz küldöttség azt is javasolta, hogy a fogyasztási szövetkezetekben 

kifejtett propaganda révén segítsék elő az osztályharc és a szocializmus . 

eszméinek elterjedését a munkások körében. A revizionista és a forradal- 

mi irányzat hívei közötti vita során végeredményben a II. Internacionálé 

helyesen határozta meg a proletárszövetkezetek feladatait.
79/  

Miig Németországban és Ausztriában, amely országoknak a legnagyobb a 

hatása hazánk gazdasági életére, a kisipari szövetkezetek jelentős ered-

ményeket értek el, addig a hazai szövetkezeti mozgalom számánál, tevékeny- 

ségénél és csekély gazdasági eredményeinél fogva nem tudott a magyar gazda-

sági életben számottevő eredményt fölmutatni. A kisiparról két felfogás 

uralkodott a köztudatban: a/ a fejlődés elavulttá, időszerűtlenné tette, 

épugy el kell tűnnie, mint korábban,a céheknek; b/ erőteljes állam] támo-

gatással nagyiparrá lehet szervezni. Mindkét elképzelés hibás volt. A kis-

ipar számára olyen területeken maradt lehetőség, amellyel a gépi nagyipar 

nem foglalkozott. Másrészt még erőteljes állami támogatás sem oldja meg a 
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kisipar minden problémáját: Az 1872-ben készitett mintaalapszabályzattal 
0 

a kormány ugy gondolta, hagy eleget tett a kisipar ügyének. A kisiparosok 

előtt pedig ekkor még teljesen ismeretlen volt a szövetkezeti eszme, még 

kevésbé ismerték a szövetkezetek vezetését, és nél»nk nem voltak olyan ve-

zetők, mint Németországban Schulze,  apik fáradhatatlanul végezte állandóan 

járva az országot a felvilágositó és szervező munkát. . 

' A kisiparosok tudati elmaradottsága is akadályozta a szövetkezetek 

meghonosodását. Ragaszkodtak önállóságukhoz, nem akartak a te a szövetkeze-

ti gyárak munkásai" lenni. A szépen fejlődő besztercei szövetkezeti bőrgyár 

is másfélévtizedes fennállás után megbukott, elsősorban a kisipari tagok 

fegyelmezetlensége és visszaélései miatt. Hiányzott a szövetkezetekből az 

üzleti szellem, Hibás kalkuláció alapján magas termelési költségek mellett 

viszonylagos alacsony eladási áron akartak értékesiteni. Gyakran felesle-

gesen termeltek készletre. Kölcsönöknél, előlegeknél 3,;  ányzott a kellő mér-

legelés, gondosság. Nem egyszer a vezetők nyersanyagbeszerzésnél tiltott 

jutalékot fogadtak el. Ezekben az évtizedekben már a . kisiparosok 60-62 %—a 

egyedül dolgozott. Az a kisiparos, aki személyi hitelhez akart jutni, de 

sem kézi zálogot vagy jelzálogot nem tudott felajánlani, sem kezeit nem ' 

tudott magas mellé állitani - ezek voltak a hitel feltételei - soha nem 

juthatott kölcsönhöz. Tehát éppen az a réteg, amely,leginkább rá volt szo-

rulva a hitelre, tulajdonképen kirekesztődött, abból. Másfelől viszont az 

OKI-nak kisipari hitel  céljára csak nagyon csekély tőke állott: rendelkeyée-

re. Ebbe az egész kisiparosságnak csak alig 10 	tudott bekapcsolódni. 

Szervezeti szempontból is hibás volt az OEM, mert az országban szétszórtan 

müködő 100-nál több ipari szövetkezetet müszaki és kereskedelmi szempartból 

egy helyről, a budapesti központból irányitani, lepetlen volt. Pénzügyi 

szempontból sem lehetett megkívánni, hogy a 240Q,mezőgazdasági hitelszövet-

kezet mellett még a kisipart is ellássa hitellel.Igy az OKH alapitásának 

évében /1898/ mn .dössze 45 kisipari szövetkezet van, de ebből csak 10 a 

hitelszövetkezet. Nagy hiba volt, hogy a kisipari szövetkezetek megszerve-

zése nem magából a kisiparosságból indult lom, hanem gazdasági-ipari kong-

resszusok kezdeményezték, a végrehajtásukat pedig ipari szakemberekre /Mat-

lekovics, Ráth Károly, Mudrony Soma, Gaál Jenő, Gelléri Mór/ bizták. A köz-

vetlenül érdekelt kisiparosok zöme ebben nem vett ténylegesen részt, tehát 

e mozgalomnak 	népi gyökerei, tömegbázisai nem voltak. A szövetkezetek- 

ben zömmel a kisiparosok alsó kategóriája társult. Nem voltak tájékozottak 

a szövetkezés lényegéről, a tagok jogairól és kötelességeiről, a kölcsönös-

ségről és az önsegélyről. Hazánkban nemcsak az általános műveltségi szinvo-

nal volt alacsony, a szövetkezeti nevelőmunkát is elhanyagolták. Igy a szö-

vetkezetikben legnagyobb részt azok a kisipari elemek tömörültek, akik a 
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szabad versenyben érvényesülni nem tudtak, akik az üzleti élet terén fo-

lyó harc rokkantjai voltak, s igy vesztenivalójuk nem volt.
80j  

A szövetkezetek a kapitalizmusban a kisiparnak azon szervezeti formái, 

amelyek a nagy tőkével, a monopóliumokkal szemben - legalábbis egy időre -  

sikeresen fennmaradhatnak, tevékenykedhetnek. Amikor önerőből nyersanyagbe-

szerzésre, nagyobbarányu megrendelések lebonyolitására, szállitására, rakom 

tárak fönntartására, hitelnyugtásra, árucsarnokok létesitésére vállalkoz-

nak, kétségtelenül haladó szerepet töltenek be. Ki vannak azonban  téve - 

Xenin szerint - a tőkés gazdaság hullámzásának és annak a két veszélynek, 

hogy  kedvező üzletmenet mellett vagy maguk is tőkés vállalkozásokká alakul- 

nak át s igy másokat is kizsákmányolnak, vagy amennyiben tul sok jóléti ked-

vezményt adnak tagjaiknak hitelek, kölcsönök, segélyek, osztalékok/, vesz-

teségesen termelnek s előbb-utóbb föloszlanak. Mindezek a megállapitások a 

szegedi szövetkezetekre is vonatkoznak.80 a/ 

Jellemzően a magyar polgári pártok meglehetősen későn, csak a 90-es 

évek elején, ismerték föl a szövetkezetek jelentőségét. Gróf Szapáry Gyula 

miniszterelnök bemutatkozó beszédében olcsó hitelt igért a kisiparnők, de 

már hivatali elődje, Száll Kálmán is a szővetkezeti eszme ápolására és ter-

jesztésére vállalkozott. Az Egyesült Ellenzék követeli, hogy na hazaipar 

által fedeztessenek az állami szükségletek és hadi felszerelések." 81' Az 

ebből később ugyancsak Apponyi vezetésével megalakuló Nemzeti Párt tervbe 

veszi a szövetkezeti eszme propagálását. 
82/ 

 A Katholikus Néppárt nemcsak 

hirdette, hanem gyakorlati lépéseket is tett. Giesswein Sándor a "Győr- 

és győrvidéki keresztény munkásegyesület" megalakulásakor rögtön egy fo-

gyasztási szövetkezetet alapított /1898/. - Mindezek a programok azonban 

csak a kis- és középbirtokos osztály védelmét szolgálták, a munkáskérdést 

viszont elhanyagolták. 83/  

Amikor a szegedi kisiparosok a szövetkezeti intézmény elterjesztésén 

fáradoztak, az érveik között egy sajátos, jövőbelátó aggály is megjelent: 
„Ha a gazdasági erőket magukra hagyjuk, ez az ellentétek kiélesülését, a 

'társadalom földorgatására irányuló tanoknak elterjedését fogja maga után 

vonni.fl
84/  

A szegedi  és országos szővetkezeti mozgalomban komoly és nehéz fel-

adatot vállat magára Ivánkovits János, szegedi iparos szülők gyermeke. 

Pappá szentelése után hosszu éveken át a szegedi iparos ifjusági egylet 

elnöke. A szegedi vezéregylet köré igyekszik tömöriteni a vidéki iparos 

ifjusági egyesületeket is. Szervezi évenkint az iparos ifjak vándorgyülé-

seit, amelyeken murkakiállitásokat rendeznek az iparos ifjak alkotásaiból 
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Az önképző- és segélyegyletben sürün tart előadásokat, fölolvasásokat ipa-

ros ügyekről, de épugy szívesen hallgatják az ipartársulat, majd az ipar-

testület felnőtt tagjai is. Erős szociális érzéke van, hitzen már szárma- 

zása révén is a kisiparossághoz kötődik. Könyvtárat állit föl, közremüködik 

az utaafogadó felállitásában. Elkésziti az egyesület alapszabályait, épugy,, 

mint ahogy néhány év mnlva a,szövetkezeti mozgalom,legfőbb erősségévé válik. 

Nem a látváTlyos, hanem az un. napró munkák" embere. 1887-ben a szegedi II. 

kerületben országgyűlési képviselővé választják. 85/ Már első parlamenti be-

széde az iparosok érdekében hangzik el. Iparfejlesztő programját 9 pontban 

foglalja össze, amelyből 1892-re 6 teljesült. Ekkoriban már az iparosok hi-

telviszonyai és a szövetkezeti eszme foglalkoztatja erőteljesen . 86/  Ó az, 

aki  több szegedi és néhány vidéki szövetkezet szervezésében, alapszabályai- 

nak kidolgozásában részt vesz. Alapszabálytervezeteit az országban több 

szövetkezet is mintának tekinti. A szegedi bőripari szövetkezetnek alapi-

tója és első elnöke volt. Mikor ez év őszén a vallás- és közoktatásügyi 

minisztériumba osztálytanácsossá kinevezik, a bőripari szövetkezet megha-

tottan bucsm.zik elnökétől, és emlékül egy diszes bőrkötésü oklevelet nyujt 

át Ivánkovitsnak. Az Alföldi Iparlap az iparosok önzetlen jóakarójának, az 
87/ 

iparügyek fáradhatatlan apostolának és igazi iparügyi szakembernek tartja. 

Mint képviselő, több előnyös megrendelést járt ki a szegedi és más szövet-

kezetnek. Az iparos ifjakhoz egyik beszédében óvta őket „attól a legolcsóbb 

hazafiságtól, mely frázisokbaa és hangzatos szavakban nyilvánul meg, mely 

ellenvéleményt nem  tür s minden létezőt szidalmaz és gyaláz, de hol tenni 
88/ 

kell, gyáván elvonul és félreáll." 
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VII. Az első szegedi iparkiállitás 

A szegedi kisipar történetében nagyjelentőségü esemény volt az 1876 

ban megrendezett országos ipar-, termény- és állatkiállítás, 

A kiállitások eszméje Franciaországból indult ki. 1797-ben rendezték 

a párizsi Mars-mezőn az első iparkiállitást. Sikere ujabb kiállitások ren-

dezésére ösztönözte a kormányokat. 1802-ben 200, 1839-ben már 4381 a ki-

állitók száma. A francia példa hamarosan követésre talált Belgiumban, Né-

metországban, Oroszországban, de a német államok közül legnagyobb mérték-

ben Bajoroszágban. 1  

A Habsburg-birodalomban  már a párizsit megelőzően, - de nem kizáró-

lagosan ipari jellegü - kiállitást 1791-ben Prágában rendezték II.Lipót . 

koronázása alkalmából. A következő színhelye 1828-b an  szintén Prága volt, 

gróf Chotek Sároly kezdeményezésére. A nagyobbszabásu kiállitások még a 

következő években is Csehországban találhatók. Az osztrák tartomá.'nyok kö-

zül Stájerországban, Grazban, rendezniktartományi szintű kiállitást 1832-

ben és 1833-ban, de az első általános országos jellegű/ kiállitást már 

Bécsben rendezik meg 1835-ben. Az  594 kiállitó között mindössze 8 magyar 

iparos található. Ugyancsak Bécsben 1839-ben 722 kiállitó közül 14 a ma- 

gyar, 1845-ben pedig 45 magyar vesz részt termékeivel a kiállitáson. 2/  

Hazánkban az első iparkiállitás megszervezésében elsősorban Kossuth  

Lajosnak, mint az Országos Iparegyesület igazgatójának, volt nagy érdeme. 

Az 1842-ben a fővárosban megrendezett első nagysikerű iparkiállitás célja: 

„A hazai műipar előmozdítására szükséges mindenekelőtt a jelen állapot is-

merete". Már az első országos iparkiállitáson egy szegedi iparos diszérmé-

vel érdemelte ki a biráló bizottság elismerését. Csanády Ferenc, az első 

magyar ip armükiállitás jegyezője - akit különben Kossuth az iparegyesület-

ben kifejtett munkájáért nagyra becsült - Szeged város tanácsát átiratban 

értesitette Fellmayer Antal kékfestő-mester kitüntetéséről: „Fellmayer ur 

készitményei pedig a legnagyobb pártolásra találnak, nemcsak helyben, ha-

nem messze vidéken is, nevezetnen Pesten, s csinos kanin-kelméit. nemcsak 

a köznép viseli, hanem a vagyonosabb közép-osztályok is kedvelik. Érdemét 

az olcsóság is növeli, miután oly nemű kelmét, melynek rőfét a cseh festő 

gyárak 50 krajcárjával árulják, ő 38 krajcárjával adja. - A mübiráló választ-

mány őt emlékpénzzel, müiparos érdemei elismerésének ünnepélyes bizonyitá-

sával kivánta dicséretes pályájának előmenetele folytatására buzditani. „3/  

A következő évben megrendezett második iparkiállitáson 244 közül 3 

szegedi iparos is kiállitott. Ennél jelentősebb volt a harmadik, 1846-ban 

rendezett kiállitás, amelyen 516 iparos mirkáját 22 136 látogató tekintet- 
4 

te meg s a kiállítás 800 Ft tiszta haszonnal zárult. 
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Az országos kiállitások mellett még néhány szakmai rajz, mester-inas/ ki-

állitásokat tartottak. 

A 40-es évek kiállitásai után csak a kiegyezés, illetve az Iparegyesü-

let ujjászervezése kezdeményeztek ujabb kiállitásokat. Ezek közül legnagyobb 

sikerü az 1872-ben megrendezett kecskeméti országos kiállitás volt. Ilyen 

előzmények után került sor 1876-ban először a helyi ipar termékeinek nagy-
szabásu bemutatójára. 

Az első fölhívást "a szegedi országos ipar- ás terménykiállitás" meg-

rendezésére 1875-ben tette közzé Dáni Ferenc  főispán, B:eier János főjegy-

ző és Bakay Nándor. A fölkiivás többek között ilyen fejtegetést tart a lmaz: 
,Hazánk mostoha iparviszonyain és gazdászati rendszerünkön javitani, keres-

kedelmünket emelni, nyersteeményeTnk, gyári és kézmüáruinknak piacokat te-

remteni, szóval cikkeinknek tökéletesebbé tétele által ezek versenyképes-

ségét fokozni volt a végcél, midőn a szegedi ipartársulat Bartel. György 

földművelés, ipar- és kereskedelmi miniszter ur őméltóságának f' évi 438. 

eln. sz. engedélye alapján a hazai sipáros- és gazdaközönség részvéte mel-

lett Szegeden 1876-dik évi augusztus  hóban megnyitandó országos ipar és 

terménykiállitás eszméjét határozatba hozta." S"Erre a célra a rendező bizott-

ság a kormánytól, is, és a városi tanácstól is 2000 - 2000 Ft anyagi támo- 

gatást kapott. 6/ 

Bakaynak  oroszlánrésze volt a kiállitás megszervezésében. Az előké-

szitő munkálatok során napokig nem járt haza, gyárát is elhanyagolta, a ki-

állitás területén rögtönzött heverőn pihent éjszakánkint néhány órát. 

Az első szegedi iparkiállitás céljairól az Alföldi Iparlap  tudósit. 

Szerinte a kiállitásnak mindenekelőtt az a feladata, hogy javitson hazánk 

gazdasági rendszerén és mostoha iparviszonyain. 

A kiállitás rendjének, szabályzatának megvitatására 1875 junius 6-án 

a városháza nagytermében, azt teljesen megtöltő küldöttek előtt, előkészi- 

tő értekezletet tartottak. Ezen az ülésen Bakay ismertette a kiállitás ter-

vezetét. Az  értekezleten a vidéki iparkamarák és egyesületek képviselői is 

megjelentek. 

A tervezet a kiállitandó tárgyakat 15 szakosztályba sorolta: 

1. Erdőtermények, durva és félkészitmények s a nehezebb faipar tárgyai. 

2. Bányatermékek, félkészitmények, nehezebb öntvények és nyujtott tár-

gyak, továbbá üveg, gyurma, porcellán, cserép és egyéb égetett agyagmüvek. 

3. Mezőgazdasági termények, gazdasági félkészitmények s a házi ipar 

tárgyai. . 

4. Élelmi cikkek és malomipar. 

5. Szeszek, szeszes italok, borok. 	 . 

6. Fonó anyagok, fonatok, szövetek, ruházati ipar és női kézim nkák. 
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7. Belépitészeti, háztartási és botoripar. 

8. Vasipar. 

9. Nemesérc és fémipar. 

10. Bőr, kaucsuk, csontipar. 

11. Müipar és zenészeti tárgyak. 

12. Gazdasági eszközök, iparos szerszámok. 

13. Gépipar. 	. 

14. Hadászati ihar. 

15. Hajóipar. 7/  

Az előkészületi vnrnkákat fokozta az a körülmény, hogy 1876 tavaszán 

a városnak három hónapi erőfeszitésébe került a Tisza ismétlődő árvizveszé-

lyével való birkózás. Ez volt e téren egyébként az utolsó ilynemű sikeres 

erőfeszités, mert a három évvel később bekövetkező áradás valóban végzetes-

sé vált Szegddre. 

A kiállitást az előkészitő értekezlet arra is föl akarta használni, 

hogy fölkérgen néhány ipari szakembert_ tanulkmányozzák, hogy mi módon le-

hetne nagyobb fejlődést elérni a textiliparban /len-, selyemtermelés, kar-

tongyártás/, a bőrgyártás és a dohánytermesztés terén? 

A kiállitás megnyitása előtti napon leplezték le Izsó Miklós - ki már 

előbb elhunyt, és igy müvét tanítványa: Huszár Adolf, fejezte be - Dugonics  

András szobrát, amelyet abban az időben a legszebb vidéki köztéri szobornak 

tartottak. A szoboravató beszédet a város történetét megiró Reizner János  

főjegyző mondotta, és ez előtt a szobor/előtt, szavalta el Szász Károly ez 

alkalomra Dugonicshoz irt költeményét. 8  

A kiállitást 1876 augusztus 20-tól szeptember 10-ig rendezték meg a 

Főreál-tanoda / ma a központi egyetem és könyvtár épülete / uj kétemeletes 

palotájában, az előtte levő ligetben és a buza-piacon / ma a Dugonics-tér/, 

valamint a Tisza paxton, részben szabadban, részben ideiglenesen emelt é-

pületekben, mintegy 20 000 m 2  alapterületen. Az ipar és terménykiállitással 

kapcsolatban állatkiállitást is rendeztek és országos vásárt tartottak. Ez 

utóbbi rendezvény mögött az előkészitő bizottságnak az a reménye lappangott, 

hogy —mihelyt a konzulátusok utján a szomszédos keleti tartományokat erről 

időben tájékoztatják - igy majd sikerül a fejletlenebb iparu keleti piacokat 

a magyar polgárság számára biztositani. 

Báró Simonyi Lajos iparügyi miniszter, mint a kiállitás védnöke, 1876 

augusztus 20-án, nyitotta meg a szegedi iparkiállitást. Szombathelytől Bras-

sóig, sőt külföldről is - Németországból, Ausztriából - érkeztek látogatók. 

Az akkori magyar kőzélet több kimagasló személyisége, mint Trefort Ágoston  

vallás- és közoktatásügyi miniszter, Szende Béla ionvédelmi-, Péchy Tibor  
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közlekedési miniszter, Lbrányi Emil és Szász Károly költők, Helfy Ignác,  

Kossuth bizalmasa, dr Szabóky Adolf, a kiállitások lelkes támogatója, 9  gróf 

Károlyi gAm• György, a kiváló gazda - egyben maga is kiállitó! -, Ráth Ká-

roly képviselő, és Mudrony Soma, az Országos Iparegyesület igazgatója. E- 

zekben a napokban egy nemzetközi statisztikai kongresszus ülésezett Buda-

pesten, amelynek 170 tagja utazott le a kiállítás megtekintésére. Egy hó-

napon át az ország szeme Szegedre tekintett. 10/  A kiállitás bebizonyitotta, 

hogy Szegednek fejlett iparos szervezetei vannak, v an  tervezés, kezdeménye-

zés és szivós lelkesedés nemes gondolatok megvalósitására. A kiállitás va-

lóban országos megmozdulás volt, mert az ország  	tájáról jöttek ki 

állitók. 'dekes a kiállitók személyeinek foglalkozás szerinti megoszlása. 

Nemcsak hivatásos ipari szakemberek mutatták be itt kiváló termékeiket, ha- 

nem birtokosok, honvédtisztek, tanárok, főpapok, hivatalnokok, magánzók, 

képviselők, orvosok, magasállásu állami tisztviselők, társulatok, gazda-

sági egyletek, községek, ügyvédek, sőt mükedvelők is résztvettek rajta,. 

köztük nem egy díjat is nyert! 	 . 

A kiállitott tárgyakat biráló bizottság vizsgálta fslül.,Főleg azt mér-

legelte, ho4y milyen foka a bemutatott áruk technikai fejlettsége, kivitele, 

milyen lehetőségek állnak a tömegtermelés előtt és mennyire állják a Ver-

senyt a külföldi ipar termékeivel? A kiállitók között 1375 érdemérmet /a 

rang, ezüst, bronz/ 1  oklevelet és 850 emlékérmet osztottak ki, 12`76 mun-

kás-elismerő okmány  és 14 elismerő oklevél talált gazdárá.
13/  

A kiállítást legfelsőbb helyen is méltányolták. I. Ferenc József a ha-

zai iparfejlesztés körül szerzett érdemeiért Dáni Ferenc főispánnak a Li-

pót-rend lovagkereszt jjét, Ra;,ier Ferenc ipartársulati elnöknek és Reizner  

Jánosnak a koronás arany érdemkeresztet adományozta. A kormány 32 személy-

nek ás négy hatóságnak fejezte ki elismerését. 14" A kiállitás teljes , anya-

gát - Bakay, Gelléri és Szabó' y€iállitási emlékkönyv formájában - 8 feje-

zetbe foglalva - is kiadták. 15  

Az emlékkönyv sokoldaluan elemzi a kiállítás eredményeit, hibáit, ta-

nulságait, de főként a magyar ipar  akkori helyzetét. Kiemeli, hogy a faipar . , 

üveg, gyurma, liszt, ruházati, butor, érc, bőr és a mezőgazdasági gépipar 

versenyképesnek bizonyult. Fájó pont a posztóipar hanyatlása. Az 1846. évi 

ip arkiállitáson még 15 posztógyár mutatta be termékeit, a szegedin már csak 

három. Hatásos állami támogatás /adómentesség, kedvezmények tudna a posz-

tóipar helyzetén segíteni. A ruházati kézmüipar termékei viszont takarók, 

szőnyegek, keztyük, kalapok, szürszabó készitmények/ jóknak bizonyultak. 

Jelentős fejlődést mutatott a hajlított butor- és a parkettgyártás. Magá-

nosoktól származó háziipari cikkek alig szerepeltek. Viszont jelentősek vol- 

tak az állami támogatással müködő háziipari termékek tápéi gyékényfonás/. 
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A női kézimunkák szépek ugyan, bár nem praktikusak. A vasiparban a lakatok, 

rácsok művészi izlésről tanuskodnak. A gyári készitmények / sínek, öntvények, 

szerszámoV, alkatrészek/ fejlődésről tanuskodnak. Mögöttük a kézmüipar ter-

mékei erősen lemaradtak. A bádogos és rézmüves szakmában a bemztttott tár-

gyak kielégitőek. Magas szinvonalat bizonyit a fényképészet és a nyomdaipar. 

A gyufagyártás is versenyképes, viszont a kocsiipar fejlődését a magas fény-

üzési adó gátolja. 16/ 

A kiállitáson hiányérzete támad a látogatónak, amikor a selyemipar ter-

mékeit keresi. 1846-ban a hazai selyemárukból egész gyűjtemények voltak lát-

hatok, most viszont alig akad ilyen a szegedi kiállitáson. Hazánkban a se - 

lyemipar - és a selyemtermelés - lehanyatlott. Nabb állam; támogatásra 

, volna szükség, mert selyemárukra évről-évre magas összegek áramlanak ki az 

országból, pedigezeket hazai erőkből is jól elő tudnánk állítani. Hasonló-

képen posztó- és vászonkészitményekre évente 70 millió Ft  vándorol ki tő-

lünk. Külföldi mintára államilag támogatott szövőiskolák felállításával le-

hetne ezen a bajom segiteni. 

1872-ben még 26, de már 1876-ban csak 3 gyár képviselik a hazai cukor-

ipart. Két év alatt - az 1873-as gazdasági válság, a közős vámterület és, 

a magas adók miatt - 22 hazai cukorgyár szüntette be müködését! Lásd II. 

fejezet 11/ jegyzetet!/17/ 

A kiállitásból levonható tanulságokat elemezve az 1872. évi ipartör-

vény revízióján tul kötelező társulási/ szükség van kölcsönpénztárakra, 

hitelegyletekre, amelyekből a kisiparosok kedvező feltételek mellett kap-

hatnának kölcsönt s megmenekülnének az uzsorától, a kisipar egyik rákfe- 

néjétől. Nyersanyagbeszerző egyletek /raktárak/ révén az iparosok kedvező 

beszerzési áron juthatnának a szükséges nyersanyaghoz, ez segítene rajtuk, 

hiszen a legtöbben eladósodtak a kereskedőkkel . szemben. Árucsarnokok a nagy-

ipar versenyével szemben jelentenének védelmet. Közös termelőtársulatok 

állam; vagy társulati támogatással beszerezhetnének költségesebb gépeket, 

alkalmasak volnának a nagybani termelésre, a külföldi versenyt részben 

visszaszorithatnák, részben magasuk is termelhetnének kivitelre. Szervezeti 

téren pedig a kereskedelmi és iparkamarák ujjászervezésére van szükség. 

/Az előzőekben végeredményben a szövetkezeti gondolat megv, ósulátát lát-

juk, amelyet a VI. fejezetben részletesen4 tárgyaltunk!/ 18/  

Ráth Károly a kiállitásról irott takulmányában ezek olvashatók: „Tett-e 

Szeged reáliskolai palotája kormányunkra is mélyebb benyomást ., érlelt-e az 

intéző körökben némi komoly elhatározást a hazai ipar emelése érdekében, 

nem tudjuk, de hisszük és reméljük. Talán mégis kezdenek gondolkozni afelett, 
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nem lehet-e a mi iparunk érdekében is egy kis részét megtenni and*, amit 

az osztrák ipar  érdekében megtenni annyi készséget tanusitunk?
„19  

A kiállitás sikere  bizalmat  szerzett a kiállitások eszméjének. Ráte-

relte a közönség figyelmét az eddig eléggé nem méltatott ügyre, a kormány 

figyelmét pedig a mulasztásokra, a teendőkre. Megmutatta iparfejlődésiink 

lehetőségeit, a magyar kisiparoso k . ügyességét, de azokat az okokat is, a-

melyek fejlődésünk utjában állanak. 

A kiállitást 60 000 látogató tekintette meg. Az erkölcsi elismerés 

mellett nem  megvetendő az anyagi siker sem. A kiállitás bevételei között 

legnagyobb tételllel a belépti dijak szerepelnek, amelyek a tiszta bevé-

tel / 40 594 Ft 34 kr/ több, mint a felét / 22 249 Ft 34 kr/ alkották. Ez 

a nyereség tette lehetővé, hogy a szeyPedi iparosok - az országban elsőnek - 

saját ipartársulat3 házat.épitsenek. 20/  Lásd V'. fejezet -4-15 jegyzetet!/ 

Idézet egy i.modalmi napilapból: „A kiállitást az iparos-elem maga kezde- 

ményezte, maga hajtotta végre; ki viszonyainkat ismeri, tudja, hogy maga 
21/ 

ez a körülmény is fölér egy kiállitással.,' 

A szegedi iparkiállitás bezárásával nem. zárult le az érdeklődés a 

kiállitások iránt. Az Alföldi Iparlap  uj állandó rovatot nyitott kiálli-

tási naptár  cimmel, amelyben figyelemmel kisérte az egyre szaporodó ha-

zai és világszerte rendezett kiállitások sorsát. Az 1878-as iárizsi világ-

kiállitásra  19 szegedi iparos jelentkezett kiállitónak. 22'Több szegedi 

iparos méltó módon képviselte itt a magyar ipart: Brauswetter János  zseb-

órája I. díjat nyert, Sziráky József  - Mikszáthtól  is megörökitett sze-

gedi iparos-késesmester halas bicskáiból  nagy tétel amerikai, C.W.Richter  

szemüvegeiből Pétervár adott megrendelést, a Pálfy-testvérek  nemesitett 

rózsa-paprikájából a svéd udvar vásárolt, Golyósi Gusztáv  - francia mér-

ték szerint hitelesített petróleum-mérőjét - még a birálat előtt megvet-

ték. 23 	 . 

Szegedi mintára gróf Zichy Jenő,  az Országos Iparegyesület elnöke, 

1879-re Székesfehérvárott kiván, még a szegedinél is nagyobbarányu, kiál-

litást tető alá hozni! - adja hírül az Alföldi Iparlap , . 24' l885-re a buda- 

pesti kiállitási bizottság tagjainak sikerült a király /védnökségét meg-

nyerniök, aki a kiállitás megnyitását is elvállalta. 	Az erre a kiál- 

litásra jelentkező szegedi kisiparosok anyagi támogatására a Eállay Al-

bert főispán elnöklete alatt ülése ő kiállitási bizottság a város pénz-

tárából 2000 Ftot szavazott meg.
26/ 

 Baross Gábor  áldásos közéleti tevé-

kenységének utolsó tette az volt, amikor a képviselőházzal törvényjai'as-

latot szavaztatott meg a millénium alkalmából egy nagy nemzeti kiállitás 

rendezésére. Barossnak  ezt a gondolatát a vidéki közvéleményben a szegedi 
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iparosság támogatta a legnagyobb határozottsággal és egyöntetüséggel. 27/  

Az Országos Iparegyeesület külföldi kiállitások tanulmányozására lá-

togatásokat szervezett. A század utolsó évtizedében már annyira elszapo- 

rodtak nálunk is, külföldön is a kiállitások, hogy az Országos Iparegyesü-

let kénytelen volt közbelépni. A kormányhoz intézett emlékiratában kifej-

ti, hogy a minisztérium ellenőrizze a hazai kiállitások rendezését és meg-

felelő szervezését, a kiállitásokon való részvételre az érdekelteknek ta-

náccsal szolgáljon, és a kiállitások tanulságait tegye hozzáférhetővé a 

közönség számára. 29/  Nemzetközi megállapodások utján rendezni kell a világ-

kiállitások ügyét is. Csak nagyob b  időközökben rendezzenek ilyent, mert a 

magyar iparosok számára a rajtuk való részvétel tul nagy kiadást jelent s 

igy nem tudnak azokba bekapcsolódni.
30/  

Az 1876. évi szegedi iparkiállitás mérlegét a városi küzgyülés is meg-

vonta. Az erről szóló polgármesteri jelentést a közgyűlés jegyzőkönyve az 

alábbiakban örökitette meg: 
„Alkalmunk volt az ország és világ előtt fényes sikerrel és eredmény-

nyel feltüntetni ujabb haladásunkat, a tudománynak, a müvészet, az ipar és 

közjó érdekében hozott áldozatainkat és fáradalmainkat. Örömmel és büszke-

séggel jelentem ennélfogva, hogy az ország minden vidékéről egybesereglett 

vendégek elismerőleg emlékeztek meg azon törekvésekről, melyeket a város 

közönsége kitűzött s ma már a hazai közvélemény igazságosan ítél, midőn e 

várost közmüvelődési és közigazgatási viszonyainknál fogva is a magyar Al-

földnek legilletékesebb központjául ismeri el."
31/  

A kiegyezés utáni években szép számmal akadnak Szegeden részint gya- 

korló iparosok, részint iparbarátoka u4ságirók, tanárok, akik a város erő-

teljesebb iparositása érdekében fáradoznak. Az „iparositás" jelenti ugyan 

a korszerü gyáripar kibontakoztatásának előmozditását is, mégis főként a 

kisiparnak  az izmosodó kapitalizmussal szmbeni megtámasztását, megerősité- 

sét, helyzetének biztositását sejtteti az efajta tevékenység. 

A 70-es évek szegedi iparmozgalmaiban kivételesen előkelő hely illeti 

meg Bakay Nándort. Családjában - dédapjától kezdve - öröklődött a kötélve-

rő mesterség. Apja Ujszegeden a birói hivatalt is betöltötte, 184o-ben a 

saját házában községi iskolát nyitott,. 32'i5 éves korában apja oldalitnem- 

zetőrként résztett a szabadságharcban. Megsebesült. Fölgyógyulása után 4 

évig tanulmámyuton van Európában. Hazatérve előbb alpja műhelyében dolgo-

zik. Atgja halála után átveszi az üzem vezetését, 1877-ben gőzerőre rende-

zi és modern gépekkel szereli föl. A városi tanácshoz kérvényt nyujt be, a- 
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melyben üzemének uj épületrészekkel bővitéséhez kér engedélyt, ás azok el 

készültéig a törvényben biztositott adómentességet. 33/  Isiár ekkor 56 fonó- 

gépe és 20 szövőgépe van, mintegy 80 munkást foglalkoztat. Akad ideje az i-

rásra is. 1869-70-ben ő szerkeszti a Tiszavidéki Ujság-ot, majd később több 

alkalommal az Alföldi Inarlaa-ot, de cikkei jelennek meg a Pesti Napló -ban, 

Jiagyarország-ban és a Hon-ban. J6, erőteljes ujságirói stilusa van, nemcsak 

vezércikkei vagy közgazdasági tanulmányai, hanem szemléletes utleirásai ma 
is ékezetes olvasmányoknak szá 'n'tanak. A Tiszavidéki Ujság cikksorozatot 

közöl gA tőke és a munka" címmel. Ebben fejti ki közéleti pályájának meg-

kezdése előtt politikai, társadalmi nézeteit. Ezekben az írásokban szocia- 

listának vallja magát, bár ezek nem leszürt, alaposan átgondolt és rendsze-

rezett megállapitások, sok utopikus elemmel keverednek. 

1876-ban kormánysegéllyel Olaszországban tanulmányozza a kender és len 

termesztését. Közben fölkeresi Kossuthot, akitől ajánló levelet kap fiához, 

Ferenchez, aki ekkor Cesenában egy angol társulat 1énbányájának és finomitó 

gyárának a vezérigazgatója. Kossuth Ferenc szakembereket ad mellé, akik a 

helyi kendertermesztés és feldolgozás minden részletével megismertetik. A 

kormányhoz irott jelentésében ki,lönösen a korszerü kenderáztató medencék 

jelentőségét hangsulyozza ki. .

35/  

Az 1875. évi májusi szegedi közgazdasági tanácskozások előkészitésében 

és levezetésében vezető szerepet vitt. Töbör javaslatát elfogadták. Ekkor 

gondolt először politikai várt alapitására. Azt iparos párt« vagy „nemzet-
gazdászati párt"  sem a kormánynak, sem az ellenzéknek nem lehetett inyére, 

mert a tervet cspkh.amar elejtette. /E iisérletéért.egyébként Kossuth is meg-

rótta./ De nem is volt józan remény arra, hogy a Dél-Alföldről etinduló, zöm-

mel iparosokból álló és tisztán közgazdasági. alapon állópárt bejusson a 
„közjogi kérdésekkel" foglalkozó parlamentbe. A kormánypárt és az ellenzék 

között csakhamar felmorzsolódott volna, mint ahogy ebben az időszakban más 

pártok is felszivódtak, vagy lesodródtak a parlamenti harcok arénájáról. 

1875-ben a közjogi ellenzék soraiban találjuk. Közgazdasági elveit azonban 

nem hajlandó alárendelni a pártfegyelemnek. Mikor 1875-ben a képviselői 
mandátumért a szegedi I. kerületben porondra lép, a szabadelvü Szluha 4-

gostonnal szemben alulmarad. Három év mulva függetlenségi párti program-

mal lép föl Battonyán, ismét eredménytelenül. Mikor azonban a Szegeden 

megválasztott Simonyi Ernő, a függetlenségi párti elnök lemond a megbiza-

tásáról - és helyette a debreceni mandátumot fogadja el -, pótválasztást 

rendeznek. Bakay megválasztásához levélben kéri Kossuth segítségét. Kossuth 

1878 augusztus 21-án e sorokban válaszol: „Szeged nemcsak Önnek, de mind 

saját magának is s a magyar ipar érdekeinek is tartozik azzal, hogy Önnek 
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tért nyisson a törvényhozás terén folytatni azon buzgalmat, melyet Ön tár-

sadalmi téren a magyar ipar érdekében oly kitűnő szakértelemmel s oly rit-

ka tevékenységgel kifejtett3" Elmarasztalja ugyan Bakay politikai ingatag-

ságát, taktikázást a kormány és ellenzék között, de a kért támogatást meg-

adja. „A függetlenségi párt sok jeles tehetségekkel dicsekedhetik, de tud- 

tommal a megválasztott képviselők között e pártnál ekkorig a Magyar iparos 

osztály nincs képviselve. Én nagyon kivánatosnak taxtom, hogy legyen, s mint-

hogy Ön mellett nem csak érdem és tehetség, hanem a tekintély s a vezéri ál-

lás is szól, melyet a magyar productiv munka  tényezői közt elismerés szerint 

elfoglal, én hátározottan azon nézetben vagyok, hogy Simonyi ur lemondása 

esetére a függetlenségi párt m;rden jeles tehetségei kőzt egyenesen Ön van 

Szeged képviselőjéül indicálva." 37/  Igy Kossuth támogatásával az 1878 no- 

vemberében megtartott pótválasztáson, Pulszky Ferenccel  szemben, képvise-

lővé választották. Igy került be a dualizmus korában az első iparos képvi-
selő a parlamentbe. 37/a 	 . 

Az önálló vámterület rendithetetlen hive. Ő kezdeményezte, hogy az 

1873. évi bécsi ipaxkiállitáson magyar iparosok is tészt vegyenek. Az 1876-

os szegedi iparkiállitás pedig - némi tulzással állitva - szinte Bakay sze-

mélyes műve. A kővetkező évben - széleskörü tapasztalatait fölhasználva - 

a párizsi világkiállitás szegedvidéki bizottságának elnökévé választották.
38/  

Érdemes a gyárában meghonositott házirendre  figyelni. Állandó munkásai 

számára 50 Ft értékű segélyalapitványtlétesit 5 % kamattal, amelyhez az ál-
landó mrrká  sok heti 10 kr-t fizetnek be. Amig a gyár működik, az állandó 

munkásokat nem lehet elbocsátani. Napi munkabérük 1 Ft, éhhez kiegészité-

sül a megállápitott fölülkereset. A rend megsértői kihágási dijat fizetnek 

/ittasság, verekedés, elmaradás a munkából, szándékos rongálás, stb./, ezt 

a segélypénzt4rhoz csatolják. Ha egy állandó munkás segélyalapja elérte a 

200 Ft-ot, azt saját nevére betáblázhatja, vagy 6 % kamattal takarékba te-
heti. Ha továbbra is bent tartja a 200 Ft-on felüli összeget, ez öregségi 

segélyalappá válik, 8 % kamattal. A kamatokat negyedévenkint az állandó mun-

kások között kiosztják. Elhalálozás esetén a tőke a mikás  családjához ke= 

rül. A gyári orvos ingyen kezeli a munkásokat, gyógyszert a segélyalapból . 

kapnak. Lábadozó betegek élelmezésére a segélypénztár napi 3 Ft-ot utal ki . 39/ 

Közéleti és iparfejlesztő munkásságáért az ipartársulat 1878-ban diszokle-
40/ 

véllel tüntette ki. 	. 

Az 1879. év nemcsak Szeged városára, hanem személy szerint BakdeN  

nézve is végzetes volt. Szépen viruló gyárát az árviz teljesen elpuszti-

totta. Életművének megsemmisülése a Tisza szennyes árjában letőrte Bakayt.  

Igaz, hogy kormánytámogatással sikerült ugyan gyárát ujjáépiteni, de ezt 

az üzemet egy részvénytársaság Kohner Ágoston  vezetésével 180 000 Ft alap- 

tőkével Szegedi Fonó-, Szövő- és Kötélgyárrá alakitotta át, amelyből később 
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360 000 Ft alaptőkével alakult meg az Első Magyar  Kenderfon6 Rt. /Rohner 

a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója volt./ Egy ideig ennek igazga-

tója volt, majd 1890-ben a megalakuló szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 

másodtitkári állását vállalta el.  Az árvíz után gróf Tisza Lajos meghivá--

sára a városrujjáépitő királyi bizottságban tanácsosi állt vállat, de er-

ről a megbizatásról félév mnlva lemondott. 

Igazi szakmája a kender feldolgozása. Tanulmányutjainak középppntjá- 

ban is ez áll, cikkei főleg 

közösen könyvet ir a kender 

bővültével uj könyve hagyja 

ezzel a tárggyal foglalkoznak. Herman Ottóval  

termesztéséről.421  Tiz év ,milva, tapasztalatai 

el a nyomdát, amelyben a feldolgozásra is kitér. 43/  

A hazai kenderfeldolgozás nehézségeit a, tiszta kender- és lenáztatók, em- 
44/  

berségesebb kendertörők hiányában látja. 	Dezső fiát gépészmérnőknek ne- 

veli, akinek kender- és lentörő, tiloló és tisztító gépének nyilvános pró-

bája, amelyre szabadlmat is nyert, 1886 április 4-én megy végbe. 

1887 tavaszán Ujszedden, a vasuti hid környékén, kenderkikészítő gyár 

épitésére tesz javaslatot. Kb 67 kh területet kér erre a várostól kedvezmé-

nyesen, örök áron, részletfizetésre, kocsiut és gyalogjárda épitését, lám- 

pák felállítását és a munkásoknak a hidon vagy ladikon dijtalan átkelését 

a szegedi oldalról. /A közuti hid ui. ekkor még nem készült el!/ Évente kb. 

1 1/2 - 2 millió Ft jövedelemre számit. Ennek egy része a kendert termesztő 

gazdáknak, a másik része a munkásoknak jutna, tehát ezzel a város lakossá-

gának jelentős részét juttatná keresethez.46/  Nyáron már nyélbeütötte a szer-

ződést a vállalkozókkal, a terveket bemutatta és megszerezte a hatósági en-

gedélyt. 47/  Ezután a környéki gazdákat igyekezett megnyerni a kendertermesz-

tés számára. Már 80 gazda vállalkozott rá, kb. 200 kh terjedelemben,  de ahhoz, 

hogy a vállalkozás eredményes legyen, legalább 1500 kh termés biztositásá- 
48/ 

ra lett volna szükség. Jutalmat tüzött ki a kendertermesztők számára. 

1886-ban javaslatot nyujtott be a városnak egy mezőgazdasági mintaker-

tészet és földmivesiskola szervezésére.49/  Rét év mulya cukorrépafejlesztés-

sel és gyáralapitás gondolatával foglalkozik. Szeretné elérni a cukorrépa 

árának 75 kr-ra emelését, a termelő gazdákkal ötéves szerződést kíván köt-

ni, akiknek olcsón takarmAnyt és trágyát kíván biztositani. 50  
• 

Bakay a hazai és a szegedi iparfejlesztés egyik legtevékenyebb egyéni-

sége. Minden ipari megmozdulásban ott van, és - otthon van! Felnőtt fejjel.p 

tanul, ir, tanulmányutakat tesz, ötletei vannak, tervez, számit, kiállitá-

sokat szervez, biráló bizottságokban vesz  részt, birál és sürget, népgyű-

léseken szónokol b ank- és vámügyben, ujságokat szerkeszt...nehéz lenne va-

lóban sokoldaluságát pontosan visszaadni. 

Részben autodidakta mivoltával magyarázható, hogy főleg társadalmi, 

politikai kérdésekben viszont nincsenek megállapodott: elgondolásai. Aneny- 
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nyire világos és határozott nézetei vannak az iparról, a gazdasági életről, 

annyira tisztázatlanok és homályosak viszont politikai, társadalmi elképze-

lései. Mig a kormánypárti Szegedi Hiradó az osztályharc szitásával vádolja, 

és Kossuth is tartom n szocialisztikus nézeteitől", addig ő az Egyesült Ellen-

zék és a Függetlenségi Párt között ingadozik, attól függően, hol nyerheti el 

az áhított képviselőséget. Az árviz után a kormány szolgálatába áll, bár i-

gaz - Kossuth is megitta -, hogy Szeged ujjáépitéséből nem szabad pártügyet 

csinálni. A várost ért szörnyű katasztrófa után Kossuth Bakaynak irott le-

velében fejezi ki részvétét, és ebhez a levélhez 350 arany frankot csatol 

az árvizkárosultak javára. Levelében kifejezi: "Szegednek élnie kell, Sze- 

gednek nem szabad elveszni." A levélhez: mindjárt egy 16 oldalas emlékira-

tot  is szerkeszt a város ujjáépitéséről és a további veszély elháritásáról. 
/1,Elmélkedés Szeged recónstructioja felől" réndkivül sok hasonlatosságot 

mutat - bár a két tervezet egymástól teljesen függetlenül, és egymástól 

nagy földrajzi távolságban született meg! - Bakaynak  szintén az árviz u- 

tán készültelgondolásaival, amelynek címe: „Emlékirat Szeged város ujjáal- 

kotása érdemében és a Tisza-szabályozás ügyében„ Kossuth levelének sorait 

e szavakkal zárja: „Nevemben pedig mondja meg kérem Szeged népének, hogy az, 

aki őt egykor a magyar nemzet büszkeségének nevezte, megvárja tőle, hogy e 

névre magát most is méltónak bizonyitandja."
51/  

Bakayt tulélte nagy műve, az árviz•hullámaiból ujjépitett; kötélgyára, 

mely a század utolsó évtizedeiben e szakmában Közép-Európa legjelentősebb 

vállalatává nőtt. A századfordulón már 800 - 900 munkás dolgozott benne. 

Soraikból a szegedi munkásmozgalom több vezetője került ki.
52/  
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VIII. Iparoktatásunk fejlődése 

A 1Latiosa. Educationis  /1777/ hatására Szegeden 1779 óta müködött a 4 
osztályos nemzeti  /elemi- vagy nép -/ iskola.  Akik ipari vagy kereskedői 
pályára készültek, kötelesek volták a 4. osztályt is elvégezni. /Ezt az 

osztályt ekkor másként polgári iskolának  is nevezték./ 1/  A helytartóta- 

nács 1795 szeptember 25-i  rendelet, 22 iparágban kötelezőnek mondta ki a 
polgári és rajziskola elvégzését. 2  A rajztanitást a városban Illyés Á.gos-

ton piarista tanár 1$99 december 18-án kezdte meg 121 iparosnöve dékkel. 
Öt év mulya a rajztanitásban részesülők száma elérte az 500-at. A polgá-
ri iskola.  - most már nem a nemzeti iskola 4. 'osztályaként, hanem önálló 
iskolai intézményként - 1819 óta állt a 100 évvel korábban Szegedre tele-
pült piaristák vezetése alatt. Közismereti tárgyakon kivül természettudo-
mányokat, technológiát, kereskedelmi levelezést, földmérést, épitészeti 
ismereteket, mennyiségtant, géptant és hidroainam;kát tanítottak. A váro-
si tanács az oktatáshoz 30 fizikai kísérleti eszközt szerzett be, ezen fe- 

még 400 Ft-ot költött különböző müszerekre és mérőeszközökre. 4/  

Az ipari szakoktatás  Angliában a legrégibb. Az ipari forradalmat kö-

vetően már a inalt század elején lehet találni olyan iskolafajtákat, ame-
lyek elsődlegesen ipari képzést nyujtanak. Az iskolák többsége - mint az 
angol iskolarendszer általában - magánkézben van, köztük csak néhány az 

állam; iskola. Franciaországban  részint az állam, részint az egyes dépar-
tament-ok tartanak fönn ipari jellegit iskolákat. Az európai oktatási rend-

szerre a belga példa  hatott erőteljesen, ahol először szerveztek szakisko-

lákat kizárólagosan ipari képzés céljaira. Ezek elméleti ismeretek mellett 
a gyakorlatokat is meghonositották. Ez az iskolatipus terjedt el  Németor-
szág  egyes államaiban, és Ausztriában  is. Ausztria nagyon hamar fölismer-
te az ipari szakoktatás jelentőségét, ezt állami feladatnak ismerte el és 
széleskörüen kiterjesztett ipariskolai hálózatával biztositani tudta az 
osztrák ipar magas szinvonalát.Az ipari képzést előmozditó reáltanodák  
száma a Habsburg-monarchiában 1851-ben mindössze 16, de másfél k"étized 
multán már /1866/ 73, ebből 25 Magyarországon tarválható. De már 1855-ben 
Ausztriában 12 5..,pari szakiskola  - nálunk még egyáltalán nincs! - viszont 
Bajorországban is, és Poroszországban is 26 - 26 ipari szakiskola működik. 

Az Osztrák-Magyax Monarchiában 1887-ben /de még mindig Magyarország nélkül!! 
549 fiuipariskola 55 531 tanulóval, és 335 női ipariskola 17 316 tanulóval 

segiti elő az ipari szakképzés ügyét. 5/  

A szegedi felsővárosi polgárság társalkodó egylete  1840-ben felvetet-

te ttmüvészek, mesteremberek s kereskedők előkészítésére szolgálandó ipar- 

iskola"  létesitésének gondolatát. Ebben a közérthető nyelven tartott okta- 
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tást gyakorlati kísérletek egészitenék ki s ezekhez szükségesnek vélte a 

rajz-, minta-, termény- és árugyiijtemények beszerzését. 6/  

Az Orszáos Taregyesület többévi előkészités után 1845-ben nyitotta 

meg a 3 évfolyamu pesterinas-iskolát. Az egyes évfolyamok tananyaga: l.osz- 

tdly: elemi ismeretek  Arás, olvasás, számolás /; 2.osztály: azbelőző évi 

anyag ismétlése, hozzákapcsolva történelmi, földrajzi és nnépszerü mütan2-i 

/kb. fizikai, technikai/ ismereteket; 3.osztály: az előző évfolyam anyagá- 

nak ismétlése, illetve részletesebb kifejtése. - Az Iparegyesület 1846/47. 

(évi jelentésében hangsulyozza, hogy a mesterinas iskola nem akar verseny-

társa lei-mi a közönséges /polgári/ iskolának, hanem t?  emlékeztető, tanács- 
adó, ujabb fejleményeket ismertető, régi ismereteket felujitó, gyakorló 

7 
iparosnál szükséges ismereteket ad." 	. 

A József nádorról elnevezett Ipartanoda 1846. november 1-én nyílt , 

• meg. A megnyitó ünnepségen Széchenyi diszmagyarba öltözötten jelent meg. 

1856-ban ebből az intézményből kelt életre a Müegyetem. 8  

A szegedi felsővárosi polgárság terve ugyan akkor még nem valósult 

meg, de 1853-ban a belvárosi elemi,iskolában inasiskolát  nyitottak.  /Mint-

hogy a tanitás vasárnap folyt - de. az elméleti tárgyak, du. a rájztanitásL 

vasárnapi iskolának  vagy, mert a két alsó osztályban csak a • népiskolai,a-

nyagot gyakorolták, ismételték, ismétlő iskolának is hivták./ Csak a 3. 
osztályban ismerkedtek meg az inasok a számtan, rajz, fogalmazás és könyv-

vitel anyagával. Az inasiskola látogatása kötelező volt,  ami  természetesen 

nem  jelenti azt, hogy mindenuinas valóban szorgalmasan is látogatta, viszont 

az már igaz, hogy az inas csaor szabadulhatott föl, ha az inasiskola lá-

togatását bizonyitvánnyal igazol j a. 9  Ez az iskolatipus a Bach-korszakban 

egy ideig virágzott, de 1865 után hanyatlani kezdett, s minthogy maguk,10/ 

céhek is elégedetlenek voltak az eredménnyel, több helyen meg is szint. 

Az 1859. évi december 20-án megjelent Iparrendtartás  59.§ pénzbirság 
11/ 

terhe alatt kötelezi a mestereket arra, hogy inasaikat iskolába járassák. 

Az 1868. évi XVIII.tc, - a népiskolai törvény - az iskolaköteles 

kort 6 - 12 évben jelölte meg. Már a Bach-korszakb an  kötelező volt az  is-

métlő iskolák látogatása azoknak, akiké a népiskola 4 oshtályát elvégezték, 

de tovább nem tanultak. A népiskola 4. osztálya elvégzése után lehetett be-

iratkozni a  pohári iskolába / fiuknak 6, lányoknak 4 osztályt kellett el-

végezniök/. Minthogy Szegeden ekkor már folyt a gimnázium és a reáliskola 

épitése, amelyek fönntartására a városnak nagy pénzügyi terhet kellett ma-

gára válla1nva,,a kormány nem kötelezte Szegedet egyidejüleg polgári isko-

la épitésére is. Viszont Horváth Mihály - ekkor Szeged országgyülési kép- 

viselője - 1872 április 28-án választói előtt mondott beszédében hivatko- 
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zott a kormány.igéretére, misze'nt, ha a város igényt tart a polgári is-

kolára, azt pénzügyileg támogatni fogja. A tiszteletére rendezett lakomén, 

nagy lelkesedéssel beszélt a polgári iskolák jövőjéről, amelyek külföldön 

is beváltak, sőt, a fiuiskola mellett Szegednek polgári leányiskolát is 

követelt. Ilyen előzmények után nyílt meg Szegeden 1873 novemberében, ál- 

lami költségen, a polgári fiu-, majd egy év mulya a polgári leányiskola 
, 12/ 

is. 

Az,Országos Iparegyesület már 1869-ben megszervezte az alsófoku ipar-

iskolát. Az ismétlő iskolához hasonlóan ez is 3 évfolyama volt. Az egyes 

osztályok tananyagot a következőképen oszttották szét: l.osztály: - ezt 

előkészitő osztálynak is nevezeték! - lényegében az $gmétlő iskola 2 al-

só osztályáp.ak anyagát !olvasás, írás, számolás/ gyakorolja hetenkint 3-3 
órában. A 2. vagy fejlesztő osztály: ebbe csak azok iratkozhattak be, a-

kik előkészitő tanfolyamot, vagy népiskolát látogattak /az 1. osztály a-

zoknak volt kötelező, akik ezt elmulasztották!!. Anyaga: olvasókőnyv ér-

telmezése heti 3,. üzleti,ffögalmazás 2, ipari számtan és könyvelés 2, sza-

badkézi rajz 2 órában. 3.-vagy igaros osztály9. !csak az -előző 2 osztály 

után! természettan heti 3,. közgazdaságtan 1, földrajz 1, technológia 1, 

szabadkézi és mértani rajz 2, mintázás 1 órában. Mindhárom osztályban te-

hát heti 9 óra volt az oktatás időtartama. Tankönyveinek jó részét Szabó-

ky Adolf irta, aki három. évtizeden át az Iparegyesület minden szakoktatá-

si mozgalmában résztvett. 	 . 

Ezek azalsófoku ipariskolák 1881-ben összeolvadtak az ismétlő isko-

lákkal,
13  

Az iparoktatás fontosságát a parlamenti pártok is hirdették. Német  

országban a konzervatívok Tivoli-programja sürgeti az ipari képesítés el,  

ismerését, a Szabadelvül Néppárt pedig az ipari szakiskolák számának növe-

lését. A magyar pártok - az osztrákoknál jóval később - ismerték föl az 

iparosképzés jelentőségét. Szapáry parlamenti bemutatkozó beszédében el-

ismeri az ipaxosképzés féjlesztésének szükségességét, hasonlóan nyilatko- 

zik az Egyesült Ellenzék 1878. évi manifesztuma is, de az Antiszemita Párt 14J 

is fontosnak tartja az.iparos képesítésének kötelezettségét, 15/ 

Az 1872. VIII. tc , meglehetősen szükszavuan intézkedett az inasok 

képzéséről. A III. fej. 42.§ elrendelte, hogy az niparoslggteles tanon-

cát ismétlő, esti, vasárnapi vagy ipariskolába járatni." 
/
A 82.§ 20-tól 

200 Ft-ig terjedő birsággal sujtja azt a mestert, aki a tanonc iskolázta-
tására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. Nagy hibája a törvénynek, 

hogy hiányzik belőle a tanoncoktatás fokozatossága, a vizsgát teljesen mel- 

lőzi. Csak arra kötelezi a mestert, hogy a tanoncidő elteltével inasának 

bizonyítványt adjon. Többen szemrehányják a törvényhozóknak, hogy a céh- 
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rendszer - az iparosképzés szemszögéből tekintve - jobb volt. 17' Minden. 

foglalkozásnál megkövetelik a képesítést, csak az iparosnál nem. De tudást. 

tőle is elvárnak. 18/  A nemzetgazdászati 100-as bizottság föliratának 4. pont-

ja azt javasolja, hogy a 15olgári iskola anyagát 3 évfolyamra csökkentsék 

s ez a polgári iskola egyuttal előkészítője lenne az ipari /kereskedelmi 19/  

és mezőgazdasági/ szaktanodának. 	Ugyanezt javasolja a polgári, iparos- 

és gazdakörnek a város törvényhatóságához intézett kérvénye is. Ezeket, 

mint közép*oku szakiskolákat, az iparosképzés emelése érdekében szükséges-

nek tart ja. 20/  

Az ipartörvény életbelépése után, 1873-ban, gróf Zichy  Jenő, az Or-

szágos Iparegyesület elnöke, vidéki ipariskolák szervezésére 12 000 Ft-ot 

bocsátott a kormány rendelkezésére. Bejárta az ország városait és 30 nap 

alatt 76 városban 27 000 ipari tanuló számara vetette meg az alsófoku i-

pariskolák alapjait. 

Az Iparegyesület javaslatára hozta létre a főváros 1875-ben az Ipa-

ri Rajziskolát,
21  

Az ipartörvény, revíziója során az 1884, XVII. tc. elrendelte a tanonc-

iskolák szervezégét. A tanonc addig köteles iskolába járni, mig az iparos-

nál ,tanulmányi ideje tart, /82.§/ A szorgalmi időt 10 hónapban állapit ja 

meg. Hetenkint 2 alkalommal 2-2 óra közismeretek oktatására, vasárnap 3 
óra rajztanitásra forditandó. A tanitási idő kitüzését az iparhatóságra 

bizza. /83,§/.A tanonciskolák fölötti közvetlen felügyeletet ' a ker. tan-

felügyelőEle ii405,a,és az elsőfoku iparhatóság látja e1. 22//84.§/ Az 1884, 

XVII. tc. elérte, hogy a tanonciskolát látogatottsága rendszeresebbé vált. 

A század vége felé a tanoncoknak csak 7%-a nem járt iskolába. 23/  

Matlekovics Sándor államtitkár a Magyar Tudományos Akadémián nAz uj 

ipartörvény hatásáról" szóló előadásában az 1884. XVII. tc-et 3 szempont-

ból tartja különösen jelentősnek: a/ az iparhatósági szervezet kiépülése, 

b/ az i artestületek önkormányzata, és c/ az ipari szakoktatás szempontjá- 
24/p  

ból. Nem lehet ugyan lebecsülni ezek jelentőségét, de a valóságban ko-

rántsem bizonyultak kielégitőknek, sem a két előző intézmény, sem az ipa-

ros tanonciskola. A 80-as évek második felében azonban az ország több vá-

rosában alakultak középiskolai jellegü ipari szakiskolák. Ilyen iskolát 

javasolt Szegednek Stumpfoll Ede, temesvári ipariskolai igazgató, mint a- 
25/ 

melynél náldásosabb iskola nem létezik oktatásügyi szervezetiinkben." 

Lévait Ferenc, csongrád-megyei tanfelügyelő, női ipariskolát kivi szer- 

vezni, elsősorban a női keresetforrásra alkalmas szakmák tanitására, vala-

mint azért, hogy a nagytömegü idegen - divat- és piperegyártmányok - he-

lyett hazai s a lehetőség szerint szegedi készítmények kerüljenek forga- 
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lomba. 26/ A II. Országos Ipartestületi Értekezlet Aradon /1890/ a tanonc-

oktatás állapotát elégtelennek tarja. A színvonal emelése érdekében azt 

kívánja, hogy tanoncokul csak olyan ifjak jöhessenek számitásba, akik az 

elem. iskola 4 osztályát már elvégezték - a gyakorlatban ui, a tanoncisko-

la I. évfolyama lényegében az elemi iskolai anyag ismételgetésével telik 

el -, és hogy a tanonciskolában ne legyen tandiji Az ipariskolák fönntar-

tásában az állam és a törvényhatóságok egyformán viseljék a terheket, Az 

iparoktatás fölötti felügyeletet teljes egészében a kereskedelmi miniszter 

hatáskörébe kell átutp ii  .
27/  

Baross oly módon képzelte el az ipari szakiskolák gyarapitását, hogy 

kamarai kerületenkint legalább kettőt állit föl. 28/ A pozsonyi kereskedel-

mi és iparkamara az iparoktatás tagozódását 3 fokozatban akarta megvaló-

sit ani; 	 . 

1. előkészitő jellegü szakiskola /iparoktatás elemei, iágankint/, 

2. továbbképző szakiskola /a tanonciskola korszerüsitett 	 , 

3. felsőfoku tanintézet / 

	

	

formában 

minden jelentősebb ipari központban . 29/ I 
Müller -Sároly  aranyozó azt javasolja, hogy a tudományos pályára ké-

szülő ifjak, tanulmányaikkal párhuzamosan, naponta 1-2 órai elfoglaltság-

ban egy .képe .si.tett iparos  mellett  egy hajlamaiknak megfelelő szakmát is 

tanuljanak ki.  Ha később nem is lépnek ipari pályára, mégis rendelkezné-

nekrpzakképzettséggel, tapasztalattal, s felelős állásba kerülve, érzékük 

lenne az iparügyek iránt.. '.Modern gondolatként hat az az ötlet is, hogy 

a középiskolai oktatás során kötelező legyen egy iparág elsajátitása.
31/  

Trefort  miniszter  .a wBudanesti Szemié"-ben szükségesnek tartja a gimnázi-

umokban a közgazdaságtan tanitását. 32/  Jágócsi-Péterffy József, a házi-

ipari oktatás miniszteri biztosa, 1883-tól az alsófoku ipariskolák szer-

vezője és első felügyelője, arra törekszik, hogy a hanyatló háziipar föl-

lenditésére és idegen országok háziipari termékeinek kiszoritására bizo-

nyo s központokban felsőfoku ipariskolát szervez vándor tanítók és tanitó-

nők kiképzésére, akik községről-községre járva a helyi lakosságot korsze- 

rü háziipari oktatásban részesiti,k, foglalkozást és keresetet biztosita-

nak a háziiparban dolgozóknak. 33/  Az Országos Háziipari Értekezlet azt 

javasolja 1885-ben, hogy a háziipari termékek ismertetésére és népszerü- 
34 

sitésére háziipari és néprajzi ma rgm létesüljön. 

1892. nyarán alakult meg az Országos Iparoktatási Tanács. Feladata 

abban állt, hogy javaslatot tehetett a minisztériumoknak, legfőbb fel-

ügyéletet látta el az ország összes iparoktatási intézménye fölött didak-

tikai és gyakorlati szempontból, és állandóan, figyelemmel kísérte az or-

szág iparoktatási szükségleteit és fejlődését. Első elnöke Darányi Ignác  
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volt. 35'1895-ben megvalósult az aradi ipartestületi értekezlet és az Ipar-

egyesület követelése: az ipari és kereskedelmi szakoktatás a vallás- és 

közoktatásügyi miniszteri tárcából a kereskedelmi miniszter ügykörébe ke-

rültek s igy az ipari szakoktatás egységesebbé vált. 3
6 
	. 

Korszerü iparoktatás elképzelhetetlen tanműhelyek  nélkül. A közok-

tatás- és iparügyi miniszter 187 7-ben állást foglalt az iparok-tatás három-

fokozatos lásd föntebb a pozsonyi kamara inditványát!/ és tarmühelyek 

szervezése mellett. 37/  A szegedi ipartársulat már 1883-ban gróf Zichy Je-

nőhöz, az Országos Iparegyesület elnökéhez, kérvényt juttatott el Szeged 

számára felső ipariskola és tanmühely kieszközlése ügyében. 38/  A kereske-

delmi és iparkamara a minisztérium tudakozódására városunkban fa- és fém-

ipari tanmühtly fölállitását javasolta. 39/  Elhangzik olyan kivánság is, 

hogy a tanonciskolát mindennapos ipariskolává kell átszervezni és erre 

a célra egy uj iskolaépületet kell emelni.40/  Az Országos Ipartanács' 1891 

október 2-i ülésén Baross az ipariskolát kiválóan végzettek számára kül- 
41/ 

földi állam; ösztöndivat inditványozott. 

,Nagy nehézséget okozott az iparoktatásban a szakképzett tanárok hi-

ánya. Eleinte elemi vagy polgári iskolai tanitókat, mint óradíjasokat, al-

kalmaztak a tanonc-, illetve ipariskolában. Nyáron és a tanévközi szüne-

tekben ezért tanfolyamokat szerveztek az ipari jellegű tanintézetekben 

oktatók számAra, hogy az iparoktatás sajátosságának,me felelően szakszerű 
427 

formában láthassák el az egyes tantárgyak oktatását. 	Különösen az i- 

pariskolában oly nagy jelentőségü rajzoktatás színvonalának eielésére tö-

rekedtek. Baross pénzjutalomban részesitette azokat a szaktanitókat és 

tanárokat, akik véglegesen ipariskolánál kivmnak működni. Indokolt volt 

a tanitók fizetésének az emelése is. 

,Intézkedés történt a szegényebb tanulóknak tanszerekkel való ellátá-

sára. 43/  A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére minden oktatá-

si intézmény fölszerell0t, tankönyveket és tanszereket csak a hazai cé-

gektől szerezhette be. 
4/

Dr Bernáth István, az ipariskolák országos fel-

ügyelője, az ipariskolákat folyamatosan szakkönyvtárakkal látta el, 45  

Móra Ferenc egy éven át tanitott közismeretet tanonciskolában. „A 

kalci,lt szóda" cimü elbeszélésében visszaemlékezik arra a pékinasra, 

aki a tanítási órákat a padon végigfekve rendszeresen, átaludta. Az elbe-

szélés humoros hangvételben ábrázolja az inasoktatást. De az Alföldi I-

parlap elvet minden . kedélyeskedést: „...látni kell az iskolában azokat 

a sápadt, vézna alakokat, kik az oktatási órákra fáradtan, kimerülve főn-

nek s alvással töltik el a két órát. Miért? Mert a nagi munkától már 

teljesen össze vannak  törve." /Szocialistákat akarunk-e nevelni, vagy 
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pedig egy képzett iparos generatiót?/46/ A Magyar Hirlap is ugy nyilat-

kozik az esti oktatásról, hogy „az eddigi rendszerrel neveljek a szoci-
47/ 

alistákat." Bizony, az inassors minden inkább volt, mint irigylésremél-

tó ! Közismert Munkácsvnak „isitó inas" cimü tanulmAnya. Valószinü, hogy 

nem véletlenül választotta az inadtanulmánya tárgyává,-inna is asztalos-

inas volt! - s a fiatalkori élmények mindig tartósak. 

A kiegyezés utáni években az ipartársulat javaslatára az iskolaszék 

változatlanul a korábban kialakult,vasárnaoi iskolák  tanitási ideje mel-

lett foglalt állást. / Vasárnap de. elméleti tárgyak, du. rajzoktatás. 8/  

A budapesti iparoskörben a tanoncoktatásról elhangzott felolvasás a tani-

tási idővel capcsolatban azt kivánja, hogy az esti órákrók át kell térni 

a délutánira.  
49/ 

	Ferenc tanfelügyelő a vasárnapi rajzoktatást is hét- 

köznapra akarja .áthelyezd , az elméleti tárgyak eié. 50/ A tanoncoktatás-

ról inditott cikksorozat hivatkozik a budapesti esztergályos segédek gyű-

lésére, amely - a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1890-i kongresszusán 

elfogadott elvekhez hasonlóan - Pécs, Brassó és más városok mintájára, 

fölhívja az iskolaügyi hatúságokat a tanitási óráknak eddigi este 7-9—ig 

tartott; időpontjának délután 2-től 5-ig való áthelyezésére. 51/  A 70-es 

évek elején az Iparegyesület körlevele a heti 3 alkalommal az esti órák-

ban történő iparoktatás mellett foglalt állást, "hogy a tanitványok köte- 

les:teendőiktől a mesterek kárával el ne vonassanak s mégis hetenkint 9 
órát nyerjenek örmivelődésükre." 52/  De 1889-ben a fővárosi ipariskolák 

igazgatói az esti oktatási idő megszüntetését követelték, e helyett egy 

teljes napot - de és du 4-4 óra fordítandó az elméleti tárgyakra, a vasár- 

napi rajzoktatás idejéből 1 órát kedélytnemesitő tantárgyakra" /termé-" 
szetrajz, ének, irodalom/ kell forditani. 53  Az Országos Iparegyesület 

azonban hossza vita után egyhanguan az eddigi re7dszer mellett határozott, 

azzal indokolva álláspont ját, hogy a délutáni tanoncoktatás a tanonctartó 

mesterek megkárosítása lenne, megzavarná a mühely rendjét, az iparoskép-

zés is károsodna /!/, 10 hónap alatt 240 munkaóra kiesését jelentené s 

igy közvetve a nunkaórákon keresztül az iparosok megadóztatásával lenne 

egyenértékű, veszélyeztetné a versenyképességet, stb.
54/ 

Az iparosképzésben külön sulyt kap a rajzoktatás. Az Alföldi Iparlap  

kétéves tanfolyamot javasol iparos segédek számára. A szabadkézi és mű-

szaki rajz mellett teret kell engedni az önálló tervezésnek is. A rajz-

oktatásba képzett iparosokat is be akar vonni. 55/  A fa- és fémipari se-

gédek 1891-ben oly nagy számmal jelentkeztek a rajzoktatásra, hogy gon-

dot okozott a helyiség kiválaszfása. 56/  A tanfolyam megrendezéséhez a-

minisztérium, a város, az iparkamera és az ipartestület összesen több, 
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mint 1000 Ft-al járult hozzá. /A tanfolyam ingyenes volt!/ Az első félév-

ről szóló jelentés azonban. panaszkodik, hogy az iparossegédek nem mutatnak 

kellő megértést a tanfolyam iránt. 51 jelentkezőből csak 20 jár rendszere-

sen oktatásra, ez elkészitett 98 db rajz közül csak 10 nagy mühelyrajz ér-

demel figyelmet. A tanfolyamot mindenesetre szükségesnek tartja, sőt a jö-

vőben más iparágak /agya.parosok, festők/ segédeire is ki kívánja terjesz-

teni. 57/  

Az iparosképzés eredményeit, legszembetünőbben a tanoncimnkakiállitá  

sokon keresztül lehetett lemérni. Minden  évben rendeztek a tanoncok, min-

den kétévben a segédek munkadarabjaiból, rajzaiból kiállitást. A kiálli-

tást összekapcsolták a vándorgyülések időpontjával.../Lásd V.. fejeáetet!./ 

1879-ben 3 iparcsoportban ;72 kiállitó . szerepelt 633 munkadarabbal. A ki-

állitott- munkadarabokat bizottság osztályozta, a jelesebb alkotásokat - 

250 darabot - jutalmazták, sőt  más városok kiállitásaira is eljuttatták, 58/  

Egy év mulva határozat született arról, hogy t  inden iparostanuló köteles 

évenként egy-egy munkadarabbal szerepelni iskolai kiállitáson. Enélkül 

nem szabadulhat föl.++
59/  

Épitőipari tanulók számára 4 hónapos téli tanfolyam indult. /Az é-

pitőipar csak nyáron dolgozott!/ A tanoncok mellett ide iparossegédek is 

jelentkezhettek s igy ez az intézmény - Szegeden elsőnek, kormánysugal- 
60/ 

mazás nélkül!' - rövidesen szakiskolává fejlődött. 

Noha az állam egyre többet - de nem eleget! - tett az iparosképzés 

emelése érdekében a 80-as években, az iparoktatásról szóló jelentések ko-

rántsem derüsek. A beiratkozott tanulók 27 r  %-a előkészitő osztályba jár, 

tehát lényegében az elemi iskolai anyagot ismétli. /Nem hajtották végre 

következetesen az 1$68. évi népj.skolai törvényt!/ A beiratkozottaknak csak 

11,9 %-a jut el a 3. évfolyamba. 1378 tanerőből csak 148 a szakember, 
1230 tanitó és tanár idegen iskolától, mint kisegitő óradijas, látta el 

az iparosképzést. Szaktárgyat - az egyetlen rajzon kivül - tanonciskolá-

ban nem tanitanak, tehát nem is igazi szakiskolák. A társadalom büntetés-

ből és előítéletből a rosszabbmagaviseletü gyerekeket kiilli az iparos pá-

lyára. Sok az igazolatlanul mulasd tanonc! Az iparosok nem törődnek az- 

zal, hogy tanoncaik iskolába járjanak. Helytelen a 41 154/1888.sz. fm.ip. 

ker. miniszteri rendelet, amely szerint a tanonc mulasztásért nem.büntet- 

hető, további iskolába járásra sem kötelezhető, melégtelen bizonyítvánnyal 

vagy enélkül is fölszabadítható. Már az Alföldi Iparlap korábban javasolta: 

ha a mester maga tartja vissza tanoncát az iskolától, 20 Ft  büntetést  fi-

zessen, ha a tanuló önhibájából mulasztott., annyi héttel később szabadul-

jon föl, ahány előadást elmulasztott. ó1/  Az iparoktatásról szóló jelentés 
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egy VKí-rendelet kiadását sürgeti: amely tanuló 20 félnapnál többet mu- 

laszt, oshtályismétlésre utasitandó,s föl nem szabaditható addig, mig leg-

alább eléRsépeseredmémyt nem ér el.
62/ 
 Sürgeti továbbá speciális szakta-

nítók kiképzését, a tanterv átállitását szaktárgyak tan;tására, jó tan-

könyveket, ipartestületek fegyelmi hatáskörének növelését, s nem utolsó  

sorban a t anitási időnek reggeli órákra /!/ áthelyezését. oNem várható  

eredmény a napi munkában elcsigázott tanulóktól, kiknek a napi fáradal-

mak után valósággal asylum az iskola!"  
63/  

Dr Bernáth István, az iparoktatás országos felügyelője, a már kilenc 

éve működő tanonciskolákról szóló terjedelmes: jelentésében igy.ir: ...mai 

helyzetünkben az iparos pálya csaknem kizárólag az elzüllött, vagyontalan, 

erkölcstelen, sok kifogás alá eső gyermekek menedékét képezi. Azon lég-

kör és bánásmód, amely a gyermeket tanulóévei alatt körülveszi, a legtöbb 

es:dtben nem alkalmas arra, hogy, belőle törekvő, erkölcsös és feladatának 

tudatával biró iparost neveljen." További: "...a tano4cok, a munkaidőt te-

kintve, a törvényes védelemben alig részesülnek. Nem ritka eset, hogy a 

tanonc 16-18 órát /~/ dolgozik naponta. Az igy elcsigázott tanonccal mit 
tehet az iskola?".  

A budapesti esztergályos segédek gyülésén hangzik el, hogy a „tanon-
cok helyzete már-már tarthatatlan", a mesterek házi munkák végzésére is 

fölhasználják, ütik, verik, koplaltatják. , ►Ez szüli a nyomort, a nyómor 

a bünt." 65/  

Az iparoktatás hatékonyságát kivánták emelni az iparmuzeumok. A buda- 

pesti technológiai iparmuzetunot, amely 1883-ban alakult, a király is meg-

látogatta, - ahol Trefort háromnegyed órán keresztül kalauzolta -, s tel-

jes elismerését nyilvánította a látottakon.
66/ 

A kisipart érintő ujitások-

ról, találmányokról a muzeum - rendszerint a téli hónapokban - szemlélte-

tő bemutatásokat, tanfolyamokat rendezett, hogy az ott elsajátitott mód-

szereket, eljárásokat az iparpsok szakájukban hasanosithassák. ó . Az I-

paregyesület kezdeményezésére jött létre az Iparművészeti Muzeum. Erre a 

célra Pest városa az Andrássy uton telket adományozott. E muzeum anyagát 

részint a Nemzeti Muzeumtól kapta, részint az 1873-as bécsi kiállitás anya- 

gából vásárolták össze. Az egyes iparművészeti technikák történetét kép-

viselő tárgyakból álló gyüjtemény később az Iparművészeti Főiskola épüle-

tébe - Lechner Ödön és Pártos Gyula  tervezték - került az Üllői utra. A 

muzeum ihletője: és megvalósitója Trefort Ágoston volt. 1885-ben Gelléri 

Mó 	rl r javaslatáajjött létre a Kereskedelmi Muzeum. 68/  

Szegeden már a 70-es évek végén fölvetődött az iparmuzeum terve. A 
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kiállitan dó tárgyaknak alkalmasaknak kell lenniök az iparos t anulók szem- 

léltető oktatására, haladottabb iparosok továbbképzésére és a mesterek és  

69/  
gyárosok versenyképességének fokozására. 	Már a muzeum tárgyi beosztá- 

sa is megtörtént, mikor az egééz.tervet a Tisza árvize elmosta mindenestül. 

Az árvíz. után. SchNffe .r Márton cipészmester azt javasolta, , hogy az ipartár-

sulat föloszlásakor a társulat vagyonának 4/5 részét - kb. 20 000 Ft-ot. - 

iparmzzeum létesitésére forditsák. 
0 
Fölszólitást intéztek kiválóbb ipa-

rosokhoz és gyárosokhoz, hogy nevezetesebb termékeikből mintadarabokat küld-

jenek a m@zeumnak s igy az iparmuzeum mintagyüjteményével jól szemlélte 

hetné a tanulni vágyók és. a külföldiek előtt a magyar ipar helyzetét. 7
1 

Baross a muzeiamokat vasárnapi egésznapos nyitvatartásra utasitotta,  

és arra, hogy kisiparosok és munkások számára természettudományi kisérle- 

teket matassanak be, szemléltető felolvasásokat és előadásokat tartsanak.  

Munkáskönyvtárak létesitését tervezte s a Budapesten eredményesen működő  

népoktatási körök mintájára vidéken tanfolyamok rendezésére tett kisérle-

tet. 72/ 
 

A TörtPnPlmi Tá .rmalat kebelében,e4koriban indult meg egy mozgalom a 

magyar ipartörténet tanulmányozására. A.közpon_ti bizottság elnökévé Rómer  

Flórist választották. A bizottság felhívást intézett a lakossághoz: min-

den, az ipartörténetre vonatkozó anyagot, kutasson föl ős küldje meg a  

Nemzeti. Muzeumnek..Az anyag fölkutatásába az ipartársulatok is bekapcso-

lódtak. Szeg?d/és vidéke számára Gelléri Mór  vállalkozott az anyag össze-

gyüjtésére. 	 . 

1889-ben értesülünk először 300 Ft-os külföldi utazási ösztöndijról  

kereskedelmi vagy ipari pályára készülő ifjak számára, akik külföldi ta-

pasztalataikat, ismereteiket  a hazai ipar és kereskedelem javára kiván-

ják fölhasználni. 74/ Három óv mulya Baross kamarai kerületenkint 4asonló 

értékben egy-egy ifju számára biztositott. külföldi ösztöndijat.
75/ Még 

ugyanebben az évben a szegedi kereskedelmi és iparkamara egy 200 Ft-os 

ösztöndíjat is alapitott.
76ff A szegedi iparos ifjusági egylet tagjai szá-

mára pályamunkát tüzött lei /amelynek nyerteseit arannyal, ezüst forinttal 

ős oklevéllel jutalmazta.  
A vasárnapi m rkaszünet - nagyon hosszu harc eredménye! - célszerü 

kihasználására Baross, sokoldalmól érkezett inditván ~rlak eleget téve,ren-

deletet adott  ];i a unkások vasárnapi oktatására. 78
// 
 Népszerü nyelven . . 

elhangzott ismeretterjesztő előadások, felol$asások, képtári és muzeumi 

tárlatvezetések, természettudományi kisérletek bemutatása révén szórakoz-

tatva történt az iparos tanulók, munkások ós más érdeklődők látókörének a  

szélesitése. Sikeresnek mutatkoztak ezek a rendezvények, mert a jelentések 
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szerint a fővárosban többszáz mrrnkAs látogatta érdeklődéssel. 79/ A szege- 

di iparos ifjak önképző- és segélyegyletében már korábban is tartottak 

fölolvasásokat /Ivánkovits János, ifj. Szmollény Nándor, Várhelyi József/  

a gazdasági ismeretek, történelem, természettudományok köréből. 80/  Az i-

pari munkások részére Szegeden az ismeretterjesztő előadásokat vasárnap  

délután rendezték a főreáliskolában, amelyre a nagyobb vállalatok és gyá-

rak munkásai meghiyót 
//kaptak. Az előadások  

ban előre közölték.- `Nemsokára a tanonc 

időpontját délutánról délelőttre helyeztél 

délutánja végre teljesen szabaddá vált.
82/ 

várostörténetről .,. a szövetkezésről és nemzetgazdaságtanról szóltak s elő-

adóik között olyan ismert nevek szerepelnek, mint  Gelleri Mór, Kunfalvy  

Nánr7nr, Rei7npr János, Dr Bernáth István és Eisenstiidter Lukács, más ke-

vésbé ismert alkalmi előadók mellett. 83/  

Az-ipar. szakoktatás ügye ipartörténetünknek fájó, évtizedek óta va-

judó kérdése. Különös, hogy amikor a különféle iparos kongresszusok, ér-

tekezletek. gyakran _szóvá teszik ipari szakképzésünknek a kor követelmé-

nyeitől való lemaradását, és amikor a parlamentben is gyakran elhangzik  

az ipari szakoktatás fejlesztése, gyakorlatilag vajmi kevés történik en-

nek érdekében. Nem egyszer éppen azok akadályozzák, akik a.leghevesebben  

köbetelik! Az iparosok iparfejlesztési, gazdasági reformjavaslataikkal  

sokszor helyes uton haladtak, de a tanoncoktatás időpontjának kérdésében,  

amikor rendkivül leleményesnek bizonyultak a délutáni inasoktatás révén  

elképzelt károk fölsorolásában, nem tudták megtagadni műhelytulajdonosi,  

munkaadói /=kizsákmányoló/ mivoltukat. „A  tanoncoktatás a kisebbtőőkések 
egyik  eszköze  volt a nagyobbakkal szemben  folytatott  versenyben,

~

' / és  

sok más egyéb mellett ez a tény is a tanoncok kizsákmányolásának magas  

fokát bizonyitja. Az iparoktatás helyzetéről föntebb  olvasott jelentés-

ben  /105-106 oldal/ a tanoncok magas mulasztása nemcsak a fiatalok öntu-

datának hiányával magyarázható, hanem gyakran maguk a kisiparosok fogták  

77.17mk4ra tanoncaikat oktatási 	alatt, figyelmen kivül hagyva a tör¢ény  

idevágó büntető rendelkezéseit. A tanoncoktatásé reformjáról xt cikkek-

ben a szerzők egyér#elmüen a délutáni oktatási idő mellett döntenek, ás  

még nagyon sok,év telik el addig, arcig a rendszeres délelőtti tanoncokta- 

tás megvalósul. Sajátságosan a pedagógusok egy része is kitartvaz esti  

tanitás mellett - tulóradijaik elvesztését féltik! -, de az is igaz, hogy  

egy nagyobb részük lesz éppen az, amely az iparosok meggyöke resedett és 

tárgyát. plakátokon és a sajtó-

nk részére rendezett felolvasások 

át s igy a tanoncok vasárnap 

A fölolvasások iparoktatásról, 

saját kartársaik álláspontját, képes lesz megváltoztatni. 
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A kormányzat jó darabig közömbös_ az ipari szakoktatás kérdése iránt, 

Az  ipavpatgc belső magánügyének tekinti, és. épugy nem törődik vele, mint  g 

a kisipar sok más egyéb problémájával sem. Csak a 80-as évek második felé-

től fordul egyre -inkább feléje a figyelme. E tekintetben kétségtelen az 

1884. XVII. to, hatása, mely az iparoktatás terén sem mult el nyomtalanul. 

Egyre többen akadnak felelős férfiak közül - Trefort, Baross, Szabóky, Dr 

Bernáth István - az Országos; Iparegyesülettel egyetértésben, akik fölisme-

rik a kérdés jelentőségét, és. gyakorlatban is sokat tesznek az iparoktatás 

szinvonalának emeléséért. Lassan kiépül az ipari szakiskolai hálózat, tán- 

miihelyek keletkeznek, ipari jellegű muzeumok alakulnak, ahol tanfolyamokat 

rendeznék, szemléltető bemutatásokat tartanak és valóban sok minden törté-

nik, hogy a közvélemény közömbösségét e téren is megváltoztassák, E hala-

dás ellenére mégis, ha a nyugatra fekvő iparosabb országokkal összehason-

lítjuk helyzetünket - különösen a szomszédos Ausztriával, ahol a kormány 

az '; ip roktatás terén is nagyon komolyan fogja föl a feladatát -, még 	 

dig nem elgendő mindez, mert akár az iskolák számát, a szakképzett, peda- 

gógusok számát - még nagy részük inkább mellékeresetnek tekinti, aféle ma` - 

sodállázsnak az ipariskolai oktatást -,akár a müszaki fölszereltséget, és 

főként az iskolát látogató tanoncok számát, azbösszehasonlitás valóban na-

gyon lehangoló képet. nyujt. 1900-ben az iparoskolákba beiratkozott tenon-

sok száma 131 116, de  az ipariskolákról szóló jelentés szerint ebből rend-

szeresen mindössze 89 273 jár iskolába 7Mint  a korábbi fejezetekben már 

megvilágitott;kérdések hüen tükrözték vissza hazánk gazdasági-társadalmi 

helyzetét, ugy az iparoktatási bajaink is ugyanennek az alapnak a vissaa-

tükröződését mutatták, Az uralkodó osztályok - és az ezek hatalmát megtes-

tesitő kormány - az állandóan elégedetlenkedő, sérelmeiket panaszló kisi-

parosokat egy kalap alá vették a többi dolgozó osztállyal, a parasztság-

gal és a munkássággal, amelyeknek müveltségi színvonalbeli félemeléséért 

épugy nem tettek valmm -i  tulsokat, mint ahogy a kisiparosokért sem tettek. 
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Iá. Iparos művelődés 

Szakmai tudást az előbbi fejezetben bemutatott, intézmények n,u.jtot- 

táák a leendő kisiparosoknak. A fölolvasások, előadások, bemutatók és ki-

állitások .alkalmasak voltak arra, hogy a megszerzett szaktudást bővítsék,  

most már nemcsak az -iparos tanulók, hanem a kész, meglettviparosok számá-

ra is. Már._Barossnak a munkások vasárnapi oktatásáról kiadott; rendelete  

előtt szokáában volt - főként az ifjusági egyletben, de másutt is - az i-

paroskörben, ipartársulatban yagy másfajta társadalmi szervezetben elő-

adások, fölolvasások rendezése. 

Az Alföldi.Iparlan sokoldalu, változatos,és szines cikkeivel különös-

képen alkalmas volt arra, hogy az iparosok _világszemléletét alakitsa, lá-

tókörét szélesitse. Az Al,földi Iparlap mindenekelőtt szakfolyóirat volt  ~t- 

gyan, de ez nem zárta .ki. azt, hogy másjellegü, nem ipari, gazdasági vo-

natkozásu cikkek meg.ne jelenhessenek benne. Különösen a tárcarovat ör-

vendett nagy népszerűségnek, amely nemcsak az elbeszélő müfajnak adott  he-

lyét, hanem minden olya-g téma helyet kapott ebben, amely az iparosok ér-

deklődését fölkelthette,  

„Iparunk fejlődésének akadályai" c. fejezdt szólt a g$entry-gőgről.  

A közvéleményben elterjedt ferde nézeteket az iparról, a munkáról, több  

cikk teszi szóvá, és a kétkezi munka számára megbecsülést követel. Jókai  

Mór a lapban megjelent  elbeszélésében /Mi az a munkás-kéz?! elmondja, hogy  

1868-ban, m}nt képfaragó /=szdibrász/, ős is belépett az Általános,Munkás-

egyesületbe. Nyáry Pál, peák Ferenc hiresek voltak fafaragáaikról y  Egy  

munkadarabját Jókai elvitte fényezésre egy esztergályoshoz, aki - őt sze-

mé.lyesen,nem ismerve. - 3 Ft munkabért ajánlott föl neki, ha hozzászegődik 

dolgozni. „Legnagyobb tisztesség a munka, legjobb titulus ,  arrester, a leg- 

jobb nemesi cimer: a kézműves címere a mühely-ajtó fölött." l //  

Egy tárca,romdászversenyről ad hírt. Kilenc nyomdász szedte ki u- 

gyyanazt . a szöveget /Az  éj munkásai/ két óra alatt. Az lett; a nyertes, aki  

a legrövidebb idő  alatt  a legkevesebb hibával szedte ki a megadott szöveit  

get. 2/  Herman Ottó tárcája /Tudomány és hétköznapi élet/ keserüen emlék- , 

szik meg arról, hogy a tudomány vivmányait sokan az ember ellen fordítják.  

„A puskák és ágyuk tökéletesitésére kezdik fordítani a tudomány legszebb 

vívmányait. Ki ne ismerné manapság Uchatiust? Nagy tudós volt. Oly ágyat  

készített, melynek golyója, ha lecsap, 40-45 embert pusztit el egyszerre! 

Nagyszerü, negyvenöt embert egyszerre!" - A tudomannyal való visszaélés 

megbosszulja magát. „A golyó, mely az ellenségnek volt szánva, néha töl-

tésnél explodál és megöli azt, aki kezeli."3" 



Sok ipartörténeti cikk olvasható a tárcarovatban. Szerzőik között 

országosnevü történetivók vannak, mint Rómer Flóris, Ipolyaá Arnold, Thaly 

Kálmán, Reizner János. Az áttekintő ipartörténet 4/  - mely több alkalommal 

és változatban is megjelenik időnkint - sok más mellett, mint érdekesebbek, 

megtalálhatók az ó- és középkori találmányokról, 5/  Kima iparáról, 6/  a Rákó- 

czi-korabeli iparról, 7/  a mészáros-06h szerepéről a török hódoltság korában, 8/  

a selyem és cipő történetéről, Gutenbergről és a nyomdaiparról, 9/ az ip aros-

ifjuságról a céhrendszer idejében, 10  a kolozsvári iparegylet történetéről 
11/  

szóló leirások is. 	 . 

Természetszerüen sok tárca foglalkozik hazánk gazdasági helyzetével. 
12/  

Különösen vitatott:l5érdés az iparszabadság; elvének megvalósulása. 	.A %éz- 
müipar hanyatlása13/  mellett érdekes a gépek szerepének a vizsgálata. 14/  

Szóba kerül a kendertermelés~5/  mellett: a Vaskapu szabályozása, 16/  a pénz-

nek a takarékosságnak a jelentősége a gazdasági é&etben, 17/  az uj ipartör- 

vény és az állam és a társadalom feladatai l8/ melletthazai iparcikkek 
19/  

fogyasztása, valamint Bosznia és iparunk kapcsolata. 	Külön cikksorozat 

jelenik meg Nők a nemzetgazdaságban« cimmel.  
A kisipar9sok nagy érdeklődéssel fordultak a technika fejlődése, a ta-

lálmányok felé. Bakay Dezső gépészmérnök - a kötélgyáros Baka fia -, több 

cikket ir % lapban a gőzgép jelentőségének a növekedéséről, 2a' az uj ener-

giákró1, 21" fonó- és szövőgépekről. 22/  Egy érdekes magyar találmány - a hár-

maseke23/- mellett leirást olvashatunk az acéltoll készitéséről, a Thonet-

féle hajlitott butorokról. 24' Az elektromosság a 80-as években oly magas 

fokra jutott, hogy fölismerték szerepét az erőátvitelben, 25/ megjelent az 

első vill.mos vasut 26/  s az elektromosság maga is egyuttal több uj iparág 

szülőanyjává vált. 2/  

Amikor a király 1883-ban meglátogatta az ujjáépitett várost, Tápét is 

fölkereste. A tápéi ki.rálylátogatásokról28/  és egyidejüleg a tápéi házii- 
29/ 	 . 

p arról  is készült beszámoló a lap hasábjain. 	 . 

Az Alföldi Iparlap 1889-ben pályázatot hirdetett s a dijnyertes3pá,lyagr 

munkákat a tárcarovatban leközölte. Igy olvashatunk , jó iparosról, / va-

lamint müszaki leirást egy hátasló fölszereléséről 31  és egy kétajtós szele- 
32/  

tény elkészitéséről. 	Ugyancsak pályázati alapon készült el néhány szege- 

di ipartelep szakszerü leivása„ /Rainer Károly asztalosé, 33/  Fischer Sároly  

"Virágu_dvarau, 34/ Pálfy Lipót gyufagyára és Tóth Béla kályha- és tetőcserép-

gyáára.35// Ugyancsak részletes leirást ad a lap az ujonnan megnyilt ipar -

tednolórniai nlIzeumról is.36/ 
 

A tárca lehetőséget adott az iparoktatással kapcsolatos fejtegetések-

'37/ Történeti visszatekintés 38/  mellett cikkek foglalkoznak a jelenlegi 
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iparosképzés kérdéseivel, szakiskolák és tanmühelyek, meginditott szaktan-

folyamok helyzetével. 39/  szegődtetéssel és szabaditással, 401  az angol mun-

kások }épzéséve141/  és a korábbi időben gyakorlatban volt ipari rajztani-

tássai. 42/  áttekintést kapunk a világkiállitások történetéről, 43/  az első 

budapesti / 1842. és 1543, évi/ iparkiállitásról, 4  / a rttembergi45/ és trü  

zürichi kiállitásokról. 4 6/  Teret kap az önsegélyezés, 47/ az iparossegédek 

utasfogadó ja 8/  és a bányammikások társládái intézménye, 49/ 

A céhrendszer idején évszázadokon keresztül szokásban volt, hogy a 

legények, mielőtt remekmüvüket elkészitették és magukat a céhbe fölvétet-

ték volna, hosszabb időre tanulmán.yutra indultak más városokba, más orszá-

gokba. Ez a szokás a céhrendszer eltörlése. után is még évtizedeken keresz- 

tül virágzott. Hosszabb külföldi utazás nemcsak egy legénynek, fanem az 

egyszerű szegedi kisiparos számára is elérhetetlen álomnak tűnt. Akinek 

viszont kedvezett a szerencse, nem mulasztotta el, hogy az Alföldi Ivar-

lap-ban beszámoljon élményeiről, tapasztaltairól, különösen szinesek Ba- 
5a 	51 

kay-utirajzai, Akár a Magas-Tátráról ir, 	akár angliai 	vagy olaszor- 

szági élményeiről, 52/ ,ma is érdeklődéssel olvassuk - egy iparos szemén ke-

resztül - beszámolóit. A természeti szépségek 53/  és uti élmények54/szép-

irói ábrázolása mellett szakszerü leirást ad az angol gyáralól
55/ép 

mint a hozzá különösen közelálló bolognai kenderkikészitő telepről. 56  

Szmollény Károly 300 Ft-os ösztöndijjal tett több országban taiulmány-

utat és az errEl készitett terjedelmes beszámolóját „Tanulmány a külföldi 

ipari szakiskolákról" 57/  címmel az Alföldi Iharlap folytatólagosan közöl: 

te. Cikkek számolnak be dél-amerikai utakról, 58/  az észak-amerikai üzleti 

reklámokról, 59/  a párizsi munkásoI 6l, 6C1' és a dijtalan  /!/ esti iskolák- 
61/ 	 '62/ 

ról, 	Több cikk számol be a magyar ifjak külföldi tanulmányutjáról. 

Az egyik cikk azt,bóiz, nygatja, hogy a leghiresebb asztalosok Bécsben éppen 

a magyar iparosok. 

A tárca a koxtelsi sajtóban elsősorb a szépirodalmat  jelentette.  
64,65% 

Néhány ismert ir e)  /J6ai, Jean Rameau 	/ elbeszélése mellett a többi 

szerzője nem jelentős. A kor ujságirói szinvena.lán álló elbeszélések a 

legkülönfélébb területekről veszik tárgyukat, Egyik elbeszélés pl. igyek-

szik eloszlatni azt az illuziót, hogy a , *régi jó időkben" csupa gyönyörü-

ség volt az ember élete. A vagyonosoké, a gazdagoké valób an  az volt, de 

ezt a jólétet a dolgozók veritéke teremtette megb 66/  A regénycsarnokban  

"Álmodozó szerelem" címmel - szerző megnevelése nélkül - courts-mahleri 

stilusban romantikus-szentimentális történet bontakozik ki, sok naivitás-

sal és fantasztikus kalanddal ötvözve. Főhőse, egy sárospataki diák, em- 
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berektől távol, a szabad természetben, egy  barlangban él boldog szerelmé-

vel. Szerelme tárgyát rövid időre elveszti, majd sok viszontagság után is- 

mét megtalálja. Tanulság: az emberi közösségtől távol nem lehet igazán bol-
67/ 

dog az ember. 	Hátborzongatóarc izgalmas a szadista Báthory Erzsébet kas- 

télyának titkait leleplező irás. A történeti vajság tragikumát a szerző 

fantáziájának jóvoltából lírai epizódok enyhitik. 68/  Hasonlóképen rejtel-

mekben bővelkedő, kalandos történet bontakozik ki a fausti tipusu halott-

rabló személye körül, bizonyítva, hogy a nyugat-európai romantika Walter 

Scott-i és Hugo Victor-i irányzata hazánkban még fél évszázaddal később is . 69/ 	 . 

hálás olvasókra tslál. 

Az első szegedi iparkiállitás megnyitása előtti napon,  amikor  Dueo-

nics szegedi szobrát leleplezték, a Szegedi Daláregylet közremüködése fo-

kozta az ünnepélyességet. Hirt kapunk arról, hogy 1889 augusztus közepén 

városunk há'&m napon át országos dalárünnepély színhelye volt. 12 vidéki. 

dalárda - soraikban szép számmal képviselve a kisiparosok is! - vett részt 

a dalo .stalálkozón. 70/  

1891 április 4-én Jókai Mór  nyitotta  meg a,Tisza Szálló kistermiében 

a Kacziány Ödön festőmüvész rendezte kiállitást. Munkácsy Mihály müvein 

kivül néhány régebbi és ujabb festő képei is bemutatásra kerültek. A ki-

állitásnak nagyszámu látogatója volt, sokan fölkeresték a szegedi kisipa-

rosok közül i se 71
/ 

Az Alföldi Iparlap a korabeli vidéki folyóiratok szintjén állott. 

Szaklap lévén a szegedi és délvidéli kisipari társadalom érdekeinek na-

pirenden tartása volt a főfeladata. Hasábjain termésetszerüleg az ipa-

rosélet mindennapi gondjai, ügyei kerültek teritékre. Mindamellett két-

ségtelenül kulturális missziót is teljesitett. A maga idejében az irás-

beli ismeretterjesztést látta el. Kisiparosok közül akkoriban viszonylag 

kevesen fizettek elő hirlapokra, folyóiratokra s ha máshol nem, legalább 

az ipartestület társalgójában, vették kézbe a lapokat és tájékozódtak a 

világ és az iparosélet eseményeiről. A legtöbben a tárca kedvéért böngész-

gették az Alföldi Iparlap-ot, da ha már azt elolvasták, igen sokan végig-

futottak a többi híren is.. A kispolgári izléssel szerkesztett folyóirat 

- sok más vidéki folyóirathoz hasonlóan - valóban kispolgári szemléletet 

tükrözött, és kispolgári szemszögből itélte meg pl. a munkáskérdést is. 
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X. Iparogok és munkások 

Amikor aa iparosok és a munkások közötti kapcsolatokat vizsgáljuk, 

nem szabad szem elől tévesztenünk azt a sajátságos, kettős helyzetet, a-

melyben á kisiparosok élnek. A kisiparos maga is résztvesz e,  termelőmun-

kában, tehát dolgozó; s igy a helyzete a munkéséhoz hasonló. Minthogy, a-

hoapan Ugyanakkor a termelőeszközök birtokosa is, inkább a tőkés osztály-

hoz huz, s ha alkalmazottakat tart, azokat épugy rázsákmányolja, mart  az 

ipari tőkés. Sőt, a  kisipari műhelyekben dolgozók kizsák mányoitsági foka 

sokszor nagyobb, mint a gyári munkásokéi  

Kisiparosokon kézmüiparoaokat értünk, még akkor is, ha mühel " n ki-

sebb gépek vannak fölszerelve. Bonyolult feladatra vállalkoznék az a kuta-

tó, aki  az iparos é . y áros közötti határvonalat szeretné világosan meg-

vonni. Szegeden a kiegyezés utáni, sajátosan alföldi ipari fejlődés során 

találni olyan „iparosokat", akik 40-50 segéddel, ; munkással dolgoznak, s u-

gyanakkor 8-12 munkással dolgoztató „gyárosokat". Amikor egy alkalommal a 

városi tanács ülésén jogászok és közgazdászok többórás vita után sem tud- 

ták szabatosan meghatározni agyár fogalmát - megkülönböztetendő a kézmüi-

pari mühelytől -, Sári János az iparosokra ljellemző észjárással igy tapin-

tott rá a lényegre: „Gyár az,..ami füstöl!" Tulajdonképen helyesen ismerte 

föl a gazgép szerepét a termetrésben, mert a gyárat a kis- és középipari mü-

helytől valóban nem elsősorban az alkalmazottak száma, hanem a gépesités  

foka különbözteti meg. 

A 70-es ével vége felé. Az Alföldi Iparlap-ban egy rlöbb cikk foglalko-

zik a munkáskérdéssel. A következőkben bőven idézünk ezekből a cikkekből, 

mert belőlük nagyszerüen lehet következtetni a kisiparosoknak - helyzetük-

ből adódó - sajátságos gondolkodásmódjára. Már a tanoncoktatással kapcsolat-

ban volt alkalmunk rémiltatni erre a kettésségre: egyfelől sürgették, mint . 

dolgozók, az iparosképzés szintjének emelését, másfelől ugyanakkor azonban, 

mint  munkaadók /=kizsáolók/ az időpont kérdésében kitartottak az esti 

oktatási időpont mellett, s ezzel lényegében megakadályozták a kivánt szín-

vonal elérését. 
Gelléri Mór szerkesztő az Alföldi Iparlap-ban megjelent cikkében azt 

irja, hogy tiszteli a szpciáld.emokraták törekvéseit, ha azokat tiszta meg-

győződés, a munkások sorsán javmtó szándék vezeti. Nem követi azonban elve- 

iket, mert azokat tévesnek, hordozóikat idealistáknak tartja s ha meg akar-

nák valósitani, küzdeni fog ellenük. Már ekkor elhangzik a később gyakran 

ismételtvád, a munkásokról: Nekik nincs nemzetiségük, nincs hazájuk, nincs 
/ 	„ vallásuk."2 E cikkre válaszol a Munkás-Heti Krónika s kijelenti, hogy eddig 
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még soha nem cáfolták meg elveiket. Gelléri hajlandó velük vitatkozni, de 

eddig csap apró cikkecskékben hullatták el elmemorzsáikat, „csak nevetséges 

dolgokat irtak, de ha egyszer komolyan megismertetik nézeteiket, elveiket 

és eszméiket, amelyekről csak homályos sejtelmeink vannak, amennyibe,,Önöket 

sem rlar2, sem Lassallenak nem tekinthetjük, mi is kilépünk a sikra és igye-

kezni fogunk Önöket lekötelezni, amennyiben megtévedt és elfogult eszme-ut- 

vesztőjükből Önöket kivezetni törekedkünk." 3/  

Gelléri a nemzetiségen, a hazán az uralkodó osztályok hazafiságát érti, 

amelyhez a munkásosztálynak valóban nem sok köze van. A vallásra vonatkozó-

lag a marxisták_lazt tartják, hogy az az uralkodó osztályok hata]mAnak ideo-

lógiai alátámasztása s ilyen értelemben valóban "vallástalanok". Cikkén ér? 

ződik, hogy nincs teljesen tisztában a tudományos szocializmus elméletével .  

Amit a szocializmusról hallott, az inkább utopikus és lassallei hatásokon 

át jutott el hozzá. De ekkor még az: Internacionálén belül sem jutott diahal-

ra a forradalmi elmélet. 

Az Alföldi Iparlap három számon keresztül folytatásos elbeszélést közöl, 
amelyből főként az tünik ki, hogy milyennek képzeli a jómódu po].arság a 

mozgalmi-szervezőmunkást? /Egy munkás agitátór. - Vogel után G.M./gy kül-

földről bevándorolt munkás és egy hazai gyáros fia barátságot kötnek. A gyá-

ros lánya is vonzódik a jómodoru agitátor iránt. A gyáros azonban hamarosan 

leleplezi az agitátort. Kiderül, hogy pénzért hajlandó elárulni osztályát,s 

különben is több zavaros ügy terheli lelkét, mint pl. a betegsegélyző pénz- 

tárból illegális kiutalás /több esetben hangzik el majd ez még a sajtóban.!, 

teherbe ejtett lány, stb. 4  Gyakori  fogás ez . az uralkodó osztályok részérő]., 
hogy mozgalmi vezetőket sikkasztás vádjával járassanak le elvtársaik előtt.. 

Tipikus, együgyü, multszázadvégi sablonos történet, de nagyon alkalmas arra, 

hogy irodaÍmi köntösbe öltöztetve, még a jóhiszemü olvasók is ferde elképze-

léseket alakitsanak ki magukban a munkásmozgalom vezetőiről. 

S hamarosan  megismétlődik a vád. Erauttal nem elbeszélés keretében, ame-

lyet a fantázia szüleménények lehetne minősiteni, hanem Kulinvi Zsigmond, az 

Alföldi Iparlap társszerkesztője tüzi tollhegyre Ihrlinger Antalt, a Mu,kás-

Heti Krónika egyik szerkesztőjét, mert az óbudai általános munkásegylet vizs-, 

gáló bizottsága szerint évek óta nem számolt el a lapra fordított; összegekkel. 

Ihrlinr►er lapját nemcsak kétnyelvünek, hanem kétszinünek is bélyegzi. A lap- 

nak és olvasóiknak nincs is más céljuk, mint n fölforgatni a társadalmi ren- 

det." 5/A jövendőbeli uj szerkesztőről, Frankel Leóról,nem tagadja, hogy szive 
szerint lelkiismeretesen küzd a rmunkások érdekeiért. „De félünk Frankel ur 

meggyőződésétől, elveitől. Aki, mint ő, a párizsi Commune" alatt miniszter 
tr 	 ' 

volt, annak nem lehetnek a magyar munkások érdekeivel azonos elvei. Mert a 
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magyar munkás érdeke nem a pusztitás, de az alkótás, épités,Stb." 6/  

Az Ihrlingerrel kapcsolatos váddal érdemben nem érdemes foglalkozni. 

A lap kétnyelvűségét illetően,a Munkás-Heti Krónika valóban két nyelven je-

lent meg, magyarul és németül. Csak akik nincsenek tisztában a munkásmoz-

galom sajátosságával, azok nem képesek megérteni, miért van erre szükség? 

Magyarországra a nemzetközi munkásmozgalom tapasztalatait a hozzánk beván.-

tro 1ó és nálunk,letelepdő idegen eredetű - többnyire német, osztrák - szak-

munkások hozták. A kibontakozó magyar gyáriparnak egyre több szakmaunkásra 

volt szüksége s ilyeneket  éppen a hazai kapitalizmus fejletlensége miatt 

nem letietett: éppen a "magyar nemzetiségü" dolgozókból toborozni. De szük- 

sége volt ezekre a tapasztalt mmgalmi emberekre a magyar munkásosztálynak 

is, akik  természetszerűen nem tudtak magyarul. Nézeteiket ezért németül ir-

ták, amely a tárlapban magyar fordításban jeleit meg. Frankelial kapcsolat-

ban a szerző még óvatosan fogalmaz, a Kommünben azonban ő is csak a p'aszti-

tást .látja.- a Kommünről kapcsolatos hirek hazánkban a polgári sajtón kere 

esztül, eltorzi*va érkeztek hozzánk!. -, az uj, kizsákmányolásmentes társa- 

dalom felépitésére törekvést már nem veszi. észre, Ami a társadalmi rend fel-

forgatását illeti, _a.marxisták nem tagadták, hogy az uj.t4rsadalgm felépi- 

tése csakis a kapitalista rend megdöntése árán lehetséges. 

Külöx,ösen az 1877. évfolyam foglalkozik sokat a szocializmussal. Ter-

jedelmes cikkek elmélkednek, vitáznak - s főként rágalmaznak! - a szocia-

lizmus ideológiájáról, valamint alaposnak tűnő .érveléssel . igyekeznek  bizony-

gatni, hogy'ez efajta mozgalmaknak hazánkban nincs gyökere. Ismét a  unkás-

Heti Krónika szerkesztőjével, ezuttal Kaczander Gyulával, polemizál az Al-

földi Iparlap ..-cikkivója. A szocialittákat rögeszmék, ábrándképek után futók-

nak tarja, akik gyűlöletet szitanak a vagyonos és a szegény, a termelő és 

nem termelő osztályok között. Meginditják a negyedrend harcát a harmadreii.d 

ellen és vivnak don Quichote háborukat a tollal."
7/  Importált eszméiknak 

nincs talaja hazánkban. 

A szerző soraiban  akaratlanul is fölismeri az osztályhatcot, de annak 

céljával: a kizsákmányolás megszüntetésével, mnr nincsen tisztában, A ki-

zsákmányolás elleni harc pedig az iparosodottabb országokban - a termalő-

erők fejlettsége következtében - is fe jlett .ebh fokon, áll, mint nálunk, ahol 

tulajdonképen most var kibontakozóban a kapitalizmus, A külföldről érkező 

munkásmozgalmi tapasztalatokban ezért az „eszmék importálását" látja.  

Gelléri helyesen idézi Marxott: „A munkásosztály nagy föladata: a po-
litikai hatalom meghóditása. " 8/  Gondolatmenetében is helyesen következtet, 
amikor ugy látja, hogy a szocialisták minden anyagi értéket /föld,szén,gőz-

erő, gépek/ köztulajdonba akarnak venni. „Ez a meztelen komTrnirizmus," 9/A 

szükségletek kielégitésére vonatkozólag azonban nem talál megoldást, hisaen 
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ki képes megitélni az egyes ember szükségleteit, mikor  minden embernek más 

a szükséglete? Ha pedig mindent az állam határoz meg és mindenbe beavatkozik, 

akkor nem a szabadság, hanem a rabszolgaság felé közeledik az emberiség, 

"Rabszolga volna minden ember, kit az állam. - a neki szolgáltatott munka 

fejében - mint bizonyos személyeket szokás - kitartana. Az állam. az  ő fo-

galmuk szerint nem volna más, mint egy nagy, dologház, a szabadság kölcsöny-

zött idealismus&.n.ak minden árnyalata nélkül. "
10/  

Gelléri helyesen ismeri föl a - munkásmozgalom célját: a politikai hata-

lóm meghóditására irányuló . törekvést. A politikai hatalom birtokában a mnn-

kásosztály kisajátitja a burzsoázia termelőeszközeit, s a termelés szocia-

lista megszervezésével.megvalósitja a kizsál ányolásmentes társadalmat.Jel-

lemzően. azonban Gellérinek is, , és általában a szocializmus polgári birálói-

nak fő problémája a fogyasztás. Ez tipikus burzsoa szempont, amely mindent 

a haszon /profit/ oldaláról néz s nem tudja elképzelni, hogy a szocializmus 

első feladata a termelés megszervezése:,  és csak másodlagos kérdés a fogyasz-

tás. A termelés megszervezése pedig a szocializmusban valóban állami feladat, 

s ez ¢ppen hogy.nem.a.rabszolgaság, hanem az ember teljes felszabadulásához 

vezet. Állatira_ - vonatkozó elképzelésében a platoni eszme van.rá hatással, -

esnlyben valóban csak a rabszolgák végeztek termelőmunkát--, a "dologház"- 

esetében pedig az 1848-as párizsi februári forradalom után átmenetileg meg-i 

valósuló ,,nemzeti mühelyek" kispolgári szocialistaképzete hatott. 

Prarkel.személyével foglalkozva - szembeállítva Kaczanderrel, aki iyil-

tan a magántulajdon eltörlésének a hive - , a lap őt óvatosabbnak tartja, 

Frankel ui. egy óbudai munkásgyülésen tiltakozott az ellen, hogy pártját 

kommunisztikus törekvésekkel rágalmazzák. Ez az ellentét azonban látszóla-

gos, mert Frankel fél attól, hogy munkásai. előtt az Internacionálé valódi 

céljait fölfedje. De fél a hatóságok leleplezésétől is, és attól tart, hogy 

munkásainak jót - akikk leginkább az általános szavazati jog hangza-

tos szólamára gyülekeztek köréje -, elvesziti. Kaczandert idézi: 

az a törekvésiink: törvényes uton oly időket és viszonyokat előidézni,' me-

lyek a társadalmat oly módon fogják átalakitani, hogy a tőke más birtoko- , 

11/ 
sai minden kényszer nélkül fogják közvagyonnak tekinteni a munkaeszközöket." 

Valójában Frankel és Yaczander céljai között nincs semmi különbség. 

Tapasztalat dolgában Frankel  gazdagabb, és helyesen járt el, mikor  a  moz-

galmi munkánál nem elsősorban a társadalmi forradalom'előkészitésére helyez- 

te a sulyt, hiszen erre a magyarországi viszonyok éretlenek voltak. A sza-

vazati jognak ugyan kétségkívül nagy  vonzóereje volt a munkások között, mert 

megvalósulása esetén - erre főleg Németország volt jó példa! - egyre több 

munkásképviselő kerülhet be a parlamentbe,de a munkásmozgalomnak mégsem ez 

a fő célja, hanem a termelőeszközök kisajátitása.Abban viszont már Kaczan- 

"Nekürk 
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dernél kell utopikus hatást észlelnünk, mikor ő ugy képbeli, hogy a tőke 

birtokosai ebbe minden kényszer nélkül majd beleegyeznek. 

Gelléri kétségbe vonja - s ebben igaza van! -, hogy a tőkések bányái-

kat, gyáraikat, földjeiket szépszerével átadják. Lassalle kivételével a szo-

cialista párt kiválóságai meg vannak győződve arról, miszerint csak elkese-

redett harc, óriási vérontás után fog tervük megvalósulni. „Azért üdvözöl 

ték híveik a párisi Communet őrjöngő rigalgássa; azért kiáltották oly lel- 

kesedve: éljen a comt Ine! "
12/  

Lassalle valóban osztályharc nélkül, a tőkés állam támogatásával., sze-

vetkezetek terjesztésével, képzelte el a szocializmus megvalósitását. A szo-

cialisták többsége azonban - a forradalmi marxi elmélet hatására - nem hitt 

abban, hogy tőkés állam önként átadja helyét a szocializmusnak, hanem csa-

kis a tőkés rend forradalmi uton való fölszámolásával - ez egyébként már a 

Kormyrni  sta Kiáltvány megjelenése óta senki előtt nem volt titok! - lehet 

fölépiteni a kizsákmányolásnélküli társadalmat. 

Összehasonlitva a külfölddel .a hazai viszonyokat, Gelléri derülátó. 

Nálunk konszolidáltak a viszonyok, majdnem mindenütt méltányos munkabérek 

vannak, míg külföldön sok helyütt aránytalanul alacsonyabb. A választói jog-

gal kapcsolatban annyit elismer, hogy kiterjesztése indokolt, de elnyerésé-

hez szellemi kvalifikációra is szükség van. A  hosszas fejtegetést igy zárja 

le: „Mit kivánun  k  a munkásoktól? Legyen bennük egy szakra a hazafiságból s 

akik ez ország területén születtek, legyenek magyarok. Ne tagadják meg  ha-

zájukat, ne ábrándozzanak „nemzetközi, fogalmakról", mert ki azt, ki hazáját 

el nem ismeri, hazaárulónak tekintjük. És hazaárulókkal nem alkuszunk." 13/ 

Gelléri a.konszoliaált viszonyokról és a méltányos munkabérekről szó-

ló megjegyzésével téved. Nálunk valóban még nem olyannéles az osztályharc, 

mint külföldön, ami a kapitalizmus és a munkásmozgalom kezdeti szakaszával 

magyarázható. A munkabérek viszont sokkal alacsonyabbak, mint külföldön, ha 

az ellenük irányuló tiltakozás még nem is annyira szenvedélyes. A hazaáru-

lás sokat emlegetett vádja pedig ezuttal is nevetséges. A mvnké,sság kizsák 

mányoltsága nem kötődik egyetlen nemzetiséghez sem, - mintahogy a tőke ki- 

zsákmányolása is minden országban egyforma - , akik pedig a kizsákmányolás 

ellen, emberibb életfeltételek megteremtéséért harcolnak, nem lehet őket 

hazaárulóknak tekinteni. 

Mig Gelléri csak hallott  valamit  - többnyire ferdén és rosszul - a 

szocializmusról, de azért nagy bátorsággal támad neki, addig Eisenstd.dter  

Lukács alaposabb elméleti fölkészültséggel lát a szocializmus boncolgatá-

sához. Hatalmas történeti áttekintést nyujt,a görög filozófusoktól kezdve 

a keresztény egyházatyákon át Morus Tamásig. Az utopikus és kispolgári 
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A szakosztály melegen ajánlja a fővárosi tanács figyelmébe „a szaktanács . 

ama kérelmét, hogy müködése alkalmas helyiségek átengedése és pénzbeli tá-

mogatás által elősegittessék, kellő ható sápi felügyelet"  mellett: a,munkás-

kamarák a munkáso4ztály hivatalos,törvényes képviseletei lehessenek. Ezt a 
„társadalmi béke megóvása s a polgári egyenjoguság érvényesitése szempont-

jából;is szükségesnek"tartja s megvalósulását a kormánynál is szorgalmazni 

fogja. 
 31/ 

Hiába próbálja azonban Matlekovics  a munkáskérdést egyszerüen letagad-

ni, az mégiscsak létezik. Sőt, most már nemcsak az ipari munkások körében, 

hanem az Alföldön  is! A cikkiró megdöbbentőnek találja, hogy tősgyökeres 

magyar munkások mennyire . fogékonyak a szocialista agitátorok népbolonditó 

árvitásai iránt. Nem érti, hogy  az alföldi munkások tulajdonképen miért e-

légedetlenkednek, hiszen nincs okuk panaszra. „Amely munkás a nyári 3-5 
hónapos munka - igaz, hogy megfeszített munka-által egész évi szükségle- 

tét beszerezheti, m;  oka lehet annak panaszra?" 32/  Helyteleniti a cikk, 

hogy illetékes helyen a mezőgazdasági munkások sorsával senki sem törődik, 

s igy ők lelkiismeretlen szocialista agitátorok kezébe kerülnek. „Tehát 

gondozása, ápolása eme osztálynak; humánus intézmények létesitése.részük-

re, ellensulyozásul a  szocialista agitációnak; ezek fogják a fölmerült moz-

galmat teljesen. megszüntetni.t
133/  

A cikkiró nem látja meg, hogy a tősgyökeres magyar mezőgazdaságimun-

kások élete ugyanolyan, mint-  a határon tuli társaié. A kizsákmányolás elIe-, 

ni harc nem egy bizonyos nemzetiségre korlátozódik, a közös sors - nemze-

tiségre való tekintet nélkül - közös harcot kiván, Ha igaz is, hogy a sze-

rencsésebbek 3-5 hónap alatt megkeresik maguknak az egész évi szükségletet, 

de bizony ez nagyon szegényes kereset .! És az év többi hónapjában mit csi-

nálnak? Munka nélkül nyomorognak! Helyes volna, ha a tárcsadalom törődne 

az agrárproletariátussal. ,!mde eddig sem törődtek vele s igy az osztály- 

harc nem tompult, hanem élesedett. 

Egy másik cikkiró a parasztbk iri msé,ében.látja am mozgalmak okát y  

Minthogy aratáskor a mezei munkásság tudatában van ereje nélkülözhetetlen-

ségének, olyan  követelésekkel lép föl,a földbirtokossal szemben,  amelyeket 

az - önmaga megkárositása nélkül - ki nem elégíthet. Jelentésekre hivatko-

zik, amelyek hirül adják, hogy Derekegyházán, Mágócson, Törökkanizsán oly 

mozgalmak jelei tapasztalhatók, amelyék azonosak „az orosházi és battonyai 

paraszt szociális kitörések természetével."34 /  Fölsorolja a cikk  azt  is, 

hogy a hatóságok milyen csendőri-katonai erővel próbálják e káros mozga-

lom terjedését megállítani, mégsem mindig eredményes-ez, mert  pl. Török 

kanizsán a mezőgazdasági munkásoknak sikerült a munkaadókkal az eredeti 

1/14 helyett 111 részben - minden 11. rész az aratóé - elvállami a munkát. 
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„Mindenesetre kivánatos, hogy a közigazgatási hatóságok az ilyen térmésze 

tü veszedelmesmunkás-mozgalmat má .r a kezdet stádiumában•elfojtsák; és ki- 

vánatos, hogy a csendőrs¢g a maga respektust keltő erejével mindenhol  mu- 

tassa meg éber figyelmét." 35/  

A cikkíró az aratósztrájkokra céloz, amelyek az agrárproletariátus  

harci eszkpzei voltak a nagybirtokkal, szemben. Különösen, a Viharsarokban  

eki 
volt az agrárproletárok osztályharca a 9O-es évek elején. Igaz, hogy az u-

ralkodó osztály ezek letörésére több alkalommal nemzetiségi - főleg szlo-

vák-parasztokat hozatott, akiknek életszinvonala még a magyar parasztoké-

nál is alacsonyabb' volt, de ez .nem mindig volt lehetséges. A paraszti osz-

tályharc néha - mint  a törökkari   zsai példa bizonyitja - ért is el, megle-

hetősen sováiy eredményeket-is, amelyek ugyancsak az osztályharc éleződé-.  

sét mutatják.  A cikkiró teljesen reakciós javaslatot terjeszt elő irásában,  

mikor a csendőrségrespektusát emlegetve az uralkodó osztályok terrorjának  

fokozását követeli.  

Akadtak azonban józanabb megfigyelők is, akik tisztában voltak azzal,  

hogy „csendőri respektussal” nem lehet utját állni a szocializmus ter jedé- 

sénak. Az ipartörvény revíziójának tárgyalásakor Irányi Dániel, a Függet-

lenségi párt legtekintélyesebb tagja, emlékezteti a törvényhozgkat arra,  

hogy a párizsi kommün bukásakor a hazai munkások is gyászoltak. A főváro �  
si sajtó nagy részével szemben - amely szerint nálunk sincs talaja a kom-

mulizmusnak - .idéz1 a Népakart: és a Wochen-Kronik-b61. Nem tartja lrielé  

gitő módszernek a megtorlást, hanem  szükségesnek tartja a panaszok orvos-

lását és a kivánságok teljesitését..A fölvilágositásban müködjék közre a  

sajtó, az iskola és az egyház. Törvényben kell megszabni a munkások munka-

idejét, a vasárnapi munkaszünetet, gondoskodni kell a szerencsétlenül járt  

munkásolcról balesetbiztositás utján, valamint özvegyeik és árváik támoga- 
tásáról. „Azon lapok ellensulyozására, amelyek, mételyt terjesztenek, jó  

lapokról és jó egyesületekről kell gondoskodni. Ilyen intézkedésekkel kell  

elejét ét venni a  szocializmusnak."  3 , A  maga 	 '  ~ 	 aga rászeről kész támogatni a mun- 

kások minden méltányos kivánságát.  

Irányi rokonszenvvel figyeli a munkások sorsát, a dualista parlament-

ben az egyedüli, aki  a munkásőztály irányában a legmesszebbmenő méltányos-

sAgot.tanusit, Elitéli az államhatlom erőszakos intézkedéseit. Ehelyett  

gyakorlati,tetteket, intézkedéseket követel .aía munkásság helyzetének meg-

javitására..Ugyanakkor polgári irányitás alatti sajtót javasol a munkás-

osztály megnyerésére, és oly an  szervezkedési jogot, amely,nem érinti a 

fennálló társadalmi rendet, és leszereli az osztályharcot, 

Nemsokára szaktanácskozások kezdódtek a munkások baleset elleni biz- 



-1277 

tositáaáról. Ismét Irányi Dániel  volt  az, aki a tanácskozásokra, mint  a , 

legérdekeltebbet, a munkások képviselőit is, fontosnak tartotta meghívni. 

Többen támogatták Irányi javaslatát, sőt akadt egy résztvevő, aki a csép-

lőgépek mellett dolgozó - tehát a mezőgazdasági - munkásokat is részesite-

ni kivárja a biztosításban. Ehhez az állásfoglaláshoz csatlakozik az Al-

földi IAarlaD is: .„...ki kell jelentenünk, hogy az .általános kötelező biz-

tositás hivei vagyunk, még pedig a gyárosok és a munkások által közösen és 

egyenlően fizetendő dijtételek,mellett." 37/  

Az 1872...  évi .VIII.  tc. 69.§-a arra kötelezi a d' .aadókat, hogy üze - 

meikben munkavédelmi berendezéseket szereljenek fol. Mulasztás esetén 

munkaadó 300 Ft-ig terjedő  pénzbirsággal . sajtható, Ennek ellenére a ,mmka-

védelmi berendezéseket csak kevés üzemben.alkaJmazták, 38
/ 

 

A.biztositás megvalósitásához segélypénztárakra v an  szükség. Nagyobb 

városokban szakmánként lehetne ilyeneket  létrehozni, kisebb helységekben . 

a dolgozók együttesen szervezhetnéneksegélypénztárt, amelynek felügyelet-

ét nnnkaadók és munkavállalók közösen látnák ;  e3.„A gyármunkásokra nézve 

a gyáros tartozzék segélypénztárt létesíteni, 	Munkahelyváltozáskor sz 

előző munkahelyen befizetett hozzájárulás jogosulttá teszi a munkavállalót 

uj munkahelyén is a biztosítási szolgáltatásokra. 

A balesetbiztositás ügyét 1888/1889-ben  az Országos Iparegyesület  

több alkalommal tárgyalta. Elve az  volt, hogy elsőbbséget kell biztosi-

tani a betegség eseténi biztositásnak, csak azután jöhet a balesetbiz-

tositás ügye. A segélypénztárakat országos szervezetbe kell összevonni és 

állam; felügyelet alá helyezni. /Nincs szükség külön baleseti segélypénz' 

tárakra! A.biztositás költségeit ne a munkaadó fizesse. Sulyt kell he- 

lyezni a. balesetek megelőzésére, ehhez pedig a gyárfelügyelő.49tézmény 

ujjászervezésére és hatáskörének kiszélesitésére v an  szükség. . 

A 80-as évek vége felé egy gyárfelügyeleti jelentés beszámol arról, 

hogy a nagyobb gyárakban a.munkások betegség esetére való biztositása - 

önkéntes alapon - megvalósult, a baleseti biztositás azonban még ritka, 

a fogyasztási és házépitő szövetkezetek nem tudnak a munkások között- meg-

honosodni. A gyárfelügyelők különös gonddal vizsgálják a balés.et elleni 

védőberendezések  fölszerelését a munkahelyeken.
41/ 

 

1ffi89 őszén a magyar jogászgyülés foglalkozik a munkásbiztositássalj 

Hegedüs László, budapestikir. itélőtáblai bitó, a tanácskozás előadója, 

a jogászgyülés nevében javaslatot terjeszt elő, amelyben követeli a bal-

esetet szenvedett munkásoknak törvényben szabályozott kötelező biztositá-

sát; ezt ki kell terjeszteni mindazokra a munkásokra, .akiknek munkaköre 

életüket vagy testi épségüket veszélyezteti; a törvény ne csak a dolgozó 

munkásokra vonatkozzék, hanem azokra is, akikről a munkásnak gondoskodnia 
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kell; a biztositás vonatkozzék a gyógyitásra, esetleg a temetési költségek-

re, továbbá az életjáradékra; a biztositási dij elsősorban a munkaadót, és 

csak kisebb részben a munkást terhelje; a biztositás érvénye feltétlen és 

meg nem támadható, a biztosítási összeget nem lehet lefoglalni, elzálogo-

sitani vagy másra átruházni.
42  

Mig az Alföldi Iparlap  cikkében a biztositási dijat a  gyárosok és a 

munkások közt egyenlő arányban akarja megosztani, az Országos Iparegyesü  

let pedig azt kívánja, hogy ezt egyáltalán ne a munkaadó fizesse - azaz 

teljes egészében a munkást terhelje! -, addig a jogászgyülés az előző vé4 

leményekkel szemben határozottan pozitiv lépést tett burzsoa részről a fi-

zetési kötelezettségekre vonatkozóan. 

Ugyanebben az időpontban a Budapesti Általános Munkás Beteg-segélyző 

Egyletsegélypénztárának küldöttsége is fölkeresi Barossit  emlékiratával. 

Ebben arra kéri a minisztert, hogy a betegsegélyezés ügyét kapcsolja ösz-

sze a rokkant és elaggott, munkások  ellátásával, és a kötelező,betegsegé-

lyezési.biztositást terjessze ki a mezőgazdasági munkásokra .is. Mindadig, 

amíg ezekről törvény nem készül, országos segél. énztárakat  létesitsen. A 

küldöttség Barosstól  megelégedéssel távozott : , 43  

Az Alföldi Iparlap  már 1888 végén behatósan ismerteti azokat a terve-

zeteket, amelyek a  gyári munkások és alkalmazottak baleset  elleni biztosi-

tásáró l készültek, Egy ilyen javaslat védőberendezések kötelező használa-

tát írja elő.a testi épséget veszélyeztető gépeknél, berendezéseknél, $s 

hangsulyozza, hogy a törvényt.a legnagyobb szigorral kell végrehajtani.A 

gyárak felügyeletét ki kell vonni az iparfelügyelők hatásköréből, és a vé-

dőberendezések használatának ellenőrzését és a törvény végrehajtását .a gyá- 

ri felügyelőkre  kell bízni. 

Egy, a törvényjavaslat előkészítésével megbizott, szaktanácskozás -

fölmérést végzett a munkások, tanoncok létszámáról, az elszenvedett sérü= 
lésekről és balesetekről, csonkolásokról, baleset következtében beállott 

halálozásokról.,Megállapitja, hogy a legtöbb baleset famegmunkáló gépek 

mellett történt, Ezt követik az erőátviteli gépek csoportja, illetve az 

égési sérülések,
45/  

A törvényjavaslatot előkészítő tárgyalásokon ismét Irányi Dániel  

hangját hallani; „A törvény kötelezné a gyárosokat, hogy minden baleset-

ért kárpótlási kötelezettséget vállaljanak bizonyos összeg erejéig.n
46/.-  

Efölött az elsőfoku iparhatóság illetékes dönteni, 

A fölmérés kimutatja, hogy jelenleg a gyáraknak csupán 15 %.-a,gnn.dos-

kodik a balesetet szenvedett munkások ellátásáról. Összesen ez kb. a 

munkások 30 %-át jelenti. A legtöbb gyárban hiányoznak a védőberendezé- 

44/ 



-129- 

sek, a legtöbb sérülést ezek hiánya okozza. Az előterjesztés értelmében 

azonban minden esetben a munkaadót kell felelőssé tenni, ha munkásának va-

lami baja történik. Viszont a munkaadó joga - francia példára nem állami, 

hanem tetszőlegesen megválasztott! - biztositó társaságnál munkásait biz-

tositani  . A munkaadó. a kártalanitásból származó költségveszteséget maga is 

viszontbiztosithatja. Ha a biztosítások szaporodnak, a társaságok alacsony 

befizetései dijtételekkel is megelégednek. Fenntartja a jogot a miniszté-

riumnak, hogy kijelölje azokat a biztositó társaságokat, amelyeknél a mun-

kásbiztositás lebonyolitható. 47/ 

A viszontbiztositás lehetőségével a tőkést tehát nem éri károsodás. 

A munkások baleseti ügyéből burzsoa pénzügyi körök még hasznot is huzhat-

nak! 	 . 

Magyarországon csak akkor kezdik a vitát "a biztositásról, mikor Né-

metország évekkel ezelőtt a maga részéről már megvalósitotta. 1883-ban a 

bete-Miztositásról, 1884-ben a balesetbiztositásól hoztak trvényt, és 

1889-re megvalósult a rokkantsági és öregségi biztositás is. Az ezekkel, 
48/ 

kapcsolatos költségek a munkásokat és a munkaadókat megosztva terhelték. 

A betegsegélyezésről az Országos Iparegyesületben tartott szaktanács-

kozás szerint a munkások ipartestület vagy gyári segélypénztárhoz kötele-

sek tartozni. Olyan helységben, ahol egyik sincs, a kerületi segélypénz-

tár az illetékes.. A kötelező segélypénztár mellett önkéntesen más segély-

pénztáraknak is lehetnek tagjai, de ennek  fizetésére a munkaadó nem köte-

lezhető. Ipari tanulókra nem terjed ki a betegsegélyezés, de a szerződés 

megkötésekor el kell dönteni, hogy kit illet az ápolási kötelezettség: a_ 
49/ 

mestert-e, a szülőket-e, vagy a gyámot? 	 . 

Ugy látszik, a törvényhozásban is az Iparegyesület álfontja győz' 

ött, mert bár már előbb tárgyaltak a balesetbiztositásról,mégis a beteg-

ség esetén biztositásból született, meg hamarabb törvény. 

Hosszas előkészítés és számos módositó javaslat előzte meg „Az ipari, 

és gyárt alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről" szóló 1891. 

évi XIV. tc-et.,A segélyezés magában foglalja 20 héten belül az ingyenes 

orvosi kezelést, a gyógyszerek és segédeszközök ingyenes használatát, 3 

naptól 20 hétig terjedő táppénzt, gyermekágyi és temetkezési segélyt. A 

munkaadó azonban a törvényben előirtnál nagyobb segélyt is  nyu jthat . A se-

gélyezés vonatkozik a balesetekből kifolyó halálesetekre is, lehetővé te-

szin' az ingyenes kórházi ápolást, mialatt a hozzátartozóknak a táppénz , 

felét kell kifizetni. A biztositás 110-a a munkaadót terheli, mig a 2/3-

ot a biztosított béréből kell levonni. Hangsulyozza, hogy a törvénnyel 

ellenkező szerződés munkaadó és munkavállaló között tilos és érvénytelen. 
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A 26,§ előirja a munkaadónak, hogy a munkába lépőt 8 napon belül köteles 

az illetékes segélypénztárnál bejelenteni, amelynek elmulasztásával sulyos 

büntetés terheli a munkaadót. A VI - XII. fejezetek felsorolják a beteg-

segélyző pénztárak fajtáit /kerületi, vállalati, gyári, épitési, ipartes-

tületi, bánya-betegsegélyezési, un.,,társládák", és magánegyesületek utján 

létesithetők/. 50/  A törvény értelmében a szegedi Általános Munkás Beteg-

segélyező Egylet Betegsegélyző Pénztár-rá   át. 51/ 

A törvény értelmében a szegedi ipartestület is létrehozta betegse-

gélyző pénztárát. Az alapszabályok értelmében a biztositásra kötelezett 

járulékai a munkabér minden, Ft-ja után 2 kr-ban nyert megállapítást.,Ezt 

a munkaadó fizeti be, de 2/3-át utólag a biztositott béréből levonja. A-

zoknak  a biztositását, akik bért nem kapnak - pl. tanoncok, gyakornokok -, 

a biztositását teljes egészében a munkaadó vállalja. Keresettel nem bitó 

családtagokat a bérösszeg feléig lehet biztosítani. Csak a pénzt' által 
kijelölt orvos és gyógyszertár szolgáltatásai vehetők igénybe.

52/  

Még a törvény előkészitése idején egy budapesti munkásgyűlés felszó-

litotta.a kormányt arra, hogyha a betegség esetére való kötelező biztosi-

tás,5e valósul, ezzel az Általános Munkás Betegsegélyző Pénztárt bizza 

meg.  

A törvény megszületését a munkásság egyáltalán nem fogadta lelkese-

déssel. Az Ipaxevesület panaszkodik, hogy rendszeresen ismétlődő mózgal-, 

mak félrevezetik a munkásokat és megakadályozzák a.törvény érvényesitését. 

A valóságban a munkások és segédek az ellen tiltakoztak, hogy a biztosi-

tási járulékok 2/3-át a mmikaadók levonták a,bériekből, ők maguk csak ki-

sebb részt vállaltak a biztositási terhekből. „A vállalati betegsegélyző 

pénztárak a munkabérfoszto4atásnak és a munkások helyhez kötöttségének vol- 
. 54/ 

tak az eszközei, s ezért harcolt ellenük a munkásosztály," 

1889-ben a gyáripari munkásságnak 73 %-a tartozott valamilyen beteg- 

segélyző pénztárhoz. A kisiparban azonban 200 ipartestület közül mindössze 
52-nek volt betegsegélyző pénztára. Mikor 1891.ben a törvény, kötelezővé 

tette a biztositást, a vállalati segélypénztárakat meghagyta. Ekkor 453 

segélypénztár működött az országban. 77 vidéki segélypénztár közül azonban 

36 állandó deficittel kífzdött :, A biztositási rendszer annyira elaprózódott 

volt, hogy alig válthatta be a törvényben megállapitott célkitüzéseit,
55/  

Bár a-kormány a balesetbiztositási törvényt már 1889-ben előkészitet-

te,de a burzsoázia a vele járó terheteket nem akarta,magára vállam, azért 

erre csak a betegsegélyezési törvény után került sor. „Az ipari és,gyári 

alkalmazottaknak baleset elleni védelméről" szóló 1893, évi XXVIII. tc. . 

konkréten megjelöli azokat a rendszabályokat, amelyeket baleset- és egész- 
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cégvédelem terén az egyes iparágakban szükségesnek tart. Végrehajtása a-

zonban a tőke ellenállása következtében, és a kormány erélytelen, bünteté-

seket 5eellőző eljárása miatt csak nagyon töredékesen valósult meg a gyakor-

latban. , 

Az T, szakszervezeti kongresszus  /1899/ a törvénnyel kapcsolatosan 

azt kívánja a kormánytól, hogy világosan irja elő, milyen szakmákban kell 

védőberendezéseket alkalmazni? A gépek melletti védőberendezések után gon-

doskodni kell világos, szellős munkahelyekről is, különösen olyan üzemek-

ben, ahol egészségre ártalmas anyagokkal dolgoznak /pl.. vegyiparban!/. Az 

iparfelügyelet terjedjen ki a kisiparra is. Az iparfelügyelő a munkaadó tá-

vollétében hallgassa meg a munkásokat. Külön intézkedésekre van szükség az 

épitőiparban és a bánya- és, kohómunkásoknál. E zakmákban a felügyeletbe a 

munkásokat is be kell vonni.
7/  

Az Országos Iparegyesület  a balesetek megelőzésére, a biztositási 

rendszernek a munkások számára való megismertetésére és a munkásság mű-

velődési intézményeinek látogatására kidolgozta az Iparegészségügvi /Szo-

ciális/ Mnzeum  tervét, mely,a századfordulóra meg is valósult. A muzeum. 

3 osztályra tagolódik. Az I. osztály a balesetelhárítási rendszabályokat, 

védőeszközöket ismerteti; a II.osztály csoportositja a nevelési, müvelő-

dési lehetőségelvet, munkáslakóházakat, takarékpénztárakat, h.i lintézm¢-

nyeket; a III. osztály a különféle segélyezési reAdszereket mutatja be. 58/  

Már az,1884. évi XVIII ., tc. 121.§-a elrendelte a gyárfelügyelet  meg-

szervezését, A betegség- és balesei:biztositási törvény megnövelte a gyár-

felügyeleti intézmény jelentőségét. Az Országos Iparegyesület  egyetértett 

azzal, hogy a felügyeleti rendszert az összes ipari üzemre - a kisiparra 

és a háziiparra is - ki kell terjeszteni. Azt azonban kivihetetlennek tar-

totta, hogy a gyárfelügyelők fele a munk4áokból kerüljön ki, ahogyan azt 

az I. szakszervezeti kongresszus kivárta, Azzal háritja el a munkások be-

vonását a gyárfelügyeletbe, hogy e teendők ellátásához solcka], magaskbbb ki-

képzésre van szírség, mint amivel a munkások rendelkeznek„ 
5.9  

1887-ben 3 gyárfelügyelőt neveztek ki, akik - bár nem,voltak ipari 

szakemberek - 1888/1889-ben 93$ ipartelepet vizsgáltak meg. A Magyaror-

szági általános : Munkáspárt  III. kongresszusa azt követelte, hogy „a gyá- 
rak felügyelete, egy iparhatósági közeg vezetése alatt, kizárólag a külön-

böző szakmákhoz tartozó munkásokra bizandó, akik eziránti müködésókkben ha- 
tósági meghatalmazással és végrehajtó hatalommal ruházandók fel." 

Az Országos Iparegyesület  1897-ben az iparfelügyelői intézmény ujjá-

szervezésére emlékiratot dolgozott ki, Ebben azt javasolja, hogy a köz - 
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ponti iparfelügyelet szünjön meg, és ehelyett a kereskedelmi és iparkama-

rák területén legyenek felügyelők. Ezek ne csak ellenőrző közegek, hanem 

az iparosok és munkások barátai, tanácsadói legyenek. Különösen arra töre-

kedjenek, hogy a ,munkáskérdés számos kellemetlen odalai a gyakorlatban ki 

ne fejlődjenek s ezáltal most má .r  mindenféle eszközökkel folytatott izgatá-

sok tényleges alapot ne talál janak. 
t►61/ A burzsoázia a gyárfelügyeleti in-

tézményt politikai rendőri feladatokra akarta felhasználni, 62/  

Gelléri  már 1891-ben javasolta, de csak 1897-ben valósult meg, Munkás- 

ügyi Szakosztály  szervezése az Országos Iparegyesületben.  Első elnöke Mat-

lekovics Sándor.  volt. Ülésein,a munkások szép számmal, különösen a Szakta-

nács képviselői, vettek  részt. A szakosztály minden a munkásságot foglal-

koztató kérdést megtárgyalt. Ilyenek  voltak: a munkanélküliség,  és elhárí-

tásának módjai, biztositási ügy, munkásházak, munkáskaszinók, szövetkeze-

tek, népkönyvtárak, munkaviszonyok szabályozása, munkaközvetités, munka- 

ügyi törvényhozás, a munkás részesedése a vállalati haszonból,stb. A szak-

osztály határozathozatal előtt mindig kikérte és meghallgatta a munkások 

véleményét, javaslatát, 
63/ 

A századfordulón a szakosztály Neuschlosz Marcell  javaslatára foglal-

kozott a munkások gyülekezési jogának a biztositásával, a sztrájkjoggal, 

/sztrájkra a munkások anyagilag is tehessenek előkészületeket,. nyilvános 

számadási és hatósági ellenőrzés mellett/; fontosnak tartotta, hogy az o-

lyan testületekben, amelyek munkásügyekben tanácsadással vannak,megbizva, 

a munkások a munkaadókkal, _ egyenlő számarányban vehessenek részt. Niunkaü-

gyi kérdéseken tul a szakosztály sokat foglalkozott egészségügyi  /munká-

sok tulterheléae, tüdővész elleni küzdelem, alkoholizmus, napközi otthon- 
64/ 

ok/ kérdésével. 

Ott alakult meg utoljára a fentihez hasonló ügyosztály, ahol leghama-

rabb kellett volna létrehozni, ti. a kereskedelmi minisztériumban,  mert 

ez lenne a hivatott elsősorban ilyen kérdéseket vizsgálni, 1899-ben, i-

parfpliigy l eti és munkásvédelmi szakosztály  néven. Lényegében hasonló volt 

a feladata, mint az Iparegyesület Munkásügyi Szakosztályának,de ezen tul 

figyelemmel kellett, kisérnie még a, külföldi iparügyi és munkásvédelmi tör- 
65/ 

vényhozást, és a munkásmozgalmakat. 

Az osztályharc  ujabb, de sorrendben a betegsegélyezést megelőző, ered-

ménye a vasárnapi munkaszünet  törvénybe iktatása !  

Németországban a Bismarckot  fölváltó Caprivi  kancellársága idején a 

megerősödőtt szociáldemokrácia a birodalmi gyülésben folytatta a munkás-

védő törvényhozást. Igy került sor a vasárnapi munkaszünet törvénybe fog-

lalására, az iskoláskora gyerekek gyári foglalkoztatásának eltiltására, a 
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nők munkaidejének napi ii-órában maximálása, és a progressziv jövedelem-
66/ 

adó bevezetésére. • 

Ausztriában is má,r 1885-ben megvalósult a vasárnapi munkaszünet, 67/ 

Nagyon jellemző az Országos Inaregyesúlet véleménye, illetve indok-

lása arról, hogy miért járult hozzá a vasárnapi munkaszünethez? Mert az ? 

már az-iparos államokban megvalósult, s ily ügyekben „legcélszerübb a pre-

venció, az ily kényes kérdések oly időben rendeztessenek, amidőn a kérdés 

élére állitva nem lévén, higgadt meggondolással intézhető el bármely ol-

dalról jövő presszió nélkül." A törvényben felsorolt kivételek lehetővé 

tették a rnrnkaadóknak, hogy „ 	 iinden jogosult ipari érdek megóvassék", s 

igy "érdemilegnem ellenezték annak törvényerőre emelését azok sem, akik 

közgazdasági vagy más teóriák szempontjából különben elvileg nem rokon-

szenveznek .ez .intézkedéssel .." Az Ipaaaegyesületben két álláspont állt egy- 

mással szemben a vasárnapi munkaszünet kérdésében: 1. szükségesnek tartja 

a -munkások egészpégügyi, kulturális és munkaerejének megujitása /pihenés/ 

szempontjából; 21 "a munka sza6bb ,fiságának" mindennemü megszoritását az i 

parra nézve kárognak tartja.  

Az 1891. évi XIII. tc. az ipari_mmnkának vasárnapi szüneteltetéséről  

- a vasárnapokon kivül Szent István napját is, mint nemzeti ü uiepet, mun- 

kaszüneti napnak nyilvánitja - tulajdonképen csak az elvet iktatja törv¢ny-

be, mert 63-féle jogcimen ad lehetőséget a  vasárnapi munka folytatására, 

/Ide tartoznak az egyedül dolgozó  kisiparosok isi/ 69/  Az Alföldi Iparlap-

ban máris sopánkodó hangok hallatszanak. Ezek szerint a-vasárnapi munka-

szünet legjobban a kisiparost és a kiskereskedőt sujt.ja, aki igy évente 

500-600 Ft-tól esik. el. Legalább délig engedélyezni kellene az árusitást,
70  

Dr Bernáth István előadása szerint viszont a,vasárnapi munkaszünetet ki 

kellene terjeszteni a szellemi munkásokra is. Az ifjumunkások érdekében 

a törvény teljes szigorát követeli a munkaszünetet megsértővel szemben, 

és-azt javasolja, hogy a gyári felügyelők jelentéseikben térjenek ki arra 

is, hogy a vasárnapi munkaszünet milyen bsfo yással van a termelésre, a 

munkások bérére, egészségére és értelmére. 

Az,I. szakszervezeti kongresszus /1899/határozatában követeli, hogy 

az 1891. XIII. tc-et szigorian hajtsák végre. Az olyan iparágakban dolgo- 

zóknak, ahol az iparág sajátossága miatt- vasárnap is kell a munkát folytat-

ni, a hét egyik napján. 36 órás megszakitatlan pihenőidőt kell biztositani.
72/  

Az aradi asztalosok a,  vasárnapi nnnkaszünet megvalósitásáért és a 10 órás 

munkaidőért küzdenek. Hasonlóképen a győri,Vagongyár dolgozói még. 1897-ben 

is a vasárnapi munkaszünetért sztrájkoltak. A munkásosztálynak a valóság-
ban még hosszu harcot kellett, folytatnia, mig a törvényben biztositott 
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vasárnapi pihenőideje valóra vált. 73/  

Nyugati  példWk alapján nálunk is egyre erőteljesebb kívánság a munka-
időnek törvény alapján egységes megállapitása. Az Alföldi Iparlap szerint 
ezt nálunk nem lehet megvalósitani, hiszen a  kisiparosoknál a munka néha 

összetorlódik, mig máskor alig akad munkája. Mig másutt ez üdvös lehet, 

nálunk egyenesen káros, mert olyan társadalmi kérdéseket is fölvetne, ame-

lyek még nem léteznek. Csak  az ipar helyes kifejlődése után lehetne erre 

gondolni, miután más közgazdasági nehézségeink is megoldást nyertek, 74/  

Németországban a munkaidő a századforduló táján általában még 11. órp,, 
dem,számos iparágban már csak 10 órát, sőt egyes helyeken 9 órt, dol4ozr 

tak. Ez a nézpet munkásság életszinvonalának emelkedésével járt. 75/  

Az 1884. XVIII. tc . a munkanapot 16 órára korlátozza, másfélórás mun-
kaszünettel. Az átlagmunkaidő Budapesten 12 óra, vidéken 14-16 óra. Jellem-

zően a kisiparban általában hosszabb, mint a gyáriparbaní. A munkásság sztrájk-

harcai ebben az időben még a 10 órás - ritkábban a,9 órás - munkanapért 
folynak, de  1890 május 1-tőlr egységesen - a II. Internacionálé hatá-

76/ 
sása - a 8 órásmunkanapért. 

A vasárnapi munkaszünethez hasonlóan az Országos Ipaxegyesület termé-
szetesen nem helyesli a 8 órás munkanapot sem, kb. ugyanolyan indokok alap-
ján, dint ahogyan a vasárnapi munkaszünethez is csak nagy nehezen járult 
hozzáá,,A 8 ór b nem tartja elegendőnek a kisiparos megélhetésének bmztosi 

tására. Az egyén t,}égsajátabb magánjgpnak megsemmisitését" látná abban, 

ha az valóra válna. Minthogy az egyes iparágak között sajátos különbségek 

vannak, - épugy, mint a mezőgazdaságban sem lehetséges a 8 órás munka - 

képtelenség 1vnden iparág számára egységes munkaidőt meghatározni. 77/  

Az 1884. évi ipartörvény a gyermekmunka idejét 10 éves kortól napi 
5 órában, 12-14 éveseknek 10 órában, 14-16 év között 12 órában állapitja 

meg, de délelőtt is, délután is félóra, délben pedig egy óra pihenőt relitl. 
Az I. szakszervezeti kongresszus revízió alá akarja venni a törvény 

idevágó rendelkezéseit és azt követeli, hogy 14 év alatt gyermekeket a gyá-

rakban egyáltalán ne alkalmazhassanak, 14 4s 18 év között napi 6 órás mun-

kaidő e legyen. Nőket és gyermekeket az éjjeli munkától teljesen el kell 
tiltani, ,agyszintén ezeknek egészségükre ártalmas üzemekben való alkalma-

zását is.. ./ Az éjjeli munkát az ipartörvény 65.§ és 115.§ már a 16 éven 
aluli munkásokra eltiltotta, de a munkások ezt a 'korhatárt 18 évre akarják'" 

fölemelni. 

Az  Országos  Ipare vesület a 14 éven aluli gyermelTrunká eltiltását ha- 

tározottan károsnak tartja. Az ipari munkára való előkészülést már a 14 é-

ves kor előtt el kell kezdeni. Ugyanakkor e gyetért azzal a javaslattal, 

hogy fiatalkoruakat ne alkalmazhassanak éjszakai munkában, illetve olyan 
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munkakörben, amely testi fejlődésüket, egészségüket veszélyezteti. 79/  

Nint az előadottak bizonyitják, a kisiparosok - és legilletékesebb  
szervezetük, az Országos Ipare, yesület - és a burzsoázia a vasárnapi mini-

kaszünet, a munkaidő és a gyermgkrzunka alkalmazása kérdésében egyértelműen  

reakciós álláspontot foglalt el. A tulmunka és az ekkoriban virágzó női és  

gyermekmunka  kizsákmányolása a profitszerzés fő forrása volt.elpiicatt, Az  
idevágó törvények is - amelyeket az uralkodóosztályok hoztak - inkább a,ki-

zsákmányolta.k érdekeit védték, semrint,azokát, akiknek érdekében hozták. A  

törvények, amelyeket'nem mindenütt hajtottak végre következetesen még a  

gyárfelügyelet ellenére sem, különben is rengeteg kivételt soroltak föl  

s igy a muankaadókuak könnyű volt kijátszani azok eredeti rendeltetését.  

Az orosházi Szociáldemokrata Pártszezvez.et alakuló gyülésón már szegi  

repelt a 8 órás munkaidő és május 1-ének megünnepléséhez füződő kivánság.
80/  

A nagyváradi ipartestület körlevélben figyelmezteti a vidéki testületeket  
arra, hogy mostanában mindenfélé alakuló  szakegyletek ésoa kkomgresszusok  
tulajdonképen „Harc a munkaadók ellen. Kevés munkaidő, , sok bervTehát  vi- 

81/  
lágos szocialisztikus jellegü ténykedésket fejtenek ki." Javasolja az i-

parosolnal5 ,  hogy az ilyen szakegyletekbe szervezkedő segédeknek ne adjanak  
munkát. 82

//  

Az iparossegédek magukévá tették az osztályharc gazdasági célk.itüzé-

seit,a munkaidőre és a munkabérre vonatkozóan, a gyári munkásokhoz: hason- 

ló an. A szakegyletekbe szervezkedő segédekkel szemben ugyanakkora kisipa- 

rosok is szolidaritást vállaltak, amikor - és ehhez csatlakozott a szégedi ,  

ipartestület is - valóban a szakegyletbe tartozó segédeknek nem adtak munkát.  

Amikor az 1873-as gazdasági válság hatására a fővárosi gyári. munkások  

3$4 részét elbocsátották s akiket megtartottak, azoknak is leszállitották 

a -napi  bérét,a munkásság ez intézkedés ellen csak az osztályharc fegyveré-

vel, a sztrájkkal tiltakozhatott. Az Alföldi Iparlap rokonszenvvel ir az 

elbocsátott munkások sorsáról. Szakmunkások kénytelenek utcaseprőt Tagad-

ni, vagy rakodómunkásnak állni, kevéske in9~ságaik zálogba kerülnek. 8000 
munkás  csak két napot dolgozik hetenkint.

833 
 A lap kisiparos cikkirója, most, 

mikor nem a tulajdonos, hanem,a dolgozó szemszögéből nézi a helyzetét, e - 

gyüttérez a munkanélküliekkel. 

Később arról értesülünk, hogy a kereskedelmi miniszter megtagadta jó-

váhagyását a szegedi asztalossegédek képző- és önsegélyző szakegylete a-

lapszabályaitól, mert az egyik pont értelmében,a sztrájkoló munkások  meg-

segitését is *örvbe vették, ami  törvényellenes, 84  1,A munkások sztrájkolása  
divatos,de veszedelmes.betegséggé kezd válni - kiváltképen a művelt   

földön." 	

kül- 
85~ Lüttichi, zwickaui, Rajna-vidéki és westfáliai bérmozgalmak- , 

ról tudósit a lap.  
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„Veszedelmes jelenségek, de amelyeken az államkormányok eréllyel-segíthet-

nek. Nagyon szép a humanizmus. Gondoskodjék az állam a munkásokról; lehe-

tőleg könnyitsen sorsukon; védje jogaikat, de ezekkel szemben követeljen 
tőlük rendet és,szigoru fegyelmet.tt

86/ Kettősség mutatkozik meg ebben az 

álláspontban: 1. Tmrnkásvédő törvényeket követel, amely forma szerint a leg-

több állam törvénygyüjteményébe már bekerült; 2. az állani terror fokozá-
sát követeli, mert a munkások - bár jogaikat törvények biztositják - mé-

gis sztrájkolnak. A ciki xó nem veszi észre, hogy az állam a burzsoázia 

osztályállama, és éppen az a burzsoádia kénytelen az osztályharc hatására 

a munkásogtály jogainak törvénybefoglalására, - és éppen ez a burzsoázia 

nem hajtja végre a maga hozta törvényeket. Ha pedig nem hajtja végre, a 
munkásság kényszerül a sztrájk fegyveréhez nyuini, hogy a burzsoáziát kény-

szeritse törvényben foglalt jogainak elismerésére. 

A „művelt külföldön" valóban nagy munkástömegek folyamodtak a szti*j-
kokhoz, mert az állam nem védte meg jogaikat. A pittsburghi vasuti munká-

sok sztrájkja véres.st87/vitásokba torkollott, s a kirendelt katonai erők 

alig tudták elnyomni. A viktoriános aranyakor idején Angliában közel egy 

millió munkás sztrájkol. Az angol alsóház a sztrájkok hatása alatt kényte-

len az ifja munkások és a nők munkaidejének korlátozásáról tárgyalni. 88/A 
ttmüvelt külföldön" - tehát az iparosodottabb országokban - a munkásosztály 

szervezettsége, egységes fellépése néha meghátrálására kényszeritette az 

uralkodó osztályt. 
A sztrájk „divatos, de veszedelmes betegsége" itthon főként a 80-as 

évek második felében bontakozik ki igazán. A fővárosi Hadlup-bőrgyár mun-

kásai sztrájk utján akarják a 11 órás munkaidőnek 10 órára leszállitását 

kiharcolni. 89/A pécsi bányászok sztrájkját - természetesen - német szoci-
alista munkások agitációjának tulajdonitják. Elnyomására tetemes katonai 

egységet kellett kirendelni. A sztrájk célja bérfölemelés és a unkaidő 

leszállítása. De a sztrájk okairól olyan hangok is hallhatók, hogy aamm-

kásoknak nagy összegekkel kellett hozzájárulniok a nyugdijalaphoz, s ha 

valaki az alacsony m vkabér miatt kilép a vállalattök, nyugdi j jogo sultsá-
90/ 

gát is elvesztti. 	A budapesti csizmadia-segédek sztrájkja - amelyhez 

az első napi 90 segédhez másnap már 200 csatlakozott - az 1,80-as mvnka-

bérnak 2 Ft-ra emelését akarta kiharvolni. Csak akkor voltalf hajl andók is-

mét munkába állni, ha minden mester teljesiti követelésüket. A mesterek 
előbb ugyan teljesithetetlennek találták a követelést, de mégis el kellett 

fogadnihk a segédek feltételeit s igy ez a sztrájk sikerrel járt. 91/ugyan-

csalt sikeres volt a budapesti reszelővágók sztrájkja, akik az eddigi hü-
velykremdszernek viliméterre átváltoztatását s munkadarabonkint számitott 
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bérüknek 6-10 s-os fölemelését követelték. 92/ De már a kolozsvári sztráj- 

koló szabósegédekkel szemben föllépett, az államhat .lo , s ipari kihágás  
cimén fejenkint 20 Ft pénzbirsággal sujtották őket. 93~A budapesti nyomdász-
egyletet a belülgyminiszter fel akarta oszlatni, mert pénzének egy részét - 

az alapszabályokkal ellentétben - sztrájkcélokra forditotta. 94  Sztrájkot  

kezdett az országház épitésén dolgozó 250 kőfaragó. A temesvári serfőző  

bognáraai/a béremelés mellett az akkord-munka megszüntetéséért szálltak  

síkra. 	A bihar-megyei Fekete-erdő-i üve7,hutában támadt munkászavargás- 

nak a csendőrség beavatkozása vetett véget,
96/  A fővárosi péksegédek  97/ 

sztrájkjával egy időben a petrozsényi szénbArvában is bérmozgalmak kezdőd-

tek. Az állam gondoskodására itt is jellemző: esetleges zavargásokra két  

század katonaságot helyeztek készenlétbe. 98/  ¢z Oravica melletti Anina-

bányatelepen 2700 bányász tette le a csákányt. Négy századkatonaság és  

38 főnyi csendőregység megerősitéséhez Szegedről is kirendeltek 25 csendőrt.  

A hazai kapitalizmus kibontakozása, a kizsákmányolás - és vele párhu-

zamosan az osztályharc-fokozódása;-a nagy közmunkák következtében a munka-

nélküliség növekedése és a munkásság osztállyá szerveződése következtében  

kitünt, hogy a magyar munkásság is ügyesen tudja forgatni a sztrájk fegy-

verét. A sztrájk okaként a burzsoázia természetesen a külföldi szocialis-

ta agitátorokat tünteti föl, és elnyomására igénybeveszi a burzsoa állam  
erőszakszervezetét, a csendffséget és a katonaságot. Néhány esetben viszont  

- mint pl. a budapesti csizmadia-segédeknél - ha az egységes fellépés, szer-

vezettség és elhatározottság megvan, a sztrájk eredményeket is tud fölmu-

tatni. Az,utóbbi esetek ekkor azonban még meglehetősen ritkák.  
A  II.autealunalana6 május 1-ét  a munkásság nemzetközi szolidaritási  

ünnepévé nyilvánitotta, munkaszünettel egybekötve.  

Az első budapesti május 1-ről - 1890-ben - Az Alföldi Iparla-e tudósi-

tója és egyik levelezője 8 hasábon keresztül számol be olvasóinak. A be-

számolóból kitüni.k, hogy az uralkodó osztály nem titkolható félelemmel te-

kintett a nagyszabásu demonstráció elé. A tudósit&már az előkészületekről  

/zászlóit, jelszavak, szervezés/ is tájékoztatnak, a naggyülés lefolyását  

pedig részletesen - néhény beszédből hosszan idézve - ismertetik, A munká-

sok az impozáns felvonulással, a gyülés higgadt és nyugodt lebonyolitásával  

nemcsak az irántuk táplált  előitéleteket semmisitették meg, hanem ellenfe- 

leiket is meghódították, }Valóban ily nyugodtságot, ily tiszteletet paran-

csoló higgadtságot csakis a romlatlan és józan gondokkodásu magyar munká-

soknál lehet találni. Ki hitte volna, hogy egy 50-60 ezer főnyi tömeg, a-

mely méltányos jogainak kivívásáért verődik össze, zászlók alatt, zeneszó-

val, lelkesedéssel és hittel, ily méltóságteljesen viselje magát a gyujtó  

szónoklatok, a Marseillaise vérkavaró dalának elhangzása után.}t
100/  

•  99/  
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Szegeden ebben az évben csak a nyomdászok ünnepelték meg május 1-ét, 

ekkor még csak ne kik volt a Magyarországi Általénos Munkáspárt politikai 
/ 

irányvonalát elfogadó szervezetük. 101 

De már a következőévi május 1-ékről szóló jelentések nem ennyire derü-
látóak. Az,osztrák kereskedelmi miniszter - értesülünk az Alföldi Iparlap-

ból - 18911-ben körlevelet intézett az iparvállalatokhoz, hogy ne engedélyez-

zék munkásaiknak erre a napra a munkaszünetet, mert a. munkások az általá--
lános választójog.  követelésének alátámasztására politikai tüntetést ter-

veznek, 102/  

A munkáskérdés „sajnos...embertelen vezetőik kezében kommunizmussá  fa-

jult és szociális téren bár tovább burjánzott s a vagyonközösség csábos in-

gere alatt az utóbbi években csaknem ijesztő mérveket öltött. „103 A mun-
kásmozgalom sikerének titka - a cikkíró szerint - a pillanatnyi elégedet-

lenség. Régen a munkás a mebter családjához tartozott, ma csak a munka ré-
vén áll vele kapcsolatban. „A béke és művelődés fegyverével kell odahat-

nunk, hogy a vörös május /!/,eltü tessék s hogy emberi jogát és kötelessé-

gét minden munkás megismerje.
„104  

Az első budapesti május 1-éről megnyugtató a lap beszámolója. Az oszt-

rák fejlettebb munkásmozgalom ezutt;al aam gazdasági, hanem politikai cél 
- a választójog megszerzése - érdekében szervez tüntetést. Ez ismét alka-

lom arra, hogy meghökkentse a kispolgárt és sóvárogja vissza a céhkorszak 
családias jellegét. A kapitalizmus fejlődése azonban szétfeszitette a ce'h-
kereteket s most már a munkaadó és munkás valóban csak a munkapiacon talál-

koznak, ahol a munkás kénytelen áruba bocsátani, egyetlen vagyonát: a mun-
kaerejét. S minthogy a céhekkel együtt a vgdettsége is eltávozott, kényte-

len jogaiért harcbaszállani a munkaadóival. 
Együttérzéssel ir a lap a budapesti Nemzeti Demokrata Párt 1891.má-

jus 7-i üléséről, amely után egy tiztagu küldöttség arra kérte a belügymi-

nisztert, hogy a május 1-i  tüntetések miatt elbocsátott munkásokat a vál- 
lalatok vegyék vissza.

105/ 
 

A Viharsarokból viszont kevésbé derüs hirek érkeznek. Az orosházi mun-

kások zászlóját a hatóságok elkobozták, a munkáskör elnökét és jegyzőjét 

lecsukták, s emiatt munkástársaik zendülésbe törtek ki. Békéscsabán  a ka-

tonaság és a csendőrség alig bírta megfékezni a tömeget, amely szembeszállt 

a karhatalommal. Hasonlók elkerülésére a lap azt javasolja, hogy a „zavar-

gások álprófétált kell ártalmatlanná tenni” s a munkásság helyzetének ja-

vitására többet cselekedni. 
A viharsaru, jelenségek az agrárproletariátus nyomorának fokozódásá-

val függnek össze. A nagyfoku munkanélküliség, az alacsony naps4bér elvi-

selhetetlenné tette a mezőgazdasági munkások életét, s érthető, hogy a szo- 



A „Rerum novarum" elveit igyekeztek megvalósitani Európa katolikus orszá-

gaiban /Belgium, Franciaország, Ausztria/ megalakuló keresztényszocialista 

egyesületek, pártok és a keresztény szakszervezetek. Ezek a munkáskérdést 

a kapitalista rend érintetlenül hagyásával, társadalmi reformokkal akarták 

megoldani, és ideológiájukkal is hathatósan akadályozták a forradalmi mun-

kásmozgalom elterjedését. 

Figyelemreméltó javaslatok születtek az osztrák katolikusok 1889. 

május 1-2-i bécsi naggyülésén. Olcsó munkáslakásokat sürgettek, hatékony 

erkölcsi védelmet a munkaadók tulkapásaival szemben, a.munkaidő maximálá-

sát, munkásvédelmi törvények végrehajtásába és ellenőrzésébe a munkások 

küldötteit is be akarták vonni, követelték a kormányzattól a női munkaerő-

nek teljes eltiltását / és a fdrfáiakénak korlátozását t/ az éjszakai mun-

kában; javasolták, hogy a vállalkozókat kötelezzék kisdedóvók /ma: bölcső-

dék, illetve napközi otthonok/ fölállitására, ahol a munkás-nők gyermekei-

ket a munka tartama alatt e1 }elyezhetik. 1/  

A bécsi naggyülés konkrét, pozitiv tetteket követel az államtól, bár 

a követelések egy részét már korábban a szocialista munkásmozgalom is sür-

gette. 
Az Alföldi Iparlap két hónapon keresztül, cikksorozatban, szó szerint 

közli Dr Schlauch Lőrinc nagyváradi piispök beszédét, aki a nagyváradi ipa-

ros ifjusági önképző- és betegsegélyző egylet zászlószentelési ünnepélyét 

használta föl arra, hogy az iparosokkal a pápai enciklika főbb megállapi-

tásait ismertesse. Beszédében a tőkét és a munkát elválaszthatatlannak 

tartja s ezért káros is szembeállitásuk. A 8 órai munkaidő követelésében 

ő is - mint az Iparegyesület - a na  rminka szabadságát" Iát ja veszélyeztet-

ve. A munkásnak joga van annyi munkát vállalni, amennyit - egészsége veszé-

lyeztetése nélkül - elbir, hogy magát és családját eltarthassa. Ha a mimi-

kaidő megrövidül, csökken a termelés, ez drágasághoz vezet, amely éppen a 

kisiparosokat érintené Wrosan. Ugyanakkor elitéli a tőkét, amelynek föl-

halmozása egy kézben számtalan ember nyomorának, s. igy az osztályok elle-

ni gyülöletnek is a forrása. "A szociáldemokraták ...tagadják Isten létét, 

tagadják a lélek halhatatlanságát, megtagadják a tulajdonjogot és helyébe 

az egyetemleges birtoklást állitják; szétbontani igyekeznek a keresztény 

házasságot, a gyermeknevelést ki akarják venni a szülők kezéből," Az egy-

házax azt kivánja, hogy "a tőke vetkőzz& ki zsarnoki hajlamaiból, a mun- 

ka pedig ne legyen tulkövetelőző és tulzása által ne semmisitse meg saját 

életforrását." A munkaadók számára hangsulyozza, hogy a „munkások megérde- 

melt bérét visszatartani égbekiáltó bürü" óvja őket attól, nehogy a mun-

kásokat takarékoskodásukban erőszakkal, csalással vagy uzsorafogásokkal 

megrövidítsék, A munkásokat pedig arra figyelmezteti, hogy „pontosan és 
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hiven végezzék mvnkAjukat, melyre magukat szabadon és igazságos szerződés-

sel /I/ kötelezték, a munkaadót sem személyében, sem vagyonában ne káro-

sitsák, jogaiknak védelmében az erőszaktól tartózkodjanak." 
135/ 

A püspök beszédében a 8 órai munkaidővel kapcsolatbn helytelen kö-

vetkeztetéseket von le. Viszont helyesen látja, hogy egyesek kezében a 

gazdagság, a tőke felhalmozása okozza a dolgozók nyomorát, illetve ennek 

visszahatásaként az osztályharc fokozódását. A szociáldemokrácia vallás-

talansága nem uj dolog. A házasság kérdésében a munkások valóban elítélik 

az érdeken alapuló uolRári házasságot, a gyermeknevelésben pedig szüksé-

gét érzik az olyan intézményeknek, amilyeneket éppen az osztrák katoliku-

sok is követeltek /bölcsődék/. Minthogy a munkások szerint a tőke és a nun-

ka,nem egymás mellett., hanem egymással szembenáll, köztük kibékithetetlen 

ellentét van s. ezért a munkások a magántulajdonban levő tőke kisajátitásá-

ra törekszenek. Bár elitéli a tőkések csalárdságait, amelyekkel ki akar-

ják forgatni a nnrkásokat, a végén mégis a munkásokat arra figyelmezteti, 

hogy jól dolgozzanak, azaz munkájuk révén a tókések profitja biztositva 

legyen. 

A munkást a  makmal-gunIsnaanaIvisszadja önmagának, mint embert. 

A vasárnapi munkáselőadásoknak az a célja, hogy na munkás a vasárnapi korcs-

mázástól, vagy hasonló romboló müveletektől elvonassék." A lap cikkírója 

azt javasolja, hogy a vasárnapi előadások és fölolvasások témái változa-

tosak legyenek - a történelmi, természettudományiak mellett vAlási tár-

gyuak is szerepeljenekI. -, és igazodjanak a munkások értelmi képességé-

hez, müveltségéhez. Csak a vallástalan mtnkás.az elégedetlen, az irigy 

és az ilyen lázitja állandóan munkatársait is. uEzek azon elemek, melye- 

ket szocialistáknak szoktunk nevezni;  pedig n em egyebek a szerencsétlenek, 
mint a vallástalanság természetes fiai.. 66 

__ _ _ __ _A_ cikk__szerz.ő jetehát --azt-követeli,- hogy-a -vasárnapi -mzankaszunetet 

arra kell felhasználni, hogy vallási tárgya előadásokkal a munkásokat az 

uralkodó osztályok iránti engedelmességre, sorsukba beletörődősre nevel-

jék, s az ellene való lázadás pedig bűntudatot keltsen bennük. 

Mig az egyház a vallástalanságot, addig a világi közvélemény - a-

melyben az irányadó természetesen az uralkodó osztályé - a hazafiatlan-

ságot rója föl a szocialisták fő bünének. Egy szegedi géplakatos a buda-

pesti szervezőket „központi, hazafiatlan agitátoroknak" nevezi, akik mé-

zesmadzagot huznak el a munkás orra előtt /betegsegélyezés/, de a végén 

ott van a horog: a szocializmus. 137/Eg y másik elmefuttatás szerint minden 

társulási törekvés célja: a tőke és a munka kibékitése. Olyan szervezetet 

kell létrehozni, amelyben munkaadó és munkavállaló egyaránt helyet kap, 

mert mindkettőnek érdekei közösek.?/ A józan iparos ifjaknak a uszellem- 
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mérgező szájhősök, e boldogságért küzdő agitátorok" a legnagyobb ellensé-

ge3_. 138/ A „nercválasztók kongresszusa"  1878 husvétján naggyüléstvtartott, 
amelyen támadás érte a szegedi ípprosifjusági egyletet. Ez viszont, mint 

az összes hazai iparosifjusági egyesületek vezéregylete, kijelentette, hogy 
„ ezen rnirkások  törekvéseihez semmi közünk, azokat nemcsak nem fogadjuk el, 

de határozottan rosszaljuk is i " és kéri a közönséget, hogy az iparosifjuBá-
gi egyesületeket, amelyekben iparossegédek vannak, különböztessék meg a 
munkásegyesületektől. jj//  

Ugyancsak a szegedi iparosifjusági egylet körlevélben figyelmezteti 
testvéregyesületeit, hogy a különféle munkásmozgalmak nemcsak a mtmkásosz-
tály sorsának javitásán fáradoznak, ti,anem  „a legmagasztosabb fogalmak egyi-

két, a haza szerelmét, iparkodnak a hozzájuk csatlakozók lelkéből kirtani," 
és kéri a testvéregyleteket,-  hogy a legközelebbi közgyűlésen adjanak kife- 
jezést hazafias érzelmeiknek, s itéljenek el minden hazafiatlan törekvést. 140/  

A hazafiatlanság régi vádjával kapcsolatban arra kell gondolnunk, hogy 
a munkástály sorsa minden országban közös. Az ellene való tiltakozás sem 
lehet egyetlen nemzetiség sajátja.A hazai munkásmozgalom kezdetén valóban 
voltak nálunk olyan szervezetek, amelyekben munkaadók és munkások együtt 

voltak, természetesen a munkaadók vezetése alatt. Az uralkodó osztályok 

azonban nálunk is, küldöldön is többszitifir megpróbáltak életrehivni olyan 
szervezeteket később is, ahol a munkások és a tőkések egy szervezetbe tö-
mörülnek,de ezek a kisérletek sehol sem maradhattak tartósak. A szegedi i-

p arosifjusági egylet tiltakozásával kapcsolatban azt kell tudnunk, hogy ez 
az egylet a középipari burzsoázia és az egyház befolyása alatt állott, s 
az emlitett körlevelet is vezetőik fogalmazták. Az uralkodó osztályok ha-
zafiságával Frankel  szembeállitotta a munkásosztály hazafiságát: „Az igazi 
hazafiasság egyedül és kizárólag az, ha a sérelmek, az ellenségeskedések, 
rága] mak ás gyanusitások ellenére - sőt, dacolva minden veszéllyel, m;n  de-
níinket kockáztatjuk ezért, hogy hazá.nknak a lehető legnagyobb szabadságot, 
szellemi és anyagi jólétet biztosithassunk." 

A szocialista munkásmozgalom helyi szervei a szakegyletek  voltak. A 

századfordulóig szakszervezetek,  azaz egy szakma munkásainak egész ország-

ra kiterjedő szervezetei,a 	o. 'Iu1 'g nálunk nem voltak. /Majd csak 

Száll  	 engedélyezi./ Az I.szakszervezeti kongresszus  kötelességévé 

tette a munkások számára a szaksajtó támogatását terjesztését. A rnrnkaköz-

vetitést a szakegyletek feladatává tette. Határozati javaslatban követelte 
a kormánytól, hogy helyezze hatályon kivül azokat a rendeleteket, amelyek 
a munkásmozgalom szervezését, segélyezését gátolják, engedélyezze a gaz-

dasági harc céljára a gyüjtéseket, és a szakegyleteknek legyen  jog arra, 
hógy sztrájk esetén tagjaikat az egylet pénztárából segélyezzék. 
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A kongresszus elhatározta, hogy a szakegyleti szervezkedést kiter- 

jeszti az egész országra. A szakegyletek egymás közt is kapcsolatot tar-
tanak fenn, mmkanélküli és utassegélyt fizetnek tagjaiknak, munkaközve-

titést látnak el, gondoskodnak a tagok szellemi és szakmai képzéséről. Az 
ekkor megalakuló Szaktanács ellenállási pénztár  létesitését határozta el, 
melyből sztrájk esetén a munkásokat segélyezik. A szakegyletek müködése, 
a szaklapok kiadása és a sztrájkok fölötti felügyelet a Szakszervezeti  
Tanácsot  illeti. 141/  

A szocialista szakegyletek terjedése visszaszoritotta az iparos ifju-
sági egyleteket. 

Szegeden  az 1873—ban tartott osztrák—magyar nyomdászkongresszus ered-
ményekéntalakult meg 11 Szeged város könyv— és kőnyomdász segédeinek segély-

pénztára". Az egylet célja — mint a neve is mutatja — kizárólagosan a ta-
gok segélyezése /betegség, utassegély, temetkezési/volt, tehát még nem szo-
cialista szakegylet. Az egylet 1888—ban csatlakozott a ,,Magyarországi Könyv-

nyomdászok és Betüöntők Egyleté"—hez. Csak 1890—re lett szocialista szBu-
vezetté, mint az országos nyomdászszakszervezet helyi csoportja. 1891—ben 
bekapcsolódott a vidéki nyomdászszervezetk harcába és kiví'ta a 9 órás mun- 

kaidőt. 142/  

A budapesti cipész—szakegylet és A cipész  c. szaklap hatására 1891 
őszén alakult meg a szegedi cipészek és csizmadiák szakegylete.  A szakegy-
let 1892 május 1—én egésznapos munkaszünettel tüntetett a hatékony mmmkás- 

h'Kal 
védelmi törvények ás a proletár nemzetköziség mellett;, tehé

o 
 c
ii
élokért is 

küzdött. A szakoktatás terén eredményt ért el, mert szaktanfolyam céljára 
sikerült a szakegyletnek megszereznie heti egy alkalommal a városi ele-
mi iskola egyik tantermét. Az a kisérlete viszont, amelyben az ipartestü-
lettől a sitz—mmmika eltörlését kérte, nem járt eredménnyel. 143/  

Az 1892 nyarán rendezett országos szabókongresszus  határozatot hozott 
arról, hogy arcig a kormAn y országos szervezet létrehozását nem engedélye-
zi,.helyi szakegyleteket kell alakitani. Ennek hatására jött létre 1892 

őszén a "Szegedi szabó kisiparosok és munkások szakegylete."  Mint az el- 

nevezés is már utal rá, a szakegylet a segédek mellett a mestereket is i-
gyekezett beszervezni. Sok szabómester u.i., bár formailag önálló volt, 
nagyobb szabócégekhez ,,bedolgozott". Lényegében egy jobbmódu iparos al— 144/ 
kalmazottjának számított. A bedolgozás az otthon—munka egyik válfaja volt. 

Az Asztalosok Szaklapja  hatására — mint a cipészeknél — indult meg 
a szegedi asztalosmunkások szakegyleti szervezkedése 1891—ben. Minthogy 
az alapszabályokba nem vették föl, hogy "a szakegylet sztrájkolókat nem 
segélyezhet", a belügyminisztérium nem engedélyztt, csak miután ennek e-

leget tettek, alakulhatott meg hivatalosan 1894 februárjában a miSzegedi 
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asztalossegédek önképző szakegylete", vidéken elsőnek. A szakegylet cél-

ját az alapszabályok már pontosabban rögzitették, mint a cipészeknél. Nagy 

sulyt helyeztek ui. a szabályok a tagok anyagi érdekeinek megvédésére és 

a jogvédelemre. 145/  

Eddig inkább a kisipari szakmák dolgozói tömörültek szakegyletekbe. 

A 90-es évek végén már kisérlet történt arra, hogy nagyipari munkásokat  

szervezzenek szakegyletekbe. A Szegedi kötélgyártó segédek szakegylete  

1897-ben alakult, főként a volt Bakay-kendergyár . munkásait és a kisipar-

ban dolgozó segédeket akarta beszervezni. A hazai fonó- és szövőiparban 

az első szakegylet az egész országban. Céljai és feladatai hasonlóak vol-

tak az előbbi szakegyletekéhéz, de nagyon lényeges különbség az, hogy a . 

városban elsősorban a gyári munkások megszervezésére törekedett. Mégsem 

müködhetett - az előző szakegyletekkel szemben - , mert a gyárigazgató, 

Wimmer Fülöp, a szakegylet vezetésében dolgozó munkásokat elbocsátotta.
146/  

A Szegedi vas- és fémmunkások szakegylete is 1897-ben alakult meg. 

A szegedi vasmunkások szociáldemokrata alapon szervezkedtek és munkájuk-

kal elősegitették a későbbi országos szervezet, a Vas- és Fémmunkás Szö-

vetség /1903/ létrejöttét. 147/ 

A 90-es évek közepén a szociáldemokrata eszmékkel kapcsolatban nem 

álló néhány politikamentes, csak önképzéssel foglalkozó szakegylet /szo- 
14 8/ 

bafestő és könyvkötő segédek/ alakult még. 

A nemzetközileg szervezkedő munkássággal szemben az uralkodó osztály 

igyekszik a nhazafias munkásságot" csatasorba állitani. Egy ilyen jelle-

gű nagyszámu munkásgyülés - bár néhány szocialista rendzavarás céljából 

elvegyült a hallgatóság soraiban, közli az Alföldi Iparlap - egyhangulag 

kárhoztatta a céltalan utcai tüntetéseket, tiltakozott május 1. megünnep-

lése ellen . s kijelentette, hogy hazafiságukat nem adják föl semmiféle pro. 

pagandának. "Minden törekvésüket a hazai tőrvények keretén belül kívánják 

megvalósitani." 149/ 

Ilyen előzmények után jött létre, az önmagukon való segítés szándé-

kával, a Nemzeti Demokrata Munkáspárt. Iár 1891 áprilisában buzgón tilta-

kozikmájuus 1. megünneplése és az internacionális szocialisták törekvései 

ellen. 1892-ben az Alföldi Iparlap cikkirója két munkáspártról beszél: 

egy nemzeti demokratáról és egy internacionálisról. Az előbbit ugy jellem-

zi, mint amelynek tagjai magyarok, magukat hazafiaknak vallják, céljaikat 

békés uton, törvényes eszközökkel akarják megvalósitani. Az utóbbi párt-

nak külföldi összeköttetései vannak, államhatárokat nem ismernek, sem nem-

zetiséget, a hazafiságot pedig alárendelik céljaiknak. A két párt közöttt 

előbb május 1., majd a segélypénztárak ügye körül támadt összeütközés. A 

nagyváradi ipartestület körlevele figyelmeztet, hogy na szocialista buj- 
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togatók most már nemcsak a tőke, de a sokkal szerényebb műhely ellen is 

fordultak.tt 151/El is határozták, 1hogy 
 a szocialista üzelmekkel foglalko-

zó munkásoknak nem adnak munkát. 

A Nemzeti Demokrata Hunkása árt nacionalista alapon álló kispolgári 
párt, amely a kisiparban dolgozó magyar munkások egy részét foglalta  ma, 

gában. Szemben álltak a dualizmussal, elvetették az osztályharcot és a 

munkások nemzetköziségét. A kisipar fejlesztésétől várták az osztrák nagy- 

tőke visszaszoritását. A hatóságok anyagilag is támogatták a "hazafias és . 

békés" mozgalmat, mert azt remélték, hogy vele sikerül visszaszoritani a  

szociáldemokrata párt befolyását. A párt azonban a munkásmozgalomben nem 

tudott gyökeret verni, szervezetei elnéptelenedtek és a századfordulón fo-

kozatosan megszüntek. 

Hosszan követtük az Alföldi Ioarlar hasábjain keresztül a kisiparosok-

nak a munkáskérdésben tett megnyilatkozásait. A kisiparosok állásfoglalása 

ebben a kérdésben, és a munkásmozgalomhoz füződő kapcsolatai, nem egyér-

telműek. A kisiparos fél a gyáripar versenyétől, amely előbb-utóbb tönkre. 

teszi, de még jobban fél a szocializmus terjedésétől. Ideológiailag tájé-

kozatlan, véleményében a burzsoázia álláspontját követi. Fél a forradalom-

tól, mert ugy látja, hogy az megfosztja termelőeszközeitől épugy, mint a 

nagytőkét, tehát existenciáját félti. A m„nkásvédő intézkedéseket /bizto-

sitás, segélyezés, vasárnapi munkaszünet, ipari szakoktatás/, mint dolgozó, 

helyesli, de mint a műhely és termelőeszközök tulajdonosa - és ha esetleg 

alkalmazottakat is tart -, ellenük foglal állást, mert ezekben keresete 

csökkenését látja, és megakadályozza alkalmazottainak hatékonyabb kizsák-

mányolásában. Az Alföldi Iparlap - mint elsősorban kisipari érdekeltségü 

szaklap - is átvette a burzsoa sajtó módszereit: a szocializmust a magyar-

ságtól "idegen kórt'-nak fogja föl, szervezőit lelkiismeretlen agitátorok-

nak tartja, akik "idegen eszméket" akarnak a józan magyar munkások között 

elhinteni. A szocialistákat "vallástalanoknak", "hazafiatlanoknak" igyek-

szik bemutatni, akik azért szitanak elégedetlenséget, hogy "fölforgassák 

a társadalmi rendet." Sokszor rokonszenvezik a munkások - s köztük a me-

zőgazdasági munkások - nehéz helyzetével, s mikor egyrészt jó és hatásos 

törvényeket követel az államtól, azt is elvárta tőle, hogy kemény kézzel 

vessen véget az "agitációnak", azaz karhatalmai erővel törje le a forradal-

mi mozgalmakat. Hazánknak Nyugathoz viszonyitott tőkeszegény jellegére u- 

talva igyekszik letagadni a munkáskérdét, ugyanakkor értetlenül áll a szo-

cialista eszmék térhóditásával szemben. Végső soron tehát a kisiparos ál-

lásfoglalása nem sokban különbözik a burzsoáziáétól. Fölismeri ugyan a ser 

gités szükségességét, de ésszerü megoldást kettőssége - dolgozó és tulaj- 

donos! - miatt nem tud nyujtani. 
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XI. Iparosok és a nagyvilág 

Az Alföldi Iparlap nem csupán szaklap,'amely kizárólagosan közgaz-

dasági és ipari-szakra; kérdésekkel foglalkozik, hanem hetenkint hírt ad  

m;n demolyan eseményről,  amelyről  feltehető, hogy a kisiparosokat érdekli.  

Több, mint negyedszázadot magába foglaló korkép az, amit a lap hasábjain  

megurk előtt látunk - kisipari megvilágitásban. 

A Tisza áradásai a mult században gyakran nyugtalanitották a város 

lakosságát. 1830-ban, 1845-ben, 1853-ban kilépett a medréből és a környe-

ző települések egy része viz alá került. A 60-as években ismételten kel-

lett, főleg a tavaszi áradások idején, a magas viz ellen védekezni, tölté-

se}et emelr;. Ekkor is, és a,következő évben is - 1876-ban - a város alig  . 

szabadult meg a pusztulástól. A viz elszaggatta a hajóh d láncait és erő-

sen megrongálta a tápéi védőtöltést. A lap 1876 március végén hírt hoz a  

növekvő árvízveszélyről. Többszáz iparos és iparosifju dolgozik nappal a  

gátak erősitésén a város különböző részein, éjjel pedig őrszolgálatot  lát-

nak el a töltések mellett. Az iparosok és segédeik munkálatait Bakay Nán-.  

dor, Nigrényi Fát, Kab6k Zmr ~ Mar6e7g-  Tó zsef Ps Rainer  Ferenc irányitják.  

A városban ugyszólván minden munka szüretel. Több iparos a védelmi munká-

latokhoz önkéntes pénzadománnyal járul,. Az iparoskör választmányi ülésén  

jegyzőkönyvben örökitette meg tagjainak a vész idején tanusitott, helytál- 

lását: "A polgárokhiven tel je sitett kötelességük tudatában lelik jutal- 
1/  

inukat . "  

Három év mulya ismét többszáz munkáskéz dolgozik a töltéseken. Külö-  

nösen a Maros torkolatának közelében emelkedik gyorsan a viz szintje. A  

lap hangsulyozza - az ismétlődő áradásokra utalva -, hogy a Tisza szabá-.  

lyozása körül előrelátóbb és határozottabb cselekvésre van szükség. 2`  

1879 március 9-én a lap felhivást közöl:  

"Szeged iparosa.ihozt  

A válság perceit éljük. A Tisza folyam rohamos áradásával mindegyre  . 

nagyobbá tornyosul fölöttünk a vész, mely városunkat elöntéssel fenyegeti.  

Szeged sorsa kockára van téve s közel áll az óra, midőn m;rden polgára a 

védelem ,mmkájára szólittatik. Szeged város iparossága rnindig  nemesen meg-

felelt polgári kötelmének. A vész idején elsők közt dolgozott. Ha a ható-

ság szózata munkára szólit: e város iparossága ma is, midőn a vész nagyobb  

az eddigieknél,legyen az elsők között a város védelmében!" 3/  

Ugy is történt. Az iparos ifjusági egylet testületileg vett részt a 

védelmi munkában. Az egész ipartársulat Rainer Ferenc elnök irányitásával, . 

kb. 500 iparos és 200 munkás, szakadatlanul a töltések erősitésén fáradozott. 



- 

A szerkesztő igy ir: „Alig tudunk megóvni annyi figyelmet és nyugodtsá- 

got, hogy szokott módon lépjünk közönségünk elé a hét végén." Nem tulzás, / 

az egész város: lány, asszony, gyerek, férfi és agg a töltéseken láthat4. 4  

Ez az önfeláldozó munka azonban már ekkor nem bizonyult elegendőnek. 

A folyó március 5-én átszakította a petre :si töltést, 7-én Algyő és Tápé 

is  viz alá került, 12-én, a végzetes éjszakán pedig, ©thalonm.ál , a''zaki-

totta a vasuti töltést, és igy valósággal hátbatámadta a várost. 

1877 tavaszán az orosz-török Mboru kitörésekor - emlékezve arra, 

hogy a magyar szabadságharc után milyen sok magyar talált átmenetileg 

hajlékra a török birodalom területén - a közvélemény rokonszenve a török-  

ők mellé állt. A lap arról tudósitott, hogy egy török ifjusági küldöttsé-

get  30 ezer ember fogadott nagy lelkesedéssel a szegedi vasutállomáson. 5/  

Augusztus 5-én tízezer ember gyült össze a városháza előtt, hogy megall-

gassa Klaika.tábornok beszédét. Klapka „minden szava, minden kifejezett 

érzelme, mely a török nemzet iránti szeretetét tolmácsoló, a közönség kö-

rében százszoros visszhangra talált." 6/  Ari kor török győzelemről érkezik 

jelentés, fáklyás menet vonul végig a városon, banketteket rendeznek a 

török hadsereg tiszteletére, táviratokban üdvözlik török barátaikat. Egy  

a városháza előtt  rögtönzött népgyűlésen Bakay méltatta a győzelmek je 

lentőségét. 7  

Egy év mulya Bosznia-Hercegovina megszállása hozza izgalomba a la-

kosságot. Az Alföldi Iparlap elitéli az okkupációs háborut. „Beláthatjnk-

e végét azon hosszit, végnélküli bonyodalmaknak, melyekbe a keleti kérdés . 

legujabb stádiumában bennünket juttatni fog? Elképzelhetjük-e az áldozs 	/ 

tok óriási mérvét, melybe nekünk e kénytelen-kelletlen játék kerülni fog?" 8  

Az okkupáció céljára 60 millió Ft-ot utalványozott ki a kincstár. 

Ez százhusszor annyi, amennyit egy év alatt a hazai ipar fejlesztésére 

forditan.ak. Ha ez az összeg békés iparfejlesztése lenne fordítható! - 

sóhajt föl a szerkesztő az iróasztala mellett. . 

Március 15. harmincadik évfordulójához közeledve, méltatja a lap 

annak a jelentőségét. E fényes dátumot sok esemény követte azóta, de a 

nemzet évkönyveiben vájmi kevés azóta a fényes lap. Arait az ősök harcban  

nem tudtak kivivni, azt az utódoknak kell munkával megszerezni. lfl/Kos-

suth nevenapját  szinte az egész ország - igy Szeged is - megünnepelte 

augusztus 25-én. A városból többen levélben keresték föl,a nagy számü- 

zöttet.
11/  

A kivándorlás-okát a munkahiányban, a kismérvü foglalkoztatottságban 

látja sok kisiparos. Itthon nincs munka, nincs elegendő gyár, amely fog-

lakoztatottságot biztositana a munkanélkülieknek. Az ország északi terü- 
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leteiről főként Amerikába, az Alföld déli és keleti részeiből, Erdélyből 

pedig RomAnia felé özönlik a 	 unkanélküli nép. 12/  A monarchia new-yorki 

főkonzuljának jelentése szerint az Amerikába bevándorlás terén hazánk az 

első helyen áll. Az Alföldi Iparlap rámutat arra/  hogy a bevándoroltak 

közül mennyien csalódtak, és haza kivánkoznak.
13  

Különösen az olyan szinmagyar népesség, mint a székelyek kivánderlá- 

sa, aggasztó és - tereli magára többizben a közfigyelmet. Beksics Gusztáv, 

Baross Gábor, Ráth Károly, Jááócsi-Péterffy József és mások a székely vi-

dékeken létesitendő ipaxtelepitéssel, illetve a háziipar föllenditésével 

akarnak gátat vetni e szomoru folyamatnak. Baross egy fölc3mives iskolát 

és katonaképzőt is szeretne fölállitani a Székelyföldön. Az ipartelepek 

vezetőinek figyelmét fölhivja a székely munkások kiváló munkaerejére, és 

kéri, hogy niunkaerőszükségletüket közülük fedezzék, kivándorlásukat pedig 

állítsák meg. 14/  A kormányzat is tesz érdekükben néhány - nagyon szerény - 

lépést. A pénzügyminisztérium a vajdahunyadi vasgyár közelében 30 kh te-

rületet sajátitott ki, amelyen munkáslakóházakat épittetett székely mun-

kások számára.
15/  

A lap rendszeresen beszámol az országos politika fontosabb eseménye- 

iről. 1892 végén Wekerle miniszterelnöki o kinevezésekor a liberális eszmék 

diadalát ünnepli, amennyiben Wekerle  megbizatásá.t csak a kötelemő polgá-

ri házasság bevezetésének feltételével fogadta el. Sátoraljaujhely váro- 

sa az első polgári származásu miniszterelnököt diszpolgárává választotta 
16/ 

a város közgazdasági fejlődése körül szerzett érdemeiért. 

Ferenc József megkoronázásának 25.  évfordulóját méltatva a lap meg-

állapitja, hogy  n a  lefolyt 25 év a nemzet aranykorába szdmitható...mert 

békés fejlődésre fordithattuk a lefolyt negyedszázadot." Utal arra,ho gy/  

maholnap megvalósulva láthatjuk eszménket: hazánk a kelet kapuja lesz. 

Az évforduló alkalmából a budapesti kereskedelmi és iparkamara 100 arany-

nyal jutalmazandó pályamunka megirására szólitja fel az ügy /iránt érdek-

lődőket, amely Hagyarország ipari intézményeit tárgyalja.
18  

A honfoglalássezredik évfordulósához közeledve pedig a magyar mérnök 

és épitész egylet kivánja megörökiteni a magyar gyáripar történetét.
19/  

A milléniumi nemzeti kiállitás megrendezésére elkészült az 1892. évi II. 

tc.,szintugy a kiállitás programja is, a kereskedelmi miniszter pedig ki-

nevezte az intéző bizottságot. 20/  Az Alföldi Iparlapban  fölkiivás jelent 

meg az ipartestületekhez és egyesületekhez, hogy az évforduló alkalmából 

helyi kiállitásokat rendezzenek. nHi sem lenne méltóbb ezen a napon, mint  
21/ 

a munka ünneplése." 

Az 1896. év nemcsak jubileumi és arra készülő örömtüzek között folyt 
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le, hanem az élet árnyoldalai erősen lecsökkentették a ragyogás fényét: 

A szegedi kereskedelmi és iparkamara fölhivta a minisztérium figyelmét 

az Alföldön rohamosan terjedő trachomára és gyermekhalandóságra. Az ázsi-

ai eredetű kolera ellen, amely már a főváro stt is elérte, a  belügyminisz-

térium hathatós intézkedéseit sürgette.
22  

Szociális érzékről tesz tanuságot néhány alapitványi hir. Walser  

Ferenc gyáros munkásai részére 5000 Ft-os alapitványt tett az iparegye- 

~3/ A Wodianer-féle 50 000 Ft-os ala itván kamatainak 1/15 ré-sületnél. 	 P 	Y• ré- 

széből önhibájukon kívül elszegényedett szegedi kisiparosok, illetve kis-
24/  

kereskedők részesülhettek. 

Az Alföldi Iparlap közéleti eseményeihez füződő kommentáxdból álli-

totttnnk össze - mintegy keresztmetszetben - a mult század 70-es, 90-es é-

veire. jellemző korrajzot.  
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XII. Gyakorlati iparfejlesztés 

Az .eddigiekben az iparfejlesztés érdekében kibontakozó országos és 

helyi eszmei küzdelmeket  igyekeztünk követni. A sorravett kérdések boncol-

gatása után önként fölmerül a kérdés: mi az,  ami  ebből - az Alföldi Ipar-

lap  hasábjain végigvonuló - szellemi vajudásból testet öltött, az iparfej-

lesztő mozgalomból valósággá vált? Nem áltatjuk m gu% természetesen az-

zal, hogy a megszületett ereriményeket az Alföldi Iparlap  agitációjának tu-

lajdonitsuk, de hogy e lapnak az eredményekben része van, azt nem lehet 

kétségbe vonni. 

A  lap  ugyan mindvégig a kisiparosok  hangfának szócsöve, de az első 

évfolyamok megjelenése óta itt a városon belül is nagy átalakulások tör-

téntek, s ha azt vizsgáljuk: mit tett az állam vagy a szegedi polgárság 

gyakorlatban  a hazai és helyi ipar felvirágoztatására, akkor a választ a 

90-es években már nem annyira a kisipar, mint  a megerősödő középipar és 

az egye nagyobb tőkéhez jutó gyáripar körében kell keresnünk. 

Az Alföldi Iparlap  igyekszik eloszlatni azt a hiedelmet, hogy az Al-

földön nem lehet ipart létrehozni. Ipari közszellem  kialakitását sürgeti. 

Föl kell kutatni: milyen telepítő tényezők állnak /nyersanyag közelsége, 

fogyasztó népesség/ rendelkezésre, az adott vidék milyen iparágak kialaki-

tását teszi lehetővé/
1/ 
 Az ipari előadók  számára kiadandó utas - az 

ipari szakoktatás mellett - kötelességükké teszi müködési körzetükben az 

ipartelepítés lehetőségeinek fölmérését, anyagi támogatás megszerzését,. 

uj ipari intézmények felállitásával kapcsolatos javaslatokat. 2  A gépgyár- 

tásra vonatkozólag azt ajánlja, hogy egy gyár a versenyképességet ugy tart-

hatja fönn, ha kevés gépfajta előállitására szakositja magát. 3`Gróf Zichy 

Jenő, az Országos Ipategyesület elnöke is, az 1885. évi iparkiállitáson 

a bemutatandó termékek praktikusságát, tömeggyártási lehetőségeit és köz-

szükségleti jellegét hangsulyózza a biráló bizottság előtt. Mellőzni ki-

vánja elbiráláskor az olyan tárgyakat, amelyek a ráforditott idővel, erő-

vel és fogyasztási kelendőségével nincsenek arányban, amelyek csak ritka-

'sági jellegükkel birnak. 4  

Minthogy hazánk a közös vámterület és az osztrák gazdasági élethez 

sok szállal fűződő kapcsolatai miatt nem élhetett a védővámos politiká-

val, kénytelen volt tudatosan az állami ipartámogatás eszközéhez folya-

modni. 

A 70-es években még nem beszélhetünk tudatosan átgondolt, tervszerű 

iparfejlesztésről. 1868-ban pl. a magyar állam mindössze 1064,14 Ft-ot 

fordított az iparfejlesztésre, de ebből kereken 1000 Ft jutott az ipar- 
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oktatásra, - arra is szükség volt!  - igy a tulajdonképeni iparfejlesztés-

re egy év alatt mindössze 64,14 Ft maradt. 5/  

Nyugat- és Közép-Európa fejlett ipari államai már a 70-es években rá-

tértek a.védővám-rendszerre. A kelet-európai országok közül Oroszország és 

Románia a 80-as években, Szerbia és B, lgária a 90ves, években hozott több 

törvényt az állam; ipartámogatásról. 

Az Országos Iparegyesületben Mudrony Sorsa  főleg az államháztartás tar-

tós deficitjével és a tuladóztatással érvelt az állam; ipartámogatás szük-

ségessége mellett. Az Iparegyesület azt kívánja a kormánytól, hogy az ál-

lami szükségletek  beszerzésénél /állani és törvényhatósági, honvédség és 

a közös hadsereg ránk eső része, vasutak felszerelése/ a hazai ipart része-

sitsék előnyben; minden uj ipartelep - tekintet nélkül az iparág minőségé-

re  - 10-15 évi mentességet kapjon a ház- és a földadó alól; uj iparág meg- 

horsitása esetén még a J övede1m; adóRalól is 10-15 évi menteséget nyerjen. 

Nálunk elsősorban a textilipar és a gépgyártást kell hatékony állam; támo- 

gatásban részesiteni; az ötbóbb3t azért, mert "ez iparág minden más iparág 
fejlődésének előmozdítására jelentékeny befolyást gyakorol." 7/  

Az 1B81. évi XLIV.tc. "a hazai iparnak állana;  kedvezmények által való 

emeléséről" 15 évi adómentességet biztosit azoknak a gyáraknak, amelyek mo-

dern technikával vannak felszerelve és az országban eddig nem készitett i-

parcikkeket állitanak elő. Ezt a kedvezményt kiterjesztették az élelmiszer-

iparban, a mezőgazdasági gépiparban és a textiliparban már müködő vagy ez, 

után létesülő uj gyárakra is. 

1882-1888 között ezeket a kedvezményeket 236 uj és 187 már müködő gyár 

vette igénybe. Jellemző iparunk szerkezetére, hogy ezek 81 %-a szeszfőzde 

volt, és mindössze 3 textilgyár.
8/ 

 

Az 1890. évi XIII. to. bőviti az állam; támogatást. Az eddigi kezdvez-

mények mellett az ujonnan létesülő gyárak kamatmentes állami hitelt is kap-

nak. Az államai szubvenció a létesítendő gyár alaptőkéjének 1/10 - 1/3-ig 

terjedhet. A pénzügyi müveletek lebonyolitására hozták meg az 1890.évi 

XIV. tc-et Et a magyar ipart támogató pénzintézeteknek adható kedvezmények-

ről." Ezt a feladatot az ekkor al7uló Magyar Kereskedelmi és Iparbank RT 

65 millió Ft alaptőkével/ kapta. Az állara;  iparfejlesztés összege 1881 

és 1890 között évente 126 000 Kr, 1891 és 1898 között mfr  487 000 Kr. 

Az 1899-ben megalkotott 3. ipartámogató törvény értelmében 9 év a-

latt kereken 9 millió Kr állami szubvenció jutott a gyáriparnak. A támo-

gatásban részesülő gyak megoszlása itt már kedvezőbb, mert 198 gyárból 

45 textil-, 34 vegyipari, 37 vas- és gépgyár, és csak 28 szeszfőzdevette 

igénybe a kedvezményeket. Az 1881. évi ipartámogató törvény keftezménye- 
10/ 

it főleg a közép- és kisipar vette igénybe. 



A szeged-környéki paprikatermesztés mintegy 2500 családot érint.Évi 

6 - 8000 q termésre - és kg-kinti 1 Ft-al számítva - ez 6 - 8000 Ft jöve-

delmet jelent a város őstermelő lakosságának. Bakay azt javasolja, hogy 

az állam; kedvezmények igénybevételével gőzerőre berendezett paprikaőrlő 

gyárat létesitsenek Szegeden, termékeit lássák el áruvédjeggyel, ellenő-

rizzék szigoruan a paprika árusitását a minőség megóvása érdekében, és a 

konzulátusok figyelmét is hívják föl a szegedi paprika ajár_lására. 11/  

Egy másik javaslat az alföldi ipartelepitésre helyesnek találja, ha 

az állami eladásra szánt földekből kisbirtokokat létesitenek, és tulajdo-

nosaikat arra kötelezik, hogy minden 50 kh után legalább 200 kh-at cukor-

révával ültessék be, a termést pedig a közelben létesítendő cukorgyárnak 

előre megállapitott áron szolgáltassák be. Az ilyen ,g árszerü szövetkeze-

tek a mezőgazdaság és az ipar kölcsönös fejlődését eredményeznék=  Hason-

16 elv alapán lehetne gyapju, kender- és lenkikészitő intézményeket is 

alapitani. J  
Bakay a belvizlevezetésre használt szivattyuk jobb kihasználása ér-

dekében azt javasolja, hogy ezekkel a gépekkel szárazabb időszakokban ön-

tözzék a környező területeket, ahol igy a viz biztositva lévén, kender- 

rs ~a  termesztését lehet meghonositani, konyha- és haszonkertészetet ki-

alakitani, és a kenderáztatókat vizzel ellátni. 13` 

Amikor 1892-ben a szegedi kenderfonógyár tűzvész következtében leé-

gett, a részvényesek a társaság vagyonának fölszámolása mellett döntöt-

tek. Amikor  erről Lukács Béla kereskedelmi miniszter értesült, figyelmez-

tette a részvénytársaságot arra, hogy ez az intézmény - az egykori Bakay-

kendergyár - milyen uttörő szerepet játszott a hazai iparban, s a város-

nak és az országnak egyaránt nagy szolgálatot tett. A fölszámolással 350 

szakképzett munkás maradna munka nélkül. Amennyiben a gyár ujjáépitéséhe 

állami támogatásra lenne szükség, maga részéről ezt pártfogolni fogja.
l4~  

A miniszter állásfoglalása után a részvénytársaság vezetősége valóban az 

ujjáépités mellett döntött s igy a nagymultu gyár ismét megkezdte müködé-

sét. 15 
 

Az Alföldi Iparlap egyik cikkirója fölhivja az iparosok figyelmét a  

~{avi bucsu ,aug.5./ gazdasági kihasználhatóságára. Csupán egy kis élelmes-

ség kell hozzá, és a havi bucsu éppolyan gazdasági emeltyüje lesz Szeged-

nek, mint a Szent István-napi tömegmegmozdulás a fővárosnak. Nem szabad 

nálunk sem az ilyenkor megford ló 15-20 ezernyi tömegmozgalmat praktiku- 

san kihasználatlanul hagyni.
ló~  

Gróf Eszterházy Géza az Angyalföldön Cognac- és pezsgőgyárat ala-

pított. A gyár első termékét Kossuthnak küldte Torinóba. Amikor Kossuth 

levelében megköszönte Eszterházy figyelmességét és további sikeres ipar- 
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fejlesztésre buzditotta, megjegyezte: 11Midőn egy magyar főnemes ipart 

alapit, szolgálatot tesz honának és példával jár elől, melyet nem lehet 

eléggé nagyra becsülni" 
17/  

Noha az Alföldi Iparlap elitélte a boszniai okkupációt, csakhamar 

fölismerte, hogy e tényben milyen nagyszerü gazdasági lehetőségek rejle-

nek. Figyelmezteti a magyar iparosokat, hogy a kedvező piacokat ragadják 

meg, mert az osztrákok máris szervezkednek. A helyzeti előny, a szomszéd-

ság, a mi javunkon van. Versenyképessé kell tennünk erőinket, hogy "az 

occupáló seregek nyomában annectálhassuk a Keletet, és ott redoutokat e-

melhessünk versenyképes ipari termékeinkkel, melynek segélyével a keres-

kedelem és ipar magyar legyen ott és biztositott. 

Nagy és fontos missio vár iparunkra Keleten. Adja Isten, hogy azt be-

tölthesse!"
18/ 

Néhány év mulya a kereskedelmi tárca költségvetési tárgyálásakor 

Thaly Kálmán a keletpiacok intenzivebb lefoglalására figyelmezteti a 

képviselőházat. Ziehv Jenő gróf ugyancsak a Balkán-félsziget ipari meg- 

mm  hóditását ajánlja a  minisztérim ak.
19  

Ugyramez év nyarán a szegedi és aradi raktárszövetkezet tagjai kirán-

dulást terveznek a Philippopoliban megrendezendő kiállításra. t,... e ki-

rándulás egyedüli célja a keleti iparviszonyok és a keleti piac tanulmá-

nyozása s ennek alapján térfoglalási kisérlet a magyar ipartermékek ré- 

szére. 

A Keletre magyar! jelszó tehát ma már  nem puszta frázis, hanem a vi-

szonyok által teremtett kényszerhelyzet. S e jelszó ma már nemnüres bom-

basztot mond, hanem egy határozott törekvési iránytjelö meg. 
20% 

Azé lesz a Kelet piaca, aki haharabb meghóditja." 

Az imperializmus korában mindez nem egyedülálló jelenség! A cikk vi-

lágosan meg is indokolja a Keletre való gazdasági terjeszkedést: minthogy 

Nyugaton a magyar ipari termékek elhelyezésére nincs kilátás, az ottani 

sokkal fejlettebb iparviszonyok miatt, viszont a Keletnek ipari fejlet-

lensége egyenesen parancsolóan előirja, hogy ez a terület a magyar ipar 

piacává legyen. 21/A lap elégedetten nyugtázza, hogy Máltától már Konstan-

tinápolyig a kereskedelmi muzeumnak vannak fiókjai, ügynökségek létesül-

tek Boszniában és Hercegovinában, előnyös-kereskedelmi szerződést kötöt-

tünk Szerbiával, már csak Románia van hátra. A monarchia fő piaca: a Bal-

kán. 22/A cikkiró közben nem veszi észre, hogy elgondolásával a Balkánt 

épugy függő helyzetbe akarja hozni az Osztrákagyar Monarchiától, aho-

gyan korábban - és részben még ez időben is - Magyarország függött Auszt- 

riától. 

A gyakorlati iparfejlesztés sorában előkelő helyet foglalnak el azok 
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találmányok, ujitások, amelyekkel a szegedi iparosok is hozzájárultak a 

technika és ipar fejlődéséhez. .Brauswetter János szegedi órás egy pósta-

tiszttel együttműködve a Morse-féle távirógépet kékiróvá alakitotta át. 

A korábbi szerkezet a papirszalagon csak domboru jeleket hagyott háira, 

amelyek nem voltak mindig jól olvashatók. A kékiró forgótárcsája jeladás-

kor kék festéket tartalmazó vályuba ér, és a mozgó papirszalagon jól lát-

ható pont- és vonásjelek keletkeznek. C.W.Richter látszerész forgókészü-

léket szerkesztett kirakatok számára, 237Pozsgai Mihály asztalos ujtipusu 

mángorlógépet. 24/ Golyósi Gusztáv petróleum-mérő készülékével a párizsi 

világkiállitáson világhirnevet szerzett magának és a szegedi iparosoknak. 25/  

Molnár Márton lakatos asztali takaréktüzhelyet készitett. 26/  Auer József 

órásmester olyan  órát szerkesztett, amely katonai mene{ ések alkalmával a 

a pontos idő  mellett  a megtett ut hosszát is méri. Órájának egy mZntapél-

diyát fölajánlotta a királynak, aki egy 36 gyémántos zafir melitüvel vi-

szonozta a szegedi iparos ajándékát.
27/ 
 Maróczy József - a később világ-

hirüvé vált sakkmester atyja - hordozható légszesz gáz/lámpát talált föl. 28/ 

Dr Rudolffy József  orvos ujfajta légzőkészüléket /respiratoire/ állitott 

ebő.29/Ordódy Lajos boritékos levélpapírjára kapott egyévi szabadlmat. 30/ 

Nerbuth János kender- és lensimitógépet, Felber Sándor ujfajta ebédlőasz-

talt készitett. 31/  Szegedi találmány Dokaul il József és Juszt Jakab kása-

őrlő melma. 32/Schuller Mér mesterséges trágyájára. /mütrágya/ nyert egyévi 

szabadamat. 
33/  

A lap figyelemmel kiséri a jelentősebb hazai és külföldi találmányok 
sorsát. Ez időben szabadalmazza Déry - Bláthy - Ziepernovszky szinkron-

34/ 
váltóáramu motorját. 	Eckenstein osztrák mérnök hajlitható üveganyagot 

állított elő. 35/  Egy a3ogl gépész olyan gépkocsit szerkesztett, amely pet-

roleum-gázzal müködik. 
//  Hirt kapunk arról, hogy Bell Boston és New York 

között vezetéken emberi hang továbbitásával kisérletezik. 
37/ 

Edison egy 

nap alatt 20 szabadalom iránt nyujtott be kérvényt.
38/  

A szegedi származásu Kunfalvy Nándor épitész, az Alföldi Iparlap  
munkatársa, 1892-ben előmunkálatok megkezdésére kért engedélyt a főváros 

polgármesterétől, egy - az Andrássy3ut elejétől az Iparcsarnokig megépi-

tendő - földalatti vasut tárgyában. 

Az országgyűlésen többen - Zichy Jenő, Ráth Károly - javasolják, hogy 

a hazai ipar támogatása érdekében minden állad, hatósági szükséglet elő-

állitásával magyar iparosokat bizzanak meg .40/  /Ilyenértelmü javaslatot 

már az Országos Iparegyesület is előterjesztett az 1881. évi ipartámogató 

törvény megszületése előtt!/ Trefort Ágoston vallás- ás közoktatásügyi mi-

niszter, rendeletben utasitja a főigazgatóságokat, hogy minden oktatási 
41/  

eszközt - óvódától egyetemig - csak hazai cégeknél vásároljanak. 
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Hamarosan azt is elrendeli, hogy ,a VXN részére történő épitkezéseknél 

csak hazai iparosok pályázhatnak. 42/ Trefort az a személyiség, aki a 

hazai iparpártolást a naga munkakörében a legkövetkezetesebben vitte ke-

resztül. 

Szeged, alföldi területen helyezkedvén el, népességének nagyobb ré-

sze a mezőgazdaságban tevékenykedik. Az Alföldi Iparlap nem feledkezik meg 

erről a tényről, hiszen az itt telepített; ihar is feldolgozó .ielle iii te-

hát szoros kapcsolatban áll a mezőgazdaság fejlődésével. A 80-as években 

ismerik föl egyre többen az alföldi homokban rejlő gazdasági lehetősége-

ket. Cikkek foglalkoznak az alsó-.és felsőtanyai homoksivatagon telepi-

tendő szőlő várható eredményeivel. Kb. 3500 - 3600 kh-nyi területnek sző- 

lőtőkével telepitése a vasut mentén hamarosan Szegedet ismét borkereske-

delmi központtá teheti. /A XV. század közepén az volti/ 43/  Javasolja, 

hogy a városi földekből kisparcellákat osszanak ki a bérlők között,  akik 

szőlőművelésre vállalko znak, 44/  Megelégedéssel állapítja meg a lap, hogy 

a fölamüvelésügyi minisztérium éppen ebben az időben is hasonló ügyben, 

nevezetesen magyar bérlőosztály megteremtésén fáradozik, amelyből idővel 

jómódu középbirtokos osztály alakulhatnak ki. 45/  Ugyanekkor a minisztéri-

um pályázatot hirdetett meg az Alföldön erdők telepitésére.46/  Szeged kör-

nyékén jóval korábban Kiss Ferenc erdőmérnök - aki később a homoki erdők 

telepitése körüli érdemeiért a o szegedi erdők 

buzgólkodása folytán történtek ilyen irányban 

A szőlő- és gyümölcsszállitást segitené elő - 

salski József terve a duna-tiszaközi csatorna 

atyja" címet nyerte el - 
47/ 

sikeres kezdeményezések. 

az öntözésen kivid - Has- 
megépitéséről. 48/  A bács- 

kai Ferenc-csatorna,(rizének fölhasználása lehetővé tenné kb. 250 kh-on a 

rizstermelést, ha a termelők a csatornát fönntartó részvénytársasággal a 

vizhasználtat ügyében meg tudnának egyezni. 49  1877-ben Szarvason Sarlay 
János tanár indigó  előállitásával kísérletezik. A kormány máris mérlegeli, 

hogy a kisérletek eredményeképen van-e lehetősége e területnek egy indigó- 
50/ 

gyár fölépítésére? A szekszárdi selyemtenyésztési felügyelőség ingyen 

selyemgubókat ad azoknak - értesülünk az Alföldi Iparlapból -, akik eper-

fával rendelkeznek vagy ilyet ültetnek. Vázolja az előnyeit annak, hogy 

milyen hasznos mellékjövedelmet jelent ez idősebbekhek, nőknek, gyerekek-

nek egyaránt, és az államot is nyersanyaghoz juttatja.
51/  

Ifit tesz a szegedi polgárság saját városa fejlesztésére, szépitésé-

re? Eár 1876-ban Zimmermarn Henrik mérnök elkészítette a tervét - és a 

modellét is megszerkesztette - a Széchenyi-téren fölállitandó szinház- 

nak.
52/  
 A szegedi ipartestület beadvánnyal fordul a városhoz közvágóhid 

létesitése ugyében. 53/-1891-ben Fon_yó János árucsarnok megépitését ajánl-
'54/ 

ja az ipartestületnek. Egy év mulya meghirdeti a város pályázatát gőz- 
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fürdő megépitésére. 55/  1891 januárjában már roiiködik Budapest és Szeged 

között a távbeszélő, egy év mulva Szeged - Temesvár - Arad között, is k-

épül a távbeszélő h.álózat. 56' Szeged és a Délvidék között megnövekedett 

forgalom teszi indokolttá amásodik közuti hid megépitését, amely a Ró-

mai krt. és a Temesvári krt, között ivelné át a Tiszát. 

A IAV nyomtatványainak ellátásában 3 szegedi nyomda vesz részt. /Kö --
zülük kettő kapcsolatban áll. az Alföldi Ip arlappa1►/57/ És ez sem teljesen 

• érdektelen: a haditengerészet állandó élelmi cikkeként megjelenik a szege-

di tarhonya, és a szegedi háziipar ezuton is nagyszabásu megrendeléshez 

jut a  5 8  

napszámból élők magas 20 $ra. A csak iparban foglalkoztatottak száma: 985.8.
60  

Noha a gyáripar térhóditása városunkban is feltaxtózhatatlan, a század vé-

gén még mindig jelentős a szegedi házi- és kézműipar: vízi malmok, bőgős 

hajók készítése a Tisza melletti rakparton, papucsosok, ködmön-, suba-, 

tulipános ládakésztők, szappanfőzők, tarhonyások, talicska előállitásá- 

val foglalkozók. ó1  Ez utóbbi szakma a folyószabályozások, ármentesitő mun-

kálatok alkalmával lendült föl. 1895-ben 10 ezer db talicska került Szeged-

ről kivitelre. 

A kiegyezés utáni időkben a fa feldolgozása alkotja a szegedi ipar 

nagyszáma tételét« A fürészárugyártás a 80-as évektől fejlődik erőtelje-

sen és a századforduló táján a város egyik vezető nagyipari ágazata lett. 

Ekkor 4 nagy fűrésztelep müködött, 26 fürésazel. Nemcsak helyi szükséglet-

re termeltek, hanem távoli, sőt külföldi piacokra is szállitottak. 62 Len-

gyel Lőrinc butorgyáros t,udvari szállitó" cimet nyert. Gerle Lajos mérnök 

Kálvária-utcai telkén parkettgyárat épitett.
63/

A város folyók iáelleti, 

fekvése Tisza, Maros/ kedvező adottság volt a hajóépitő ipar számára. 

A folyókon leosztatott fa nagy részét ugyan az épitőipar használta föl, 

de a tisggi nagy szállitó hajók századok óta fából készültek és az ehhez 

szükséges faanyagot ugyancsak a tutajok szolgáltatták. A vasból épithető 

uszályok terjedése azonban erősen visszaveti a nagymultu tiszai hajóépí-

tést. Rig 1880-ban egy-egy nagy hajósgazdának 100 hajója is v an, 10 év 

mulva már a szegedi partok mentén alig találni összesen 100 fából készült 

hajót.
/ 

 kádáripar kialakulása a 80-as években terjedő alföldi szőlőte-

lepitésekkel függ össze. 65/  A szegedi bognáripar világhirét bizonyitja, 

hogy 1892-ben a török kormány nagyobb mennyiségben rendelt kocsikat sze- 

A kereskedelmi minisztérium 1891. évi kimutatásában Szeged nyáripara 

az országban a 3. helyen áll Budapest /346/ és Pozsony /45/  mögött. Váro-
sunk az ország 3063 gyárából 37-et mondhat magáénak. 9/  Az 1890-i nép-

számlálás szerint Szeged lakossága: 85 569 fő. Ebből ipar- és kereskede-

lemben 26,5 dolgozik, 39,22 ó őstermelő. Reglepő az alkalmi munkából, 
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gedi iparosoknál. Különösen a - a szőlővel közel egyidőben az alföldiho-

mokra telepitett - akácfa szolgáltatott jó nyersanyagot a bognároknak. Bin-

tók, bérkocsik, rugós kocsik formé,jában éventekb 60-70 ezer Ft jövedelmet 

jelentett a kocsigyártás a szegedi bognároknak,
66/  

Az Alföldi Inarlan figyelemmel kíséri a szegedi gyáripar fejlődését 

már csak azért is, mert több nagyüzem itt is, miit sok mas helyen az or-

szágban, kis- )  illetve középipari keretekből fejlődött idővel gyárrá. Bár 

a kisipar a benne foglalkoztatottak számát tekintve tulsulyban van, de a 

termelési értéket tekintve a gyáripar már Szegeden is megelőzi a közép- és 

kisipart. 

A vasipart Szegeden a Pálfy-testvérek vasöntődéje képviselte, amely 

áltmenetileg néhány évig szövetkezet fórmájában is működött, a század vá-

gén 8000 q vasárut állitott- elő. A vasuti :iavitómühgly 300k munkással dol-

gozott. A szeged-rókusi javitómühelyet is hamaros an  a NÁV vette birtokába, 

két nagy uj épülettel bővítette, ha.sonlószá7uu munkaerőt foglalkoztatva. 67/  

A Scheinkerger Popper Bőrgyár a nagymultu helyi mesterek /timárok, 

csizmadiák, papucsosok, nyergesek/ számára félkészágukat gyártott,  évente 

25-30 ezer darabot. Nagy fellendülést biztositott a szegedi bőriparosoknak 

a közös hadsereg és a honvédség számára rendelt szálkitások, amelyeket na-

gyobbrészt szövetkezetek bonyolitottak le. 68!  A textiliparban a 70-es é-

vekben a nagymultu Felmayer Antal-féle kartonfestőgyár a legjelentősebb, 

amelyben , közel 100 ember dolgozik, munkabérük 75 kr és 1 Ft 25 kr között 

változik, A már többször emlitett Bakay-gyár köteles műhelyből nőtt nagyü-

zemmé. A kenderkikészités terén egész sor reformot honositott neg. Ameriká-

ba is szállitotta termékeit. A 90-es években fiókvállalatai voltak  Palán-

kán, Mezőhegyesen, Komódiban. Az ugyancsak Bakay által az ujszegedi part 

mentén elgondolt kender- és lenkikészitő tervét a Magyar Kender és Lenipar 

RT valósította meg. Ezt az üzemet Salzmann és tsa 6 áztatómedencével ren-

delkező, 87 géppel és 600 munkással dolgoztató szövőgyárrá fejlesztette  

mely zsávolyanyagot, évente 1 millió m kender- és lenszövetet termelt. 

Az élelmiszeriparban első a malomipar. A város 126 malma többségében 

kisipari jellegű 	és un. száraz-malom!, csak 12 müködik gőz- 

erővel. Évente 1 millió 200 q az őrlemény. A malmok közül idővel a Back 

Bernát és fiai a környék legnagyobb ilyen üzemévé nőtt, napi 1500 q őrle-

ménnyel, jelentős exporttal.70,  A 40-es években alapitott szeszgyárat az 

árviz teljesen elpusztitotta. Az uj gyártelep virágkora az 1892. év volt, 

amikor is 39 046 hl szesz volt a termelés mennyisége. Minthogy nagy vesz-

teségekkel dolgozott, 1893-ban  fölszámolt. Megszűntével a szeszipar ter-

melése Szegeden a tizedére esett vissza. A 90-es években két kisebb likőr-

gyár inkább csak kisüzem!! mellett egyre jelentősebbé válik Patzauer Mik-

sa likőrgyára, mely az ország minden részébe, sőt exportra is szállit, 

71  szilvapálinkát, törkölyt és likőrt. 
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Szalím-i előállitásán ekkoriban öt gOx id dolgozott, de csak Pick Márké  

bizonyult versenyképesnek és időtállónak. Ez agrár is azonban al század-

forduló körül az osztrák tőke birtokába került.7 2/ A szegedi élelmiszeri-

parban 2500 körül van a foglalkoztatottak száma. 

1892-ben rlayer Jenő a belvárosi temető közelében vásárolt telken tég 

' la és kerami tgyárnt épitett. 73/  A multszázadvégi nagy épi tke zések a város-

ban biztositották ezeknek a gyáraknak a működését. A Wiener Gasindustrie 

Gesellschaft és az Imperial Continental Gas Association tőkéjével tétesült 

hazánkban a Központ Gáz- és Villamossági RT. A század végén a szegedi gáz- 

gyár is ennek a RT-nak a birtokába kerül. A gázgyár 1892-ben 38 km csőháló-

zattal rendelkezett és 690 192 m3  gázt állitott elő. Lehetővé tette a váe. 

ros utcai gázvilágitását, sőt motorok müködéséhez is, szo,ltatott energiát. 

1893-tői kezdve villanyvilágitásra is berendezkedett.. 74/A Felmayer-féle 

textilüzem helyén jön létre a dohánycár - állami kezelésben! -, amely 

700 munkást - többségükben nőt - foglalkoztat. Termelése az 1885-i 3 mil-

lióról 1899-ben 26 millió szivar- és cigarettára emelked ik 75' ,, 	A Pálfy 

Lipót-féle gyufagyár évente 300 ezer csomag gyufát termelt. 76/ 

A gyárak egy része - főleg  a korábban alapitottaké - általában kéz-

müves műhelyből, kisüzemből nőtt, egérre több és ujabb gépek beállitásával, 

gyárrá. A század vége felé már jelentkeznek a tőkével rendelkező részvény-

társaságok, amelyek modern ipari üzemeket hoznak létre, többszáz munkást 

foglalkoztatva. A régebbi vállalkozások magukon viselik a helyi kisipari 

hagyományok terheit, nehezen tudnak nagyüzemmé fejlődni, kézműves jellegük 

is csak nehezen tűnik el. A „gyáros" ezekben még nem vált el világosan a 
„mester"-től. Alföldön lévén az üzemek többsége mezőgazdasági-feldolgozó 

ipart mutat, de van  néhány olyan üzem is, amely már nem kizárólag helyi 

nyersanyagot munkál meg. Ki kell emelni, hogy a szegedi ipar termékei kö-

zött - a kisiparé és a háziiparé között is! - milyen nagy számmal vannak 

olyanok, amelyek távoli országrészek, sőt országhatárokon tuli, szükség-

letek kielégítésére szolgálnak. 

Külföldön a század vége felé egyre több párt, intézmény, vállalat 

és társadalmi szervezet sürgeti az olcsó punkáslakások. munkásházak  é-

pitését. 77/Az Országos Iparezresület a munkásosztály nyomorának egy fő-

okaként a lakáshiányt nevezi neg..Pályázatot hirdetett, hogy "megfelelő, 

olcsó, egyszerű lakások m-inél nagyobb tömegben állittassanak elő," 78/A 

pályázat két változatot jelölt meg: 1.,Budapesten, a sűrűn beépitett te-

rületeken csoportház /bérkaszárnya/; 2. Külvárosi kertes családi házak. 

A tervezés irányadó szempontjai: alacsony épitési költség, lakályosság, 

egészséges otthoni környezet. 
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A század utolsó negyedében egyre több ösztönzést, buzditást kap a 

hazai iparfejlesztés. A pápai születésü Zimmermann János lovag_;, aki apja 

mühelyében lakatosságot tanult, Chemnitz—ben gépgyárat alapitott. 25 év 
alatt 15 000 szerszámgép hagyta el a gyárát, amelyben ezer munkás dolgo-

zott. Világkiállitásokon több I. díjat, aranyérmet, rengeteg kitüntetést 

kapott. Szülővárosának, Pápának, évi 600 Ft fizetéssel rajztanári állást 

szervezett. A hazai háziipar fejlesztésére,Iglónak, Háromszékvak, Pozsony-
nak 47 000 M értékben ajándékozott gépeket.

80  

A 70—es években kisiparosok panaszkodnak Szegeden, hogy milyen sokfé-
le cinien kapni kitüntetéseket, nemességet, de a jól végzett ipari munká-
nak nem Al.  semmiféle elismerés. Németországban — és másutt is — az ipa-

ri érdekeket is jutalmazzák. /II. fej. 17.o. 55-56.jegyzet!/ Néhány év 
mulya azonban az Alföldi Iparlap arról tudósitja olvasóit, hogy a szegedi 
ipartársulat diszokmánnyal tüntette ki azokat a szegedi és vidéki iparoso-

kat, akik a hazai ipar fellendítése körül érdemeket szereztek. /Uj ipar-
ágat honositottak meg, uj eljárásokat dolgoztak ki, üzemüket korszerüsi-
tették, vsrenyképes termékeket állitottak elő,stb./ A szegedi iparkiálli- 

tás után Ra;;var erenc, és Bakay Nándor kapták meg elIgnek az ipartársulat 
81/  

di sz okmányát. 
Az Országos Iparegyesület pályázatot hirdetett önálló iparosok számá-

ra ezüst— és bronzérem elnyerésére. A pályázat feltételei: uj ipari eljá-
rás feltalálása, uj iparág meghoAitása, minőségi munka a kivitelezésben, 

versenyképesség, kivitelre termelés, ipari közéleti tevékenység. Az Dpar- 
egyesület igen kiváló érdemekért aranyérmet is adományozhat, de erre pd-

82/  
lyázni nem lehet. 

Az Iparegyesület nemcsak önálló iparosokat, hanem munkásokat is ju-
talmazott. Azok a gyári szakvezetők vagy munkások, akik ugyanazon a munka-

helyen hosszabb időt töltöttek, munkájukkal és magatartásukkal érdemeket 

szereztek, ezüst—, bronzéremmel és elismerő okmányokkal,jutalm.azta. 22 év 

alatt /1870-1892/ 365 munkás részesült ilyen jutalomban. 

Az iparegyesületnél többen  tettek /Szabóky Adolf, Posner Károly, Wal-

ser Ferenc,stb/ alapitványt, amelyeknek kamataiból — az alapszabályokban 

megálla it ttak szerint — iparos ifjakat és munkásokat rendszeresen jutal-

maztak. 
A Magyar Textilgyárosok Egyesületének emlékirata szerint azok a mun-

kások, akik megszakítás nélkül ugyanazon gyárban dolgoznak, 5 év után 200 

Kr, 10 év után 500 Kr hüségjutalomban részesülnek. 

Az Országos I%reesület  tett javaslatot arra is, hogy az arra . érde-

mes munkások legfelsőbb kitüntetésben részesüljenek, mert  , 1 az érdemes mun- 
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kás fölemelendő abba a kategóriába, mely a többi jeles polgár számára 

nyitva van." 85/  1897 óta az Iparegyesület évről-évre fölterjesztést tett 

hosszabb idő óta dolgozó munkások legfelsőbb kitüntetésben való részesü-
lésére. 1898 és 1908 között 43 munkás kapott a királytól kitüntetést. 86/  

De már az Iparegyesület javaslata előtt értesülünk hasonló kitüntetésről 
N 

az Alföldi Iparlap-bó1: „Őfelsége Haneisz János budapesti hangszerkészitő 

munkásnak, ipari Őzunkássága elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adomá- 
nyozta. Tudtunkkal ez az első eset, hogy ilyen cimen munkás kintöntetést 

87/ 
kap." 

A szegedi iparügyek felkarolásában, az iparositás eszméinek ápolásá-

ban és terjesztésében oly kiváló férfiaknak vannak eltitathatatlan érde-
meik, mint Gelléri Mór, az Alföldi Iparlap előő szerkesztője, városunk-

ből elkerülve is elsősorban lapszerkesztő, ipari történetiró s végül az 

Országos Iparegyesület igazgatója; vagy Kulinyi Zsigmond, a lap társszer-
kesztője, aki Reizner nagyszabásu várostörténeti mongráfiáját 41 Szeged aj 

kora" c. kötetével kiegésziti az árviz után ujjáépült Szeged bemutatásával; 
vagy a Rainer-fivérek /ferenc, Károly, János/1 'iindnyá jan szakma jukban. ki-

váló iparosok, sok derék szakember került ki kezük alól, de elsősorban 

Rainer Ferencnek van a szegedi iparosok között a legnagyobb tekintélye . 

és népszerüsége, mert ő az iparoskör, az ipartársulat, az ipartestület, 
a szegedi kereskedelmi és iparkamara megalakulásakor az ipari osztály el-

nöke, aki nélkül iparügyben Szegeden semni nem történik. Érdemeiért Bakay-
val együtt kapja meg az ipartársulat diszokmányát, Ferenc Józseftől pedig 
a hazai iparfejlesztésben kifejtett tevékenységéért a Lipót-rend lovag-
keresztjét; vagy Kunfalvy Nén  dor, az iparos müveltség terjesztője, később 

fővárosi épitész; vagy ifj. Szmollény Nándor kereskedelmi iskolai tanár, 
néhány éven át az Alföldi Iparlap szerkesztője; és Szmollény Károly, aki 

főként az iparosok rajzoktatásának szinvonalbeli emelésén fáradozott; de 
mo t mégsem az ő tevékenységüket - és rajtuk kívül még hányan vannak! - 

részletezzük, hanem egy olyan férfiut kell most magunk elé idéznünk, aki 
ugyan nem szegedi, s a városnak vele talán kevés személyes kapcsolata van, 

de akinek hatása, tekintélye és népszerűsége a szegedi iparosság előtt, 

egészen haláláig, feltétlen és töretlen. Ez: Baross Gábor. 

Baross 1886 végén vette át báró Kemény Gábortól a közlekedésügyi mi-
nisztérium vezetését, de csak halála előtt három évvel kerültek tárcájá-
ba az ipar és kereskedelem ügyei. Már ekkor országos tekintéllyel rendel-

kezik, de a szegedi kisiparosok ez időtől fogva kezdenek jobban fölfigyel- 

ni személyére. Mindjárt az iparügyi társa átvétele után - mielőtt  fontos  
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döntéseit %kereskedelmi és iparkamarák fejlesztése, ipartámogató intéz- 

kedések, munkások betegsegélyezése,stb./ meghozta volna, kikérte az ipa-

rosok véleményét. 

Baross — nem érdemtelenül kapta a „magyar Colbert' jelzőt! — az ipar-

fejlesztést országos méretekben tervezte. Olyan gyáraknak, amelyek eddig 

Magyarországon elő nem állitott termékeket gyártottak, vagy amelyeknek a 

hazai ipar megerősödése körül különös jelentőségük volt %fércipar, vegyé-

szet, konzerv—, textil—,bányaipari,stb/ messzemenő állami kedvezményeket 

biztositott, a 15 évi adómentességen tul még bizonyos más adónemek /kere-

seti,,községi pótlék, kamarai illeték, áljövedelmi,stb./ alól is felmentést 

adott. Uj gyárak alakulásánál a MÁV az ipartelepre épitési anyagok,gépek 

és alkatrészek szállítása után csak önköltségi dijszabást követelhetett. 

A kedvezményekben részesült gyárak esetleges későbbi kisajátitását meg-

tiltotta. 

Már bívatal4átvétele után egész sor eredmény jelzi munkásságát: miln-

kások betegsegélyezése, vasárnapi munkaszünet, nuzeumi bemutatók, kiálli-

tások, kísérletek, a szabadalmi ügy rendezése, a fent felsorolt gyárak a-

lapitására kedvezmények, a vándoripar korlátozásáról szóló törvényjavaslat, 

a kamarai hálózat kiépitése, illetve bővitése. 88/  Ekkor lett Szeged is 

kamarai  központ, amelyet hiába kérvényezett már a 70-80—as években. g,Nun-

kálkodása a lázas, türelmetlen alkotások munkássága volt. Mintha érezte 

volna, hogy rengeteg mulasztást kell helyrepótolnia s néki mindezekre ke-

vés idő fog jutni. 889  

Nincs itt helyünk életművének elemzésére, csak a szegedi kisiparosok-

ra gyakorolt hatását szeretnénk pár vonással fölvázolni. Amikor az árudij-

szabás életbelépett és — főleg osztrák részről — rengeteg támadás érte Ba-

rosst, a szegedi iparosok elsőnek biztositották őt táviratban támogatásuk—

ró1. 90/  Baross hivja életire az Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanácsot, 

megteremti az országos kereskedelmi és ipari alapot, hogy a kisiparosok 

vagy kisipari szövetkezetek kedvezményesen juthassanak munkagépekhez. U- 

tolsó aláirása éppen a Szegedi Bőripari Szövetkezet hasonló jellegü kér-

vényére adott kedvező válaszán olvasható. 9 /  A „vasminiszter" jellemében 

is olyan egyéniséget mutatott az iparosságnak, amilyent az ritkán látha-

tott: pontosság, szigoru kötelességtudás, következetesség, erély, széles—, 

körü érdeklődés, szorgalom. Nem ismerte a megtorpanást a nehézségek előtt„ 

Az osztrák államvasutak magyarországi szakaszának megváltása, pósta és 

távirda egyesítése, szaktanfolyamok szervezése, vizrajzi osztály felálli-

tása a közlekedési minisztériumban, kereskedelmi muzeumok alapitása, Or-

szágos Ipartanács, FimoP kiépitése a magyar tengerhajózás számára, részvé-

tel kereskedelmi szerződések munkálataiban, keleti piacok fölkutatása 
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magyar termékek számára, keleti akadémia, az ezredéves jubileumi kiálli-

tás megrendezésére törvényjavaslat készítése, - nehéz lenne alkotásait 

mind végig követni. nMinden nagyitás nélkül mondhatjuk, hogy a magyar elem 

megerősitésére Széchenyi István gróf óta senkii nem tett annyit és senki 

nem müködött oly sikerrel, mint Baross Gábor."  92/ 
 

Széchenyi művét folytatta abban is, hogy a Vaskapu szabályozásának 

munkálatait személyesen ellenőrizte. Itt hűlt meg s ennek szövődményeként 

végzett vele a halál 44 éves korában. Meghalt „élete delén, alkotásai kez-

detén."93/ Deák Ferenc temetése óta a magyar nemzet részvéte és fájdalma 

nem nyilvánult meghatóbban, mint Baross temetése alkalmával. Meglátszott, 

hogy az egész ország gyászol. 

A keresztjére méltán ezt lehetett volna irni: itt nyugszik Magyaror-

szág első munkása." 94/ 

Szeged iparossága az első volt, mely Baross életmüve iránt nagyszabá- 

sz emlékünnepélyen rótta le kegyeletét a magyar iparügyek elsővonalbeli 

harcosa iránt. Az ünnepélyen kifejezésre jutotta az iparosság legnagyobb-

foku ragaszkodása az elhunyt személye iránt, amelynek életében is  számos  

tarujelét adta. Szegedi kapcsolataiban hangsulyozták Baross támogatását a 

helyi szövetkezeteknek, a Bakay-kehdergyár ujjáépitésére és az ujszegedi 

kenderkikészitő és kender-lenszövőgyárnak juttatott állami kölcsönöket. 

Szobra felállítására a szegedi iparosok jelentős adom&yokkal járultak 

hozzá, hiszen Jókai tömör jellemzését Barossról - a szobrot országos gyüj-

tésből akarták felállitani a Keleti-pályaudvar előtt s ehhez ő fogalmazta 

a felhivást - teljes mértékben átérezték: 

11A hatalmas alak, aki életében mint Atlasz hordozta vállán hazáját, 

hordozza azt ez ércszobor alakjában is az idők végtelenjéig!" 95/  

Szeged iparossága a kiegyezés utáni években szivósan fáradozott a ha-

zai és helyi ipar fölemelésén. Ez a lelkes tevékenység azonb an  csak rész-

ben hozott - ámbár egyáltalán nem lekicsinylendő - eredményt. Az erőtel-

jesebb iparfejlesztés legfőbb akadálya maga a kiegyezés ténye - a közös 

vámterület - volt. Az Alföldi Iparlap hasábjain követtük végig ezt a küz-

delmess kort, kiragadva belőle azokat a csomópontokat, amelyet: az iparfej-

lesztés terén a legégetőbb megoldásra váró kérdések voltak. Amikor a sze-

gedi kisiparosok önálló vámterületért és nemzeti bankért, a kor színvona-

lán álló ipari törvényhozásért szálltak sikra és iparkiállítást rendeztek, 
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lényegében a kiegyezés lazitásán fáradoztak. Ha tekintetbe vesszük azt a 

körülményt, hogy az Alföld lakosságának többsége a 48-as politikai hagyo-

mányokat követte, ezt a magatartását természetesnek is tartjuk. 

Nem feledkezhetünk meg ennek a küzdelemnek - már többször emlitett - 

kettősségéről, néha ellentmondásosságáról. Kisiparosok  fáradoznak az ipar 

emelésén, holott a korszerü . ipar, a tömegtermelés, a  gyárak  tulajdonképen 

a kisipa lkonyát jelentik.  Ipart akarnak ide az Alföldre, a Tisza part-

jára, ahol a város határában már a végtelen homoksivatag birodalma kezdő-

dik. De a homokot a szegediek birtokukba veszik, a természetadta lehetősé- 

geket kihasználják s egyre több kémény szórja ég felé ipartbizonygató füst-

jét. Nem mult el másfél évtized s Mikszáthnak  az árvíz pusztulását szemlé-

lő király szájába adott jóslata: „Szeged szebb lesz, mert  volt", valóra 

vált. Az ujjáépült város minden tekintetben - ipar tekintetében is!  - 

városiasabb, modernebb és szebb lett a Tisza habjai közt elmerült régi vá-

rosnál. S hogy ez a város ilyen formában épült föl és egyre izmosodott, ab-

ban  hervadhatatlan érdeme van a városa és hazája fölemelésén fáradozd sze-

gedi iparos polgárságnak. 
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JEGYZETEK  

I. fejezet  

1/ Gelléri Mór /1854-1915/ 1872-től szerkeszti az Iparosszövetség közlö-
nyét, a Heti Póst'-t, 1873-tól a KézmUiparosok Lapjá-t. 1874-ben tér 
vissza Szegedre, megindítja az Alföldi Iparlap-ot. 1876-ban a szegedi 
iparkiállitás titkára. 1879-ben Budapestre megy, szerkeszti az Magyar 
Ipar és Kereskedlmi Lap-ot, majd a Magyar Iparosok Lapjá-t. 1880-ban 
az Országos Iparegyesület titkára, szerkeszti annak hivatalos lapját, 
a Magyar Ipart. 1896-ban a milléniumi kiállítás titkára, az Országos 
Iparegyesület igazgatója. A magyar szakirók 1902-ben alapított egyesü-
letének elnöke. 

2/ Az Alföldi Iparlap mutatványszáma 1874. XII. 20-án jelent meg. 
Szerkesztői: Gelléri Mór és Kulinyi Zsigmond. 
A szegedi általános ipartársulat, az iparosok köre és az iparos ifju-
sági egylet hivatalos közlönye. 
1875. IV. 3-tól alcimében: Közgazdászati Hetiközlöny. Alatta kiegészit-
ve:...és a debreceni iparos ifjusági egylet hivatalos közlönye. 
1875. VIII. 14-től előbbiekhez:...az 1876. évi országos magyar ipar-, 
termény- és állatkiállitás hivatalos közlönye. 
1876. VII. 3-tól felelős szerkesztő: Gelléri Mór. 
1876. X. 14-től előzőkhöz:...az aradi első általános ipartársulat... 
1877. januártól fejlécen: A szegedi ipartársulat, polgári, iparos 4s 
gazdasági kör, a hódmezővásárhelyi és kecskeméti iparegyletek, az aradi 
első általános ipartársulat, a szegedi, debreceni és kecskeméti iparos-
ifjusági egyletek hivatalos közlönye. 
1877. VI. 10-től utóbbi igy módosul:...az összes magyarországi iparos 
ifjusági egyletek... 
1879. III. 9-től felelős szerkesztő: Lévay Ferenc. 
Az árvíz két és fél évig megbénítja a lap tevékenységét. 
1881. XII. 17-én jelenik meg az uj mutatványszám. Szerkeszti: Bakay 
Nándor, pénztárnok: Priváry Pál, ellenőr: Maróczy József. - Jelige: 

rjunka és Tudományt  
Az évfolyamok számozását is ujrakezdik. Az 1882. évfolyam, mint uj I., 
Az 1883., mint uj II. évfolyam, stb. kerül nyilvántartásba. De már az 
1891.,- hozzászámitva az árvíz előttiévfolyamokat is - mint XVII., és 
az 1892., mint XVIII. évfolyam kerül besorolásra. 
1882. VI. 24-től ellenőr: Golyó si Gusztáv. 
1884. XI. 22-től ideiglenes szerkesztő: ifj. Szmollény Nándor polgári 
iskolai tanár. Bakay azért vált meg - átmenetileg - a szerkesztéstől, 
mert közte és az ipartestület választmánya között nézeteltérések merül-
tek fel. Ettől kezdve szerepel a fejlécen laptulajdonosként a Szegedi 
Ipartársulat. 
1885. VI. 20-tól felelős szerkesztő: Sz. Kovács Pál. 
1886. januártól főszerkesztő ismét Bakay Nándor, felelős szerkesztő ifj. 
Szmollény Nándor, főrimn , katárs Babós Elek. - Alatta: A szegedi s több 
hazai ipartestület és ifjusági egylet hivatalos közlönye. Megjelenik 
minden vasárnap. - Jelige: Munka és tudományt 
1887. III. 13-tól Szmollény visszalép, és Babós egyuttal ideiglenes 
felelős szerkesztő is. 
1887. VII. 10-től felelős szerkesztő: Palotás Fausztin. 
1888. IV. 1-től felelős szerkesztő: Tóth Béla. 
1888. X. 28-tól felelős szerkesztő: Bakay Nándor, főmunkatárs: Babós 
Elek. 
1889. I. 27-től alcimében:... s az országos iparos-szövetség hivatalos  
közlönye. 
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1889. III. 24-től a lapbizottság tagjai: Csikós Igác elnök, a szerkesztő, 
a kiadó, a testületi pénztárnők: Harcz Lajos, Endrényi Lajos, Bába Sándor 
és Maróczy József. - A szerkesztésben beállott személyi változásokat ugyan-
ez a szám indokolja. 
1889. VI. 2-től a lapbizottság megszűnt, egyszemélyi felelős szerkesztő 
ismét ifj.Szmollény Nándor, a lap megszünéséig. 
1891. XI. 1-től az alcimben: a szegedi ipartestület, a szegedi ipartes-
tület bőripari szakosztálya nyersanyagraktárszövetkezete és a szegedi fa-
/butor/ipari raktárszövetkezet s több ipartestület, iparos ifjusági egy-
let  s iparoskör hivatalos közlönye. Alul középen: Elismerő oklevél. Sze-
ged, 1891. 
A lap az 1892. évi XVIII. évfolyammal - váratlanul és eddig ismeretlen 
okból - megszünt. Több példány, illetve évfolyam nem található sem  a 
szegedi Somogyi-könyvtárban, sem a helyi Állami Levéltárban. 

3/ Hilf László: A szegedi iparosság története 12. old. - A kereskedőkkel 
együtt ez a szám 350 fölött, van. Viszont nincsenek benne a hajós-, mol-
nár-, halásziparral foglalkozók. Sokkal élénkebb iparos élet volt ekkor 
Szegeden, mint a szabadságharc előtti években. /Reizner János: Szeged 
története. III.köt. 450.o./ 

4/ Reizner id.m, 451.o. 

5/ Reizner id.m. 473.o. - Az 1828. évi országos összeirás szerint az  adó-
fizetők 1/9-e /1090/ kézműves. A város lakossága ekkor: 32 725 fő. /Oitvai 
Ferenc: Szeged multja.irott emlékekben 109.o./ 	. 

6/ Reizner id.m.474.0. - Nem számítanak be a statisztikába az un. n szabacl 
iparágak" /molnárok, hajósok, faragók, zsindelykészitők , téglaégetők, stb./ 
és a népipar adatai. /Lásd még a 6/a jegyzetet a 22/, szám után!/ 
7/ Oltvai id.m. 118.o. - A Takarékpénztár az említett cél mellett még az 
uzsora letörésére, takarékosságra, tőkegyüjtésre és különféle vállalkozá-
sok kölcsönökkel való meginditására is szolgált. 

8/ A Tisza mellett azonban: még a századfordulóig megmaradtak a folyó ener-
giáját fölhasználó yizimalmoki 

9/ A gázgyár 1869-ben a Magyar Általános Hitelbank tőkéjével részvénytár-
sasággá alakult át. A „légszesz"-gyárat 1865-ben egy német cég alapitotta. 
Oltvai id.m. 161. és 164.0. 

10/ Ilyenek: az Iparügyek, Technológiai Lapok, Szövetkezés, gézműiparosok 
Lapja, Magyar Ipar és Kereskedelmi Lap, Magyar Iparosok Lapja, Ipar és Ke-
reskedelem, Magyar Ipar. 

11/ Gazdasági ügyekkel sokat foglalkozott a helyi lapok közül a Szegedi 
Néplap és az Alsótanyai Néplap. Természetesen sokat irtak közgazdasági 
kérdésekről a szegedi és környéki napilaptik is. 
12/ Alföldi Iparlap, 1875. IV. 3. 

13/ A lap munkatársai még az előbbieken kivül: b.Kőnig Jónás ódö$ műegye- 
temi tanár, országgyülési képviselő /Budapest/, Stumpfoll Ede ipariskolai 
igazgató /Temesvár/,dr Horváth János ügyvéd /Budapest/, Lő Adolf tanár-
jelölt /Szeged/, Paral Bertalan gyári tisztviselő /Budapest/, Poloni Lajos 
ipartestületi elnök /Komárom/, Eőry.Kálmán ipartestületi elnök /Győr/, 
Benczur Simon ipartestületi elnök /Békés/, Katona Sándor ipariskolai i-
gazgató /Ó-Kanizsa/, Kabók Imre iparos-ifjusági egyleti titkár /Szeged/, 
Mucsy Mihály ipartestületi jegyző /Békés/, Balás Imre lap szerkesztő /Sza-
baaka/, Baráthy Jenő ipartestületi jegyző /B4k4e,LKomárom/, Sümegi Lajos 
közjegyző /Budapest/, Gábor József iparosköri alelnök /Budapest/, és még 
több ipartestület, ipartársulat, iparkamara, budapesti technológiai muze-
um és állami közép-ipariskola alkalmazottai, illetve tanárai. 
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14/ A szerkesztőségből Gelléri néhány alkalommal személyesen is fölkereste 
Torinóban Kossuthot. - A 70-es évek végén Kossuth és Bakay között folyt le 
néhány levélváltás. 

15/ Alföldi Iparlap. Olyan programféle. II. évf. 27. szám. 1. oldal. 1876. 
VI. 24. - A jegyzetek számozásában a római szám az Alföldi Iparlap évfo-
lyamát, az arab szám az évfolyam példányszámát, és ugyancsak arab szám a 
példány oldalszámát  jelenti. A példányszámok keltezese a szokásos módon 
történik. 

16/ Az „Alföldi Iparlap". II. évf. 51.szám 1. o. 1884. XII. 20. 

17/ Iparos olvasóinkhoz. III. 26. 1884. VI. 28. 

18/ Fölhivás a hazai ipartestületekhez, iparos ifjusági egyletekhez, ipar 
rosokhoz és iparbarátokhoz. V. 12. 1. o. 1886. III. 21. 
19/ T. Olvasóinkhoz. XVIII. 1. 1.o. 1892. I. 3 

20/igeköszöntő. VIII. 22. 1-2. o. 1889. VI. 2.I 

21/ Az országos iparos értekezlet munkaanyaga. VII. 37. 1-2.o. 1888.IX.7. 

22/ Uo. és: Ezen lapok olvasóközönségéhez helyben és vidéken. VII. 14. 1.0. 
1888. IV. 1. 

6/a Az 1870-es népszámlálás adatai szerint Magyarország lakossága 15 417 091. 
Ebből az iparral foglalkozók száma 646 964, a lakosság 4,19 ó-a. 
Csongrád megye  - Bács és Temes megyékkel együtt - a közepesen fejlett ipari 
megyék közé tartozik. /A lakosság 6-8 $-a él iparbóli/ Szeged lakosságának 
9,5 %-a él iparból és kereskedelemből. /Keleti Károly: Hazánk és népe. 175. 
és 209. o./ 

II. fejezet  

1/ Miért szorul háttérbe a hazai ipar? I. 1. 2.o. 1875. I. 1. 

2/ dr Szilágyi László: A, kisipari szövetkezeti mozgalom Magyarországon a 
felszabadulás előtt. 3., 7., 64.o. 

3/ Szilágy id.m. 61-63.o. 

4/ Lásd 1/ jegyzetet! 
5/ A magyar nyersanyag minőségi hanyatlásáról. III. 16. 1.o. 1884. IV. 19. 

6/ Egy kis reflekció. IV. 2. 1.0. 1885. I. 10. 

7/ Uo. 

8/ A tömeges termelés harca. Uj folyam II. évf. 4. l.o. 1883. I. 27. 

9/ A szegedi iparosok köre 1875 aug. 6-án tartott rendkivüli közgyülése 
kérvénye a pénzügyminiszterhez és a képviselőházhoz. I.  30. 1.0.1875.V711.7. 
10/ Az adózás reformja. XIII. 12. 6.o. 1892. III. 20. 	. 

11/ Sándor Vilmos: A nagyipari fejlődés Magyarországon 1867 - 1900. 111-112.o. 

12/ Kisvárosi iparosaink anyagi hanyatlásának és tönkrejutásának okai. 
I. 1. 2-3.o. 1875. I. 1. 
13/ Matlekovics Sándor /szül.1842./ Ügyvéd. 1867-ben lép a kereskedelmi mi-
nisztei4#ium szolgálatába.1880-ban államtitkár. Képviselő, egyetemi magánta-
nár. Gaadasági kiegyezési tárgyalásokon vámügyi szakértő. Különösen az ipar- 
dogalkotásban vitt jelentős szerepet /uj ipartörvény, vizjogi, bányaörvény/. 
készitett:e elő "az iparnak nyujtandó állami kedvezményekről " szóló tör-

vényjavaslatot. Támogatta a háziipari t'anmühelyek rendezését, a kereskedel-
mizeum eszméjét. Az 1885. évimországos kiállitás rendezéséért .a Szent Ist-
ván-rend középkeresztjét kapta. A kulturmérnökség szervezője. /Gelléri Mór: 
A magyar ipar uttörői. 282-285/ 
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14/ A magyar iparosok hitelviszonyairól. Uj folyam II. évf. 2. 1.o. 1883. 
I. 13. és: Kereskedelmi és iparkamarák jelentése az 1891. évről. IV. Sopron. 
XVIII. 32. 2-4.o. 1892. VIII. 7. 
15/ Miért nem lehet Magyarországnak gyáripara? Uj folyam II. évf, 19. 1.o. 
1883. V. 12. 

16/ Uo. 

17/ Keleti Károly: Hazánk és népe, 176-177.o. 

18/ Lásd 29/ Kereskedelmi és... /Mutatis mutandis, nem egészen alaptalanul 
- részben még ma is! - fennáll ez a jelenség./ . 
19/ Iparunk érdekei. VIII. 20. l.o. 1889. V. 19. 

20/ Keleti id.müvében éppen egy szegedi iparos cikkéből idéz. 219.o. 

21/ Lásd a 19/ jegyzetet! 	. 

22/ Egy kis reflekció. IV. 2. 1.o. 1885. I. 10. Visszatorlás a csehek ellen. 
XVIII. 46. 1.o. 1892. XI, 12. 	. 

23/ Kossuth az iparügyekről. 1889. V. 12. 	 . 

24/ Ismét az "Országos Iparegyesületről". Uj folyam II. 3. 1.o. 1883.1.20. 

25/ Kereskedelmi és iparkamarák jelentése 1891-ről. II. Szeged. XVIII. 19. 
4.o. 1892. V. 8. 
26/ A Bernfeld-féle monopólium és a kamarák. VI. 26. 8.o. 1887. VI. 26. 

27/ Mai számunk. VI. 27. 3.o., 1887. VII. 3. Ezt a kisipari szövetkezetek-
ről szóló VI. fejezetben részletesen tárgyaljuk. 

28/ Lásd a 25/ jegyzetet! 

29/ Házalás, vándoripar. XVIII. 38. 1.o. 1892. IX. 18. 

30/ Uo. 

31/ Gelléri Kór: Ötven év a magyar ipar történetéből. 520-525.0. 

32/ Lásd 29/ jegyzetet! 	. 

33/ Lásd a 18/ jegyzetet! 

34/ Vásárügyek. XVIII. 38. 6.o. 1892. IX. 18. 

35/ Babós Elek: Szeged és a fegyencipar. IV. 12. 1.o. 1885. III. 21. 

36/ A fegyencmunka versenyt okoz az iparosoknak. 1892. V. 15. 

37/ Az "Alföldi Iparlap" tekintetes szerkesztőségének Szegeden. VII. 25. 3.0. 

1888. VI. 17. 
38/ Emlékirat a magyarországi rabmunkák rendezése tárgyában. VI. 19. 2-3.0. 
1887. V. 8. 
39/ Lásd a 25/ jegyzetet! . 	. 

40/ A hazai fegyenciparról. III. 16. 1-2.o. 1884. IV. 19. 
Az értekezlet adatai szerint 23 iparágban 2128 fegyenc dolgozik. Munkájuk 
során a kincstár javára kerestek 92 033 Ft 60 kr-t, önmaguknak 27 455 Ft 83 
kr-t, összesen 119 172 Ft 43 kr-t. 500 fogoly 1500 hold füzes megmüvelésével, 
2000 gyümölcsszállitó kosarak készitésével foglalkozott. - Hasonló határoza- 
tokat hozott a II. Ipartestületi értekezlet Aradon: Fegvgy ipar csak félké-
szitményeket állithat elő. Csak oly állami szükségletek előállitásával fog-
lalkozhat, mely- nem versenytársa a szabad iparnak. /Gelléri: 50 év...520-25.o./ 

41/ Felirat a fegyencipar ellen a szegedi ipartestület részéről. XVII. 41. 
2-3.o. 1891. X. 11. 
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42/ Dr Wolfgang Treue: Deutsche Parteiprogramma 1861 - 1961. 67.., 80-83.o. 

43/ Gelléri Mór: Szocziális napi kérdések. 425.o. 

44/ Néhány szó a csángó és székely kivándorlás kérdéséhez. Uj folyam II.évf. 
16. 1. 1883. IV. 21. 

45/ A kivándorlásra csáhitó hirdetményeket tartalmazó pénzes levelek kezelé-
sére...VIII. 1. 5.o. 1892..I. 3. 
46/ A székelység érdekében. XVIII. 40. 6.o. 1892. X. 2. 

47/ A földmüvelés-, ipar- és kereskedelmi mi-misztérium költségvetése 
1885-re. IV. 4. 1.o. L885. I. 24. 

48/ Közelebb kell hozni egymáshoz az .ipart és a földmüvelést. Uj folyam 
1-ső év 34. 1.o. 1882. VIII. 19. 

49/ Nagyságos járdataposók. III. 36. 3.0. 1877. IX. 9. 

50/ Munka és ipar. III. 36. l.o. 1877. IX. 9. 

51/ Iparunk fejlődésének akadályai. XVII. 9. 1.0. 

52/ Lásd 48/ jegyzetet! 

53/ Gentry és ipar. VI. 28. 1.o. 1887. VII. 10. 	'. 

54/ Félelem a 	unkától, hajlam a tudományos pályára. M.K.L. IV. 5. 1.o. 
1885. I. 31. 
55/ Lásd a 48/ jegyzetet! 

56/ Uo. 	
. 

57/ A kereskedelmi miniszter nyilatkozatai. XVIII. 43. l.o. 1892. X. 23. 

58/ Trefort Ágoston  /1817-1888/ 1872-től haláláig vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. Alsófoku ipariskolákat /kiasiskolákat/ létesitett, kezdeményezője 
volt a középipariskolának. Rajztanár-kép lilét, iparmüvészeti tanodát alapit-
ott. Ujjászervezte az iparmüvészeti muzeumot, fejlesztette a technológiai 
muzeumot, a polgári iskolákboz tanmühelyet hívott életre. Iparos segédek és 
munkások részére szaktanfolyamokat inditott~ /épitő, fűtő, gépkezelő, malom,/. 
A Műiparegylet alapitőja és elnöke. "Müvészi Ipar" névvel folyóiratot indi-
tott. A dualizmus korában a maga hatáskörében a legtőbbet tette gyakorlati 
téren a hazai ipartámogatására./ Gelléri: A magyar ipar uttörői. 273-275.o./ 

59/ Házi iparunk, tekintettel a nagyiparra. VIII. 9. 2-6.o. 1892. II. 28. 

60/ Uo. 

61/ "Csak magában Páris iskoláiban 1118 gyalupad, 300-nál több esztergapad 
és közel 100 lakatos sutu müködik." 1892. III. 6. 

62/ Házi iparnn k, tekintettel a nagyiparra. XVIII. 10. 2-4.o. 1892. III. 7. 
Részletesen lásd a VIII. fejezetben! 
63/Gelléri Mór: Hetven év a magyar ipar történetéből. 815-823.o. 	. 

64/ Iparosok  képviseltetéséről a törvényhozásban. I. 2. 2-3.0. 1875. I. 10. 

65/ A városok és a polgári elem. XVIII. 32. l.o. 1892. VIII. 7. 

66/ A magyar kereskedők országos értekezlete Szegeden. V. 18. 2.o. 1886. 
V. 2. Azaz: mennyivel lehetne növelni adók formájában az állam bevételeit? 

67/ Hivatalos körök közömbössége a.magyar ipar iránt. 1888. VII. 22. 

68/ Közgazdasági képviselet. XVIII. I. 1.o. 1892. I. 3. 

69/ Az őtéves jövendő. VI. 26. 21.o. 1887. VI. 26. 

70/ Az osztrák-magyar vámtarifa revizió kérdése. I.évf. 21. 1882. V. 20. 
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71/ Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés 1790 - 1848. 237-238.0. 

72/ Mérei id.m. 240.o. 

73/ Lásd a 70/ jegyzetet! 

74/ A nagyváradi ipartestület mozgalma az iparosok cenzusának leszállitása 
érdekében. XVIII. 22. 5.o.. 1892. V. 29. 

75/ A magyar képviselőház költségvetési tárgyalásai ipari és közgazdasági 
szempontból tekintve. VI. 4. 2-3.o. 1887. I. 23. 

76/ Lásd a 68/ jegyzetet! 

77/ Veszedelmes jelenségek orvoslása. VII. 30. 1.o. 1888. VII. 22. 

78/ Iv 	 -nkovits János fölszólalása a költségvetés tárgyalásakor. VIII. 20. 2.o. . 
1889. V. 19. 

79/ Ipar és politika. Uj folyam II-ik év 3..1.o. 1883 I. 20.; és: Iparosok 
képviseltetéséről a törvényhozásban. I. 2. 2-3.0. 1875. I. 10. 

80/ Iparosérdekeink képviseletéről. /Követválasztás előtt/ IV. 27. 2.o. 
1878. VII. 6. 
81/ Uj képviselők. IV. 48. 1.o. 1878. XII. 1. 

82/ ]t.idrony Soma 1871- 1897 között az 0rszágsbs Iparegyesület igazgatója. 
A Budapesti Munkásképző Egylet elnöke. A "Magyar Ujság", "Anyagi deke$nk", 
"Magyar Ipar" szerkesztője, több más lapnak kőzgazdasági munkatársa, közgaz-
dasági szakkönyvek, ipariskolai tarkönyvek szerzője. Két ízben országgyülé- 
si képviselő, az ipartörvény revíziófának előadója. Sokat tett a kiállitások 
népszerüsitése érdekében, szövetkezetek terjesztéséért, az iparnak nyujtandó 
állami kedvezmények elnyeréséért, munkásbiztositási kérdésekben és munkásla-
kások épitéséért. Kossuth elismerőleg nyilatkozott közgazdasági képességei- 
ről: - /Gelléri Mór: A magyar ipar uttörői. 301-304.0.; és Gell.éri: Hetven 
év...937.o./ 
83/ Lásd a 69/ jegyzetet! 	 , 

84/ A magyar iparosok hitelviszonyairól. Uj folyam II-ik év. 2. l.o. 1883. 
I. 13. 

85/ Uo. 

86/ Magyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal 1891-ben. 
XVIII. 39. 1-2.o. 1892. IX. 25. 	. 

87/ Csikós Gyula: Háziiparunk, tekintettel a nagyiparra. VIII.. 9. 2-6.o. 
1892. /I. 28. - Hasonló feladat lett volna ez, mint ami ma megvalósul a 
politechnikai oktatásban. 

88/ Kossuth az iparügyekről. 1889. V. 12. 

89/ Kereskedelmi és iparkamarák...XVIII. 32. 2-4.o. 1892. VIII. 7. 

90/ Lásd 57/ jegyzetet! 

91/ Gaál Endre: Adatok Szeged 1859-6o. évi történetéhez. 27.o. 

92/ Kisvárosi iparosaink anyagi hanyatlásának és tönkrejutásának okai. 
I. 1. 2-3.o. 1875. I. 1. /Lásd részletesebben a VI. fejezetben!/ 

93/ Lásd a 89/ jegyzetet! 	 . 

94/ Egy kis reflekció. W. 2. 1.o. 1885. I. 10. 

95/ A kézműipar és gyáripar közti határvonalak. Uj folyam 1-ső év. 
15. 1.0. 1882. IV. 8. 	. 

96/ Halálharang és bölcsődal. VIII. 8. 3-4.1. 1889. II .. 17. 

97/ Uo. 
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98/ A magyar ipar akadályai. Uj folyam II-ík év. 11. l.o. 1883. III. 17. 

99/ Lásd a 94/ jegyzetet! 

100/ Gentry és ipar. VI. 28. l.o. 1887. VII. 10. 

101/ Lásd a 92/ jegyzetet! 	 , 

102/ Szaktanácskozások iparunk érdekében. VIII. 31. 1.o. 1889. VII. 28. 

103/ Lásd a 74/ jegyzetet! 

104/ Lásd a 81/ jegyzetet! 

105/ Ivánkovits János beszéde a  költségvetés tárgyalásakor. VIII. 20. 2.o. 
1889. V. 19. 
106/ Szilágyi id.m. 8., 65-66.o. 

107/ Berend - Ránki: Az ipari forradalom kérdéséhez Kelet-Délkelet-Európá-
ban.  42.o. 

108/ Sándor Vilmos: A nagyipari fejlődés Magyarországon 1867-1900. 515-515.o. 

109/ Szilágyi id.m. 60.o. - Magyarország lakossága 1900-ban 16 838 255. 
Az iparban dolgozók száma összesen: 1 049 279. Ebből a kisipari munkásság 
száma: 432 091. /Sándor id.m. 602.o./ 

110/ Szilágyi id,m. 61.o. 	 . 

111/ Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogtbammok. 28.o. 

112/ Szilágyi id.m.14-15.0. 

113/ A szegedi iparosok rendkivüli közgyűlése. I. évf. 30. 1.o. 1875.VIII.7. - 
Már Beksics Gusztávnak a nemwetiségi vidékeken létesitendő ipar érdekében 
mondott beszédéhez az Alföldi Iparlap hozzáfüzi, hogy a kormánypárti képvi-
selők közül is egyre többen állitják, hogy Magyarország csak az önálló vám-
terület mellett virágozhatik föl. /A földművelés-, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium költségvetése 1885-re. IV. 4. 1.o. 1885. I. 24./ 

III. fejezet  

1/ Corpus Juris Hungarici /Magyar Törvénybár/ 1836 - 1868. törvénycikkek 

2/ Uo. 

3/ Uo. 

4/ Uo. 

5/ Uo. 

6/ Gelléri: Hetven év...29-30.o. 

7/ Gelléri: Ötven év.,.419-423,o. 

8/ Gelléri: Ötven év... 433.0. - A kereskedelmi miniszterhez beérkezett 
26 szaktestület tta jelenlegi állapot mellett", és csak 5 nyilatkozott  el-
lene. Ah ellene nyilatkozó vélemények sem saját meggyőződésből származtak, 
hanem kimutathatóan Mudrony Soma: "Vámügy és Magyarország közgazdasági uj-
jászervezése" c.könyvének érveire hivatkoztak. 

9/ Gelléri: Ötven év...430-432.o. 	. 

10/ Mérei: Magyar politikai pártprogramok. 37.o. - A zempléni 12 pontra 
vonatkozólag lásd: Mérei: Magyar polgári pártok programjai. 84-89.0. 
A Jobboldali Ellenzék /1875-1878/tagjai ókonzervativ, nagybirtokos arisztok-
rácia, részben liberális nagybirtokosok soraiból kerülnek ki. Az alapitó 
báro Sennyey Pál visszavonulása után AAponvi vezetése alatt már erősen  el-

távolodtak a feltétlenül udvarhü, ókonzervativ irányvonaltól./Mérei: 363.o./ . 
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11/ Egyesült Ellenzék /1878-1880/ Apponyi Albert gróf vezetése alatt kon-
zervativ nagybirtokosokból, liberális volt középnemesi birtokosokból, köz- 
hitatalnokokból és liberális értelmiségiekből állott. A meglehetősen vegyes 
társada3mi tagozódásu és különböző nézetü képviselői csoport nem sokáig tu-
dott a magyar parlamentben hatékony párttényező lenni. /1érei: A magyar pol-
gári pártok programjai. 359-360/ 
12/ Az ipar a törvényhozásban. I. 41. 1.o. 1875. X. 23. 

13/ Uo. 	 . 

14/ Nemzetgazdászati igényeink csoportositása érdekében. I. 
II. 10. 
15/ Uo. 	 . 

16/ Határozati javaslat külön vámterület ügyében. I. 15. 1-2.o. 1875.V.8. 

17/ Uo. 

18/ Uo. 

19/ A szegedi közgazdasági tanácskozmányok. I. 16. l.o. 1875. V. 10. 

20/ Délutáni ülés május 9-én. I. 17. l.o. 1875. V. 10. 

21/ A szegedi mozgalmakról. I. 19. 2.o. 1875. V. 22. 

22/ Uo. 	 . 

23/ A vámpolitikai áramlat. I. 25. l.o. 1875. VII. 3. 	. 

24/ Az önálló vámterület hiveihez. I. 48. 3-4.o. 1875. XII. 11. - További 
ksi.vánságók: erőteljesebb közuti és vasutépités; parlagi földek művelés alá 
vétele; országutak mellett gyümölcs- és eperfák ültetése /utóbbi a selyem-
hernyótenyésztés érdekébeni; a kishartai-majsai halasi-szegedi csatorna 
megépítése, a bánáti "Aranka" csatorna ujraásatása; elveszett keleti pi-
acok visszaszerzése. 
25/ Az önálló vámterület érdekében. - A szegedi ipartársulat kérvénye. 
I. 48. 2-3.o. 1875. XII. 11. 

26/ Uo. és: Az országos magyar nemzetgazdasági 100-as bizottság kérvénye. 

I. 49. 2-3.o. - Hasonló értelmű föliratban foglalt állást a váci általá-
nos ipartársulat, a miskolci általános,ipartársulat, a zalaegerszegi csiz-
madia ipartársulat, a verpeléti vegyes ipartársulat, az egri és kecskeméti 
iparegyesület és az egri általános ipartársulat. - A váci általános ipar-
társulat. II. 8. l.o. 1876. I. 8. A miskolci általános ipartársulat. II." 
13. 1.o. 1876. I. 15. A verpeléti vegyes ipartársulat. II. 12. 2.o. 1876. 
1II.18. Eger város összes iparosainak kérvénye. II. 5. 2.0. 1876. I. 29. 
A kecskeméti ipartestület. II. 6. 2.o. 1876. II. 5. A bank és vámügyben. 
III. 17. l.o. 1877. IV. 29. 

27/ Az önálló magyar vámterület hiveihez! I. 48. 3-4.o. 1875. XII. 11. 

28/ Uo. 

29/ Uo. 	. 

30/ Uo. 

31/ Az önálló vámterület érdekében. II. 4. l.o. 1876. I. 22. 

32/ Uo. 	 . 

33/ Uo. 

34/ Uo. 

35/ Uo. 
36/ Az önálló vámterület ügye a budapesti kereskedelmi és iparkamarában. 

II. 11. l.o. 1876. III. 11. 

."1.0. 1875. 



-176- 

37/ A vámügyi egyezkedés. II. 18. l.o. 1876. IV. 29. 

38/ Uo. 

39/ .Sándor Vilmos: A nagyipari fejlődés Magyarországon 1867-1900. 59-60.o. 

40/ A kiegyezés pontozatni. II. 21. 2.o. 1876. V. 13. 

41/ Lásd a 39/ jegyzetet! 

42/ Az Elbátók keletre élő junkerek, középbirtokosok az 1848-as forradalom 
előtti állapotok visszaállítására törekedtek. 1876-ben a jobboldali erők 
összefogása céljából megalapitották a Német Konzervativ Pártot. - A Szabad  
Konzervativ /Birodalmi/ Párt /1866/ a junkerek azon csoportját foglalja ma-
gában, akik a mezőgazdaságban rátértek a kapitalista fejlődésre, helyesel-
ték az ipar támogatását ás támogatták Bismarckot. A junkerek előző csoport-
jával ellentéteik miatt kiléptek a Konzervativ Pártból és megalapitották a 
fenti pártalakulatot. 1878-ig a  Ica:  konzervativ frakció nagyjából azonos a-
rányt képviselt a Reichstagban, de 1878-tól kezdve a Német Konzervativ Párt 
került fölénybe, és ezt a fölényét az első világháboruig megtartotta. /To-
kody - Niederhauser: Németország története. 192 - 200.o./ 

43/ Sándor id.m. 60-62.o. 

44/ Az önálló vámterület mellett. II. 26. 1-2.o. 1876. VI. 17. 

45/ Ujabb védegyleti mozgalom. II. 67. 2.o. 1876. XI. 26. 

46/ Iparpártoló egylet. II. 64. 2-3.o. 1876. XI. 5. 

47/ Az ujabb vámtarifák. Uj folyam 1-ső év 9.sz. 1882. 25. 1.0, 

48/ Kossuth a külön vámterületről. 1884. VII. 24. 

49/ Kossuth az iparügyekről, 1884. VII. 5. Geeléri Mór: Az ujabb ipari moz-
galmak köréből. 30.o. 

50. Au Nagyarország ipari és közgazdasági szempontból tekintve. III. 42.3,1.0. 
1884. X. 18. 	 . 

51/ Uo. 

52/ Gelléri: 50 év...440-443.o. - Gelléri: 70 év...140-148.o. 

53/ Gelléri: 70 év...139-140. 

54/ Az "Iparügyek" c. lap felhívására 1896 -ban megkérdezett 64 gazdasági e-
gyesület közül 56 az önálló vámterület mellett, és csak 5 a, közös vámterü-
let mellett nyilatkozott. Az  arány éppen megforditotta a jó 20 évvel koráb-
binak. - Iparikrek , 1896 .. jan . 15. - Lásd m g a 8/ jegyzetet! 

55/ Sándor: A nagyipari fejlődés Magyarországpn. 3838.o. 

56/ Uo. 	 . 

57/ Sándor id.m. 567.o. 

58/ Sándor id.m. 382-385.o. . 	 . 

59/ Az ipar a törvényhozásban. I. 41, 1.o. 1875. X. 23. 

60/ Gelléri: 50 év... 412-419.o. 

61/ Gelléri: 70 év...183.0. 

62/ Gelléri: 50 év...416. 

63/ Az 1872-ik évi spptember 1-re hirdetett országgyűlés Képviselőházának 
Naplója. VII. kötet. Budán, 1873. 11.0. 	 . 

64/ A nemzetgazdászati tanácskozmány előkészitő bizottságának körlevele. 
I. 13. 1.0. 1875. IV.  24. és: A szegedi közgazdasági tan.ácskozmáiyok. I. 16. 
19o. 1875. V. 10. 	 . 

65/ Uo., és: Elmélkedés követválasztások előtt...I. 6. 1.0, 1875. II. 20. 
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66/ Az országos magyar nemzetgazdasági 100-as bizottság kérvénye. I. 49. 3.o. 
1875. XII. 18. 
67/ A bankkérdésről. I. 42. 1.0. 1875. X. 30. 

68/ Uo. 

69/ A bankkérdésről. I. 43. 1.0. 1875. XI. 6. 

70/ A szegedi népgyűlés. II. 18. 2.o. 1876. IV. 29. 

71/ Lásd 40/ jegyzetet! 

72/ A bank- és vámügyben. II. 23. 1-2.o. L876. V. 27. 

73/ A bankkérdésben. III. 6. 2.0. 1877. II. 11, 

74/ A válság be van fejezve. III. 8. 1.0. 1877. II. 25. 

75/ Ráth Károly /1838-1908/ Szegeden született. Budapesti kereskedelmi és 
iparkamara elnöke. Gyáros, országgyűlési képviselő, a fővárosi törvényható-
sági bizottság tagja. Több iparos szervezet létesitője, elnöke. Jelentős a 
tevékenységei több belföldi és külföldi kiállitás megszervezésében, ezekben 
nemcsak, mint szervező, hanem biráló bizottságitarits működik. Több törvény-
javaslat szerzője, tarifa-szakértő. A technológiai mis um egyik életrehi.vó-
ja. Több ipari szaklapnak /Kézműiparosok Lapja, Ipartársulati Lapok, Ipar-
ügyek/ szerkesztője. - Gelléri: A magyar ipar úttörői. 294-300.o. 

76/ Ráth KAroly országgyülési képviselő beszéde a banktörvényjavaslat tár-
gyában 1877. X. 30-án; és 1877. XI..4. III. .évf. .44.sz.melléklet. 
77/ Eirek és apróságok. Népgyülés...III. 47. 3.0. . 

78/ Uo. 

79/ Hirek és apróságok. Népgyűlés. III. 49. 1877. XII. 9. , 

80/ Az iparosok az autonóm vámtarifa ellen. III. 52. 2-3.o. 1877. XII. 30. 

81/ Berend-Ránki: Az ipari forradalom kérdéséhez...45-46.o. - Ilyenek az 
1863-ban alakult Román Bank, Szerbiában az 1883-ban létesült Nemzeti Bank. -  
A bankrendszer fejlődése - többnyire nyugati, de már osztrákvmagyar tőkével 
is! -.általában lassu, csak a századfordulóra élénkül föl. Lengyelország 
orosz megszállás alatti területén a 70-es években szaporodnak el a bankok. 

IV. fejezet  

1/ Vogel Sebestyén 1816-ban 130 munkást alkalmazott! - "Kiváltságolt üzemn. 
müködéséhez kaptak engedélyt ujitásaik, találmányaik miatt pl.Czisch András 
lőcsei takács, Gebrecht Frigyes kassai kalapos, Kemniczer János  pesti  timár, 
Remold Károly és Xavér Fereng /előbbi tüzifecskendőt, utóbbi ujfajta borle-
pároló készüléket talált föl/. - Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés 82-93.0. 

2/ Ottó Ede: A német kézmüvesség történetéből. Iparosok olvasótára. Lampel 
Róbert kiadása. Budapest, 1902. 82-88.o. 

3 Mérei id.m. 246.o. 

4/ Lippay István: Az , ipartestületekről...79.0. 

5/ Lippay id.m. 80.0. , 

6/ Lippay id.m,82-83.o. . 

7/ Lippay id.m. 80-84.o. és Nérei:Magyar iparfejlődés 376-377.0. 

8/ Szilágyi: A  kisipari szövetkezeti mozgalom...14. 

9/ Lippay id.m. 84-90.o. 

10/ Lippay id.m. 90.94.0. 
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11/ Gelléri: 60 év...473.o. 

12/ Gelléri id.m.473-474.o. 

13/ Iparhatóságok  első fokon községekben a szolgabiró, rendezett tanácsu 
városokban a városi tanács, törvényhatósági joggal felruházott városokban 
a rendőrkapitány; másodfokon thj. városokban a városi tanács - másutt az 
alispán; harmadfokon maga a minisztérium. 

14/ Magyar Törvénytár 1872. VIII. tc . 

15/Iparbizottság Szegeden. 1877. V. 27. III. 21. 2-3.o. Iparbizottság sza-
bályrendelete. 

16/Az ipartörvény módositására benyujtott előnm,kálat. I.  15. 2-4.o. 
1875. V. 8. 

17/ Gelléri: 50 év...474-477.o. /Részletesebben lásd a VI. fejezetben!./ 

18/Az ipartörvény revíziója tárgyában. II. 8. 1.o. 1876. II. 19. 

19/ Mudrony Soma: Indoklás az ipartörvény módositásáról szóló törvényja-
vaslathoz. II. 11. 1-3.o. 1876. IV. 11. és: Hilf: A szegedi iparosság tör-
ténete 44-116.o. 

20/ Lásd a 16/ jegyzetet! 

21/ Vám- és kereskedelmi szerződésről szóló 1867. XVI. tc . 

22/ Az ipartörvény módo sitása. I. 31. 1.0. 1875. VIII. 14. 

23/ Lásd a 16/ jegyzetet! 

24/ Szakosztályi ülések. I. 17. 2.o. 1875. V. 10. 

25/ Törvényjavaslat az ipartörvény módositásáról. II. 9. 2-3.0. 1876. 
II. 26. 
26/ Mudrony: Indoklás...II. 11. 1-3.o. 1876. IV. 1, 

27/ Mudrony: Indoklás...II..12. 2-3.o. 1876. IV. 8. 

28/ Gelléri Mór: Az 1876. évi országos ipar-, termény- és állatkiállitás 
emlékkönyve. 84. o. 	. 

29/ Gelléri: Kiállítási emlékkönyv...83-86.o. 

30/ Gelléri: 50 6v...513-517.o. 

31/ Egy régebbi kérelem sorsa. Uj folyam 1-ső év 1-2.0. 1882.III.4. 

32/ Uo . 

33/ Ráth Károly emlékirata az iparositás ügyében. Uj folyam II-ik év 28. 
1.o. 1883. VII. 14. 	 . 

34/ Lippay: Az ipartestületekről...95-99.o. 	. 

35/ Gelléri: 70 év,..32.o. és Gelléri: 50 év...482.o. 

36/ Az ipartörvény javaslata. II. 50. 1.o., II. 51. 2-3.o. 1883.XII.15.,22. 

37/ Az uj ipaxtörvényjavaslat. III. 7. 1.o. 1884. II. 16. 

38/ Az országos ipari értekezlet. III. 8. 3.0. 1884. II. 23. . 	. . 

39/ A magyar képviselőház tárgyai a magyar iparügyben. III.10. 1-2.o. 
1884. III. 8. 
40/ Magyar Törvénytár. 1884.. évi XVII. tc. 

41/ Gelléri: 50 4v...485-487.o. 

42/ Lippay: Az ipartestületekről...99-102.o. 

43/ Gelléri: 70 év...115-116.o. 
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44/ Gelléri: 50 év...520-521.o. 

45/ Jegyzőkönyv. VII. 38. 5-7.0. 1888. IX. 16. 

V. Fejezet  

1/ Johan Slokar: Geschichte der östverreichischen Industrie and ihrer 
Förderung ureter Kaiser Franz Josef I. 211.o. 

2/ Slokar id.m. 215-223.o. 

3/ Konek Sándor: Az ausztriai-magyar monarchia statisztikai kézikönyve. 
319-320.0. 
4/ A Centrum-frakció azon a napon alakult meg a Reichstagban, amikor  Bis-
marck birodalmi kancelltc lett, azaz 1871.március 21-én. /A  miry onnan e-
red, hogy képviselői a Reichstag középső padsorait foglalták  el./ Célja: 
az állam; centralizáció . helyett decentralizáció, a  katolikus  egyház befo-
lyásának növelése és szövetség Ausztriával. Tömegbázisit a délnémet pa-
rasztság, a kispolgárság, a musság egy része adta,de poroszellenes ma-
gatartása miatt népszerü volt Elszász-Lotharingiában és a lengyel lakos-
ság körében. A párt mögött pénzügyileg a sziléziai és wetfáliai burzsoá-
zia állt. A pénzügyi hátűr ellenére a 70-es években a néptömegek előtér- 
be kerülése az  egykori  konzervativ-katolikus tömörülést a kisemberek párt-
•j vá tett. A párt hamarosan a biro.Calmi gyillés egyik legerősebb pártja 
lett. A pártra adott szavaztok száma a századorduló előtt elétte a más-
fél milliót, utána pedig 2 millió fölé emelkedett, Minthogy a 80-as évek-
ben a többi konzervativ párttal együtt a szavazatok többségét szerezte 
meg, Bismarck kénytelen volt a Centrummal szövetségre lépni./A szocia-
listák elleni fellépés különben is megegyezett a Caortrum érdekeivel./ 
Bismarck előbb csökkentette, majd teljesen megszüntette a "kultur harc"_ 
ot. A4 Centrum a gyarmatpolitikára forditandó hitelek kérdésében együtt-
müködésre is hajlandó volt a szociáldemokratákkal, mert attól tartott, 
hogy az adóemelések a kismeborhk körében elégedetlenséget váltanak ki, 
ez pedig a párt népszerűségének csökkenésére vezethet. /Tokody-Nieder-
hauser: Németország története. 202-212.o./ 	. . 

5,! Dr Wolfgeng Treue: Deutsche Parteiprogramme 1861-1961. 62.o. 

6/ Treue id,m, 70,o, 

7/ Treue id.m. 79.o. 	 . 

8/ Mérei: Magyar politikai pártprogrammpk, 29.o. 

9/ Lippay: Az ipartestületekről...84-90.o. 

10/ Lippay id.m.90.94.o. 

11/ Magyar Törvénytár 1872. VIII. to. 

12/ Uo. 	 . 

13/'A "szegedi igsrtáreulat" ügyszabályai. I. 32, 3-4.0. 1875.. VIII,21., 

14/ Eirek és apróságok. A "szegedi iparház". I1I..13. 3.o. 1077.,IV.,22. 

15/ A szegedi "iparosok háza" jelentősége. III. 7. l.o. 1877. 11. 18. 

16/ Ráth Károly ind rpellációja az ipartörvény revíziója tárgyában. II. 
8. l.o. 1876. II. 19. 
17/ Az Országos Iparegyesület törvényjavslata az ipartörvény módositásáról. 
II. 9. 2-3. 1876. II..26. . 	. 

18/ Mudrony: Indoklás...II. 11. 1-3.o. 1876. IV. 1. . , 	. 

19/ Egy régebbi kérelem sorsa. Uj folyam 1-ső év 1-2.o. 1882. III. 4. 



-180-  

20/ Az ipartörvényjavaslat. II. 50, 1.0., II. 51. 2-3.o. 1883.XII.15.,22.  

21/ Lippay:,Az ipaxtestületekről...26.o.. 

22/ Az 1884.•XVII. tc. és az Országos Ipari Lrtekezlet. III. 8. 3.o. 
1884. II. 23. 	• -• 
23/ Egyhangulag kimondatott. III. 34. 1.9. 1884. VIII, 23.  

24/ A szervezkedés kérdése. III.•20. 1.o. 1884. V. 17. - xróf Zichy Jenő  ~ 

az Országos Iparegyesület elnöke .. Külföldi tanulmányutjai során a vizépi-
tést, a csatornázást tanulmányozza. 1868-ban kidolgozta az Alföld csator-
názási tervét. E munkájáért Szeged városg díszpolgárává választotta. Javas-
latot dolgoz ki a textilipar fejlesztésére. Az iparoktatást anyagilag is tá-
mogatja. 1879-ben a nagysikerü székesfehérvári kiállítás elnöke, 1881-ben a  

női iparkiállításé, - 1885-ben egyik rendezője a budapesti országos kiálli-
tágnak.Három expedíciót szervezet Kelet Ázsiába, amelyről gazdag  régészeti,  
néprajzi, botanikai angal tért haza. /Gelléri: . A,magyar ipar uttörői 290-93/  

25/ Hilf: A. szegedi iparosság története. 132-139.o. és Kulinyi: Szeged uj  
kora. 669-670.0.  

26/ Kulinyi -id.m. 309-311.o. 	 . 

27/ Ipartestületi ügyek. A szegedi ipartestület alapszabályai. 1888.•IV.8.• 
28/ A szegedi ipartestület munkaközvetitő intézete. VI. 25. 4.o.1887.VI.19. 
29/ A'szegedi ipartestület»szállója.•XII. 2. 5.o. és: A•szegedi ipartestü-
let  évi jelentése 1891-ről. XVIII. 7. 2-3., 1891. I. 11. és II. 1. 

30/ Uo. 

31/ Az iparosok társas kirándulása.. VI. 29. 6.o. 1887. VII. 17. 	' 

32/ A szegedi ipartestület évi jelentése 1891-ről. XVIII. VII. 2-3.0. 
1892. II. 1. 
33/ A szegedi-ipartestület müköd4se. 1889. V. 26,., 	'' 

34/ Lippay: Az ipartestületekről...28.o., 99-102.0.  

35/ Lippay.id.m..143-105.0. . ,  

36/ Gelléri: 50 év,,.520-55.o.  

37/ Gelléri: 70 év...740.o. - Nálunk az első világháboru után mégis létre-
jött a Kézműves. Kamara. - Azt a szerepet, amelyet Németországbana Handswerk-
kammer töltött  be, az' 1932. VIII. tc-el életrPhHvótt Ipartestületek Országos  

központja, töltötte be. -.Lippay: Az ipartestületekről...121-122.0. 

38/ Lippay id.m. 110-121.o. 	, 

39/ ' A Szegedi Hiradóban - Vass Pál álláspontja. - Hirek. A szegedi gazdaság 
jövőjével...II. 58. 2.o. 1876.. XII. 3. 	. 	. 	- 

40/ dr Radó Dezső - Dr-Diczig Alajos: A kereskedelmi és iparkamarák hazánk-
ban  ás a külföldön. 14.o. 
41/ Tonelli Sándor: A szegedi kereskedelmi és iparkamara ötvenéves törté- 
nete. 4.o. 	 .- 

42/ RacDiczig,id.m, 43-169.0. 

43/ Tonelli id.m..4.9..- 4. 40-es években a kamaráról lásd Herei:-Magyar i-

44/ Konek Sándprjd.m..322.o. 	/parfejlődés 23?-238.o.  

45/ Tonelli id.m.,5-7.o. - Gelléri: 50 év...499-501.o. 

46/ Gelléri: 50 4v...495-496.o.  
4.7/ Tonelli id.m.. .11-17.0 . .  

48/ Az október 5-iki szaktanácskozás. VIII. 40.'1:0. 1889. X. 6. és Gel-
leri: Az ujabb ipari mozgalmak köréből. 190-191.0.  
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49/ Kereskedelmi és iparkamara. XVII. 1. l.o. 1891. I. 4. 
50/ Uo. 	, 

51/ Tonelli id.m. 17-20.o. . 

52/ Közgazdasági intézmények.. - T( lingi id.m.669.o, 

53/ Kereskedelmi,és iparkamarák-jelentése 1891-ről. XVIII. 21. 2-4.o. 1892.V.22. 
54/ Tonelli id.m. 2o., 159-175.o. 	 , 

•

55/ Az országos magyar iparegyesület ujjászervezése. I. 39. 2.o. 1875. X.99. 
56/ Gelléri: 70 év... 9-10. 

57/ Uo. - Kossuth előbb az Iparegyesület vezetésére Széchenyit szerette volna 
megnyerni, de miután ez "Ausztriával való vegyesházasságt kreál"fogva rendki- 

kényes természetű, és nem akarja velő a gazdasági téren viszonyunkat ki-
élezni, nem vállalta a vezetést. Csak emiltén került Batthyány Lajos fölkéré-
sére a sor. - Gelléri: 50,év...329.0. 
58/ Gelléri: 70 év, . ..10.0. 

59/ Az.országos iparegyesület jövő évi müködési köre .  XVII. 25. 1-4.0. 1891. 
VI, 21. 	• , • 
60/ Gelléri: 50. év...147-150. és 412.o. 	- 

61/ A szegedi osztály elnöke: Kárász Benjá.mir, •jegyzője: Aigner Ferdinánd, 
pénztárosa: Felmayer Antal. - Gelléri: 50 év...147-150.o. 	. 

62/ A Társaság első részvényesei között szerepel 500 Ft értékű részvénnyel 
a szegedi Klauzál Gábor és Szilber Antal. Gelléri: 50 év...160-184. és 234-
250.o. 
63/ Gelléri:. 70 év... 15.o . . 

64/ A Magyar Országos Iparegyesületnek 1868-ban 1700 tagja volt. Erdélyben 
- főleg  a szász területeken = már korábban - is voltak iparegyesületek. Ezek 
tagjainak sz  .ma  1868-ban 751. - Konek id.m. 319-320.o. 
65/ Konek id.m. 319.o. . 

66/ Gaál_  Endre; .Adat* Szeged 1859-60. évi történetéhez. 36.o. 

67/ Kulinyi id.m.305-306.o. . 

68/ Hirek. A•polgári kör bucsuestélye. II. 65. 3.o. 1876. XI. 12. - Hilf 
id.m. 122-123,o.. _ ...  
69/'A szegedi iparos ifjak képző és segély egylete. XVIII. 13. 4.0. 1892. 
III. 27. 
70/ A szegedi iparos ifjetsági egylet alapszabályai. II. 15. 2-3.0. 1876. 

VI. 10. 
71/ Segédeink érdekei. III. 15. 1.0. 1877. IV. 15. 

72/ Uo. 

73/ Az iparos ifjusági egyletek vándorgyülései. II..64.,1-2.9.1876.XI, 5r. 

74/ Az  iparos ifjusági egyletek veszprémi vándorgyűlése. III. 23. 2-3.0. 
1877. VI... 3. 
75/ A.b.-csabai vándorgyülés. A vezéregylet évi .jelentése..1878.VI.1O.1-3.o. 

76/ Gaál Endre: Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocia- 
lista szakmai  szervezkedésének , történetéből 1890-1900. 14.0. 

77/ Gelléri: 50.év...608-609.o .. . 

78/ Gelléri: Szociális napi kérdések. 402-405.o. 
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79/ Gaál Endre: A szegedi' ipari munkásság 1905 előtti szakmai  szervezkedé-
sének néliány kérdése. 6.o. - Gaál: Adatok Szeged:,'. 36.o. - Gaé.l: Váloga-
tott dokumentumok...14.o. 

VI. fejezet  

1/ Gelléri: 50 év...526-527.o. 

2/ Uo, 

3/ Uo. 

4/ Az iparkamarák és a hadfölszerelés, I. 46. 2.9. 1875. XI. 27. 

5/ A,szövetkezés jövőjéről. XVIII. 28.,2,o.. 1892.,VZI. 10. 

6/ L.Morton: Az angol nép története. I.k. 454-455.0. - Ilyen volt a hulli' . 
Malonellénes Szövetség 1795-ben és a devonporti Egyesületi Málom 1817-ben. 

7/ Uo. 	. 

8/ Szilágyi: A kisipari szövetkezeti mozgalom...10.9., 	, 

9/ Az angol szövetkezetek évi gyülése.,XVIII, 28. 4.o. 1892. VII. 10. 

10/ Morton id.m. 455.o. és Szilágyi id.m. 11.o.  

11/•A rochdalei szövetkezet céljai és alapszabályai. XVII. 33. 3.o. 1891. 
III. 16. és a 9/ jegyzet. 	. 

12/ Tokody4Kiederhauser: Németország története 182.o. és Lippay:.A kisipari 
hitelügy története és refórmjának módja. 21.o. 

13/ Szilágyi id.m. 9-11.o. 	. 

14/ Treue: Deutsche P4xteiprogramme. 60.o. és 66.o. 

15/ Treue id.m. 79-$4.o. 

16/ Marx: A tőke.,I. kgtet. Budapest, Szikra, 1949. 822.o. 

17/ Szilágyi id.m. 5-7.o. 	 . 

18/ Mérei: Magyar iparfejldés. 244-245.o. 

19/ Gelléri: 70 év...15-16.o. 	 . . 

20/ Gelléri: Az,ujabb,ipaxi mozgalmak köréből. 31-32.o. 

21/ Szilágyi id,m, 17.0., 

22/ Szilágyi id,m, 52-53.o. 

23/ Szilágyi  

24/ Gelléri: 50 év.:. 513-517:0. és Szilágyi id.m. 20.o. 

25/ Ráth Sároly interpellációja az ipartörvény reviziója - tárgyában. II. 

8. 10. 1876. II. 19. 
26/ Ipartörvény javaslata. II. 50, 1.9., 11. 51. 2-3.o. 1883. XII. 15.,22. 

27/ Magyar Törvénytár. 1884. ,XVII. tc. 126.§ 	, 

28/ Ipartestületi,ügyek, VII. 15. 6.o. 1888. IV. 8. 

29/ Szilágyi id.m. 21.o. 	. 

30/ A katonai szükségletek szállitása. II. 3. 1.o. 1876. I. 15. - Heyduk • 
Ambrus: Az országós iparos szövetség és iparosaink. II. 28. 1-2.0. II. 29. 
1-2.o. 1876. VII. 1., 8. 

31/ Ráth Károly: A hadfölszerelés és a hazai ipar. III. 12. 1-2.o. 

1877. III. 25. 
32/ Gelléri: 50 év..528-529.o. 
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33/ Katonai szükségletek és a magyar ipar. IV. 23. 3.o. 1878. VI. 9. 

34/ A szolnoki ipartársulat kezdeményezése a nyersanyag beszerzését illető-
leg..III. 12. 2.o. 1877. III. 25. 	. 

35/ Jegyzőkönyv. XVIII. 22. 4.o. 1892. V. 29. 	. 

36/ A nagykőrösi csizmadiák nyersanyagbeszerzési szövetkezetének alapszabá-
lyai. III. 42. 2-3.o., 43. 2-3.o., 44.2-3.o. 1877. X. 20., 28., XI. 4. 

37/ Ipari raktárszövetkezet Budapesten, . XVIII. 1. 5.o. 1892. I. 3. 

38/ A budapesti értekezlet tárgyai a sajtó terén. VI. 14. 4-5.o. 1887.IV.3. 

39/ Iparos-szövetkezeteinkről. XVII. 5. 3.0. 1891. II. 1. 

40/ Xis erők egyesülése. XVII. 25. l.o. 1891. VI. 21. 

41/ Szilágyi id.m. 22.o. 

42/ Iparraktárszövetkezeteink kölcsönügye. XVIII. 42. 1.o. 1892. X. 16. 

43/ Iparosok, szövetkezzetek! VII. 37. 6. 1888. IX. 7. 

44/ Szövetkezeti tervezet. VII. 37. 6.o. 1888. IX. 7. 

45/ Lapunk főszerkesztője. VII. 6. 7.o. 1888. II. 5. 

46/ Az országos iparszövetség alapszabályai. VII. 48. 4-6.o. 1888. XI. 25. 

47/ A szegedi bőripari szövetkezet. VI. 12. 8.o. 1887. III. 20. 

48/ Iparosok és kereskedők. XVIII. 11. 1.o. 1892. III. 13. - Az ipartestü- 
let bőripari szakosztálya, nyersanyagraktárszövetkezete. /Kulinyi: Szeged 
uj kora. 671.o./ 

49/ Bőripari szövetkezetünk. XVIII. 30. 4.o. 1892. VII. 24. 

50/ Tizezer forintnyi munka Szeged bőriparosainak. XVIII. 5. 1.o. 
1892. I. 31. . 

52/ Kulinyi id.m. 671.o. 

52/ A hazai bőriparról. XVIII. 17. 4.o. 1892. IV. 24. 

53/ Ipari szövetkezetek ügye. XVIII. 20. 4.o. 1892. V. 15. 

54/ Szilágyi id.m. 55-57.o.  - Ebből a szövetkezetből a századforduló után 
mellékhajtásként egy termelőszövetkezet is kifejlődött. A nyersanyagbeszer-
ző szövetkezet résztvett a közszállitásokban /honvédségi, rendőrségi bakkancs 
és csizma/. Az egyre bővülő termelő tevékenység arra indította a szövetkeze-
ti tagokat, hogy megalakitsák az "Első Szegedi Cipő-, Csizma és Papucsos 
Termelő Szövetkezet"-et. Ez a termelő szövetkezet mindvégig kapcsolatban 
maradt a nyersanyagbeszerző szövetkezettel, amely a termelés számára ked-
vező feltételekkel szállitotta a nyersanyagot. 

55/ Uo. 	 . 

56/Szövetkezeti mozgalmak. 1892. I. 3-4.o. 

57/ Szegedi fa-/butor/ raktárszövetkezet. Kulinyi id.m. 671. 

58/ Uo. és: A szegedi ipartestület évi jelentése 1891-ről. XVIII. 7. 2.o. 
1892. II. 14. - Az ipari szövetkezetek eredményei láttán egy kiskereskedel-
4g4jellegü szövetkezet is alakult. A szegedi szállodások, kávésok,vendéglő-
g$ t és korcsmárosok ipartásulatának szikvizg$rtó szövetkezete 1894-ben ar-
lakult meg és változatlanul szép eredményeket ért el. Evente kb 600 ezer 
üveg szikvizet állit elő. Tagjainak - 300 db 30 Ft begfizetett részjegy u-
tán - évente jeletős osztalékot fizet. A  beszerző szövetkezetek fajtájába 
sorolható. 	. 

59/ Állandó iparos árucsarnok. Uj évf. II. év. 44. sz. 2-3. 
60/ Lippay id.m. 50-56.o. 	. 

61/ Lippay id.m. 56.o. és Szilágyi id.m. 32.0. 

. 1883.XI. 3. 



- 184 -  

62/ Lippay  12.o.  

63/ Berend - Ránki: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20.század-
ban. 78.o. és Berend Ránki: Az ipari forradalom kérdéséhez Kelet- Délkelet®  
Európában. 45-47.o.  

64/ Berend - Ránki: Közép-Kelet-Európa... 102.o. és Berend - Ránki: Az ipar-
ri forradalom...45-47.o.  

65/ Lippay id.m. 20.o.  

66/ Lippay id.m. 66.o. . 

67/ Lippay id.m. 32-35.o.  

68/ Lippay id.m. 34-35.0.  

69/ Lippay id.m. 46.o.  

70/ Lippay id.m. 62.o. és eeS
~~z~~

ilágyi , id.m. 28-31.o. 

71/ A szegedi önsegélyző az lot~kcsct, mint szövetkezet. VIII. 46. 5.o.  
1889. XI. 17. 	 . 

72/ Iparraktárszövetkezeti tanácskozások Szegeden. XVIII. 10. 1-3.o.  
1892. III. 6.  
73/ Magyar ipar és a szövetkezés. XVIII.  12. 4. .o. 1892. III. 20. 	. 

74/ Fólvilágositások.XVIII. 13. 1-2.o. 1892. III.  27.  

75/ "Szövetkezeti értekezletet. XVIII.-9. 1-3.o. 1892. . 11. 28.  

76/ Uo,- Az ipari szövetkezetek eredményességét jelzi, hogy a kőzös hadse-
reg 4s a honvédség mezőgazdasági szükségleteinek ellátására "Magyar gazdái  
hdseregellátási szövetkezete" is napvilágot látott, sőt, néhány év milta  
az ország összes mezőgazdasági egyesületei szövetkezetbe tömörültek. Még  
ugyanebben az évben városunkban egy "vendéglős szövetkezet" is alakult 72  
alapitó taggal. Átvételnél a borok minőségét egy bizottság állapitja  meg, 
amely az árat is megszabja. A tagok kötelesek boraikat a megállap itott  á-
ron eladni, a fogyasztó közönség pedig jutányos áron 4a4 kap élvezhető  i 
taft. - Magyar gazdák hadséregellátási szövetkezete. VII. 41. 3-5.0. 1888.  
X. 7. - Közgazdasági események naptára. XVIII. 15. 4.o. 1892. IV. 10. - 
Uj szövetkezet. XVIII. 49. 4.0..1892., XII.  4.  

77/ Az I. ., II. és III. Internacionálé .. 13.o.  
78/ Id.m. 39.0.  

79/ id.m. 39.0. . . 

80/ Szilágyi id.m. 4, 21, 17-18, 24-25, 44, 51, 54-55.o. Dr Korányi Frigyes  
már a századforduló után, 1912-től, volt az OKH vezérigazgatója.  Az általa  
emlitett 100-nál több szövetkezet már az 1910-es évekre vonatkozik. A tár-
gyalt időszakban azonban még nem érte el a számuk a százat. Korányi, a bank-
szakember, tisztán polgári szempontból /pénzügyi, ügyviteli/ birálja az OKH-n  
belüli kisipari szövetkezeti rendszert. - Továbbá: Szilágyi id.n. 28, 16,  
63.oldalak. 	 . 
80 a/ Lenin: A szövetkezetekről. /Lenin müvei 33.kötet. 467-475.o./  

81/ A szövetkezés jövőjéről. XVIII. 28. 3.o. 1892 .. VII. 10. Iparosaink  
szövetkezése. -Mérei: Magyar politikai pártprogrammok. 29-30., 62., 253- 
254.o.  
82/ A"Nemzeti Párt" Apponyi vezetésével alakult 1892-ben, agrárius, kon-
zervativ földbirtokos elemekből. A "nemzeti" követelések tulajdonképen  
67-es alapon álló demagóg, álradikális és soviniszta frázisokat jelentenek.  
A párt tagjai 1899-ben beolvadt a Szabadelvü Pártba, de 1903-ban onnan  
kiléptek, és 1904-ben ujjászerveződtek. - Mérei: A magyar polgári pártok  
programjai. 370.o.  
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83/ A Néppártnak a szövetkezethk'ől kialakított nézetét jól jellemzi Pro-
hászka Ottokár: "A szövetkezetek árinak a keresztény elvnek az érvényesülé-
sét sürgetik, hogy a munka terméke legyen a munkásoké, a munka gyümölcse 
legyen a termelőké és ne ékelődjék folyton közbe a hálátlankotló közvetitő. 
A közvetitő az élősdi..." - Mérei: Magyar politikai pártprogrammok. 181.o. 
és 179.o. 	 . 

84/ Szövetkezés jövőjéről. XVIII. 28. $.o. 1892. VII. 10. 

85/ Ivánkovits János apát-plébános ur beszéde. XVIII. 4. l.o. 1892. I.24. 

86/ Ivánkovits János beszéde a költségvetés tárgyalásakor. VIII. 20. 2.o. 
1889. V.  19. 
111$/ Hangok a programbeszédek között. XVIII. 3. 3.o. 1892. I. 17. 

88/ Lásd 85/ jegyzetet! 	. 

VII. fejezet  

1/ Gelléri: .z 1876, évi magyar országos ipar-, termény- és állatkiállitás 
emlékkönyve. 43-44.o. 

2/ Slokar id.m. 227-245.o. és Gelléri: Kiállítási emlékkönyv. 

3/ Oltvai:.Szeged nmltja irott emlékekben. 114-115.0. 

4/ Gelléri: 70 év...12-13.o. és Gelléri: 50 év... 48., 74-77.0. 

5/ A szegedi országos ipar és terménykiállitás. I. 7. 1.o. 1875. III. 1. 

6/ Kiállítási emlékkönyv. 374.0. 

7/ Országos kiállitási előértekeztet. I. 22. 1.o. 1875. VI. 12. 

8/ Szeged nagy napjai. II. 39. l.o. 1876. VIII. 22. 

9/ Dr Smabóky Ado1  piarista tanár. 1848-ba nemzetőr volt.. Különösen az i= 
pari szakoktatásban tünt ki.  Tankönyveket irt, a mesterinas iskola egyik 
kezdeményezője. Legényegyleteket szervez, ezekben szakmai tan -Folyamokat in-
dit. Segédek műveiből évente rendezett kiállitásokat. Országos kiállitásokon 
is közreműködött. Iparstatisztikákat szerkesztett. Előbb az Országos Ipar- 
egyesület "kézműipari szakosztály"-ának elnöke, majd az Iparegyesület alel-
nőke. Több éven át szerkesztette az "Iparlap"-ot. /Gelléri: A magyar ipar 
uttörői. 276-281.0./ 
10/ Szeged nagy napjai. II. 55. 2.o. 1876. IX. 13. 

11/ Kiállitási emlékkönyv. 105-264.o. 	. 

12/ Reizner: Szeged története. III. köt. 475.0. 

13/ Kiállitási emlékkönyv. 366-367.o. 	.. 

14/ Országos kiállítási kitüntetések. II. 67. 2.o. 1876. XI. 26. 

15/ A kiállitási emlékkönyvre. II. 70. 3.0. 1876. XII. 17. 

16/ Kiállitási .emlékkönyv. 47-67.o. 

17/ Kiállítási emlékkönyv. 69-75.o. 	. 

18/ Kiállitási emlékkönyv. 86-87.o. és 93-96.o. 

19/ Kiállítási emlékkönyv. 91.0. 	 . 

20/ Kiállitási emlékkönyv. 81., 374.0. 

21/ Kiállitási emlékkönyv. 82.0. 

22/ A párizsi kiállításon. III. 39. 3.o. 1877. IX. 30. 
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23/ Szeged iparosai a párisi világtárlatón,. IV. 27. 3.0. 1878. VII. 6. 

24/ A jövőévi országos kiállitás. No. 

25/ A király és az országos kiállitás. IV. 4.. 1-2.0. 1885. I. 24. 

26/ A szegedi kiállitáshoz. III. 51. 1.o. 1884. XII. 20. 

27/ Baross Gábor emléke zet9i.XVIII. 24. 2.o. 1892. VI. 12. 

28/ Gelléri: 50 év...4Q5-411.o. - 1873-ban az Iparegyesiilet 150 magyar mmun-
kást küldhetett Bécsbe a kiállitás tanulmányozására. 1876-ban Münchenbe 4 
iparosnak, 1878-ban Párizsba szintén négynek tette lehetővé a kiállitásra 
kijutást. Később ugyanigy az alsó-ausztriai, altorrai, stb. kiállitásokra 
is támogatta a kiutazást. Ugyanakkor viszont külföldi testületeket látott 
vendégül hazánkban. . 

29/ Gelléri: 50 év...405.o. 

30/ Gelléri: 70 év. ...89.0. 	. 

31/ Reizner id.m. II. köt. 289.o. 

32/ Gelléri: A magyar ipar uttörői. 164-167.o. . 

33/ Oltvai: Szeged multja irott emlékekben. 177.o. 
Kötélgyár gőzerőre, III. 15. 3.o. 1877. IV. 15. 	. 

34/ Papp János: Kossuth levelei Bakay Nándorhoz. 223.o. 

35/ Bakay Nándor...II. 67. 1-2.o. 1876. XI. 26. 

36/ Papp id.m,228.0.. 

37/ Papp id.m, 229.o. - Az első valóban iparos képviselő Trattner-Károlyi  
István  nyomdász volt, aki Pest városának képviselőjeként vett részt 1847-
48-ban a pozsonyi országgyűlésen. Ez azonban még a rendi országgyűlések 
körébe tartozik. /Gelléri:A magyar ipar uttörői. 26E7 -- 01. 	. 

38/ Hirek és apróságok. - A párizsi kiállitás szeged-vidéki bizottsága. 
III. 14. 2.o. 1877. IV. 8. 	

. 

39/ Egyezség és házirend Bakay Nándor gyárában. 1875. XII. 19. 

40/ Iparos-iinrepély. IV. 49. 3.o. 1878. III. 8. 

41/ Sándor: A nagyipari fejlődés Magyarországon. 330.o. 

42/ Bakay Nándor - Herman Ottó: A kender termesztése. 1877. 

43/ Egy közgazdasági érdekü szakirodalmi munka előleges ismertetése. 
VII. 21. 7-8.o. 1888. V. 20. 
44/ A magyar háziipar és a kendertermelés. III. 1. 1_2.o. 1877. I. 7. 

45/ V. 14. 6. 1886. IV. 4. 	 . . 

46/ A myar gyáripar fejlődésének nehézségei. VI. 24. 1-2.o. 1887.VI. 12. 

47/ A szegedi kender beváltó telep ügye. VI. 31. 7.0. 1887. VII.  31. 

48/ Termelőink és a kendertermelés. VI. 34. 7.o. 1887. VIII. 21. 

49/ A szegedi mezőgazdasági mintakertészet és földműves iskola érdekében. 
V. 2. 3-4.0. 1886. I. 10. 	 . 

50/ A kultur-növények termelése és a mezőgazdasági gyárak fölállitása. 
VII. 49. 3.o. 1888. XII..2. 

51/ Oltvai id.m. 178-179.o. és; Péter László: Bakay Nándor arcképéhez. 
153-155.0. 
52/ Oltvai id.m._177.0. 
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VIII. fejezet 

1/ Reizner id.n. III. köt. 265.o. 

2/ Id.m. 269.o, 

3/ Uo, , 

4/ Id.m. 270.. 

5/ Xonek id:m: 325,-326. . és: Österreichisches Statistis.bes Taschenbucb. 
Szilágyi id.m.l3.o. , , 

6/ Reizner id.m. 325.o. . , 

7/ Gelléri: 30  

8/ Vig Albert:'Msgyarország iparoktatásának története az utolsó száz év-
ben. 150-151.o. 	. 

9/ Vig id.m. 1$4 .-185.o. 	 , 

10/ Reizner id.m. 2977298.o. 

11/ Vig id.m. 185-186,o, 

12/ Reizner id.m, 311.0, 

13/ Gelléri: 50 év.,.354-355.o. - „Iskolák csak olyagy városokban állit an-
dók, ahol reáltanodák vagy g_ynnasiunok léteznék, melyeknek tanárai mérsé'= 
kelt dij mellett ily ipariskolák vezetését és oktatási eljárását magukra 
vállalják s melyeknek termei ingyen használhatók." 
14/ Országos Antiszemita Párt az antiszemita gondolkodásu elemeket tömöri- 
tette. Vezetői: Istóczy Győző és Simor_yi István /Verhovay, Nendtvich/. 
Programja a gentry, a városi és falusi kon2ervativ kispolgári és kishiva-
talnoki réteg felfogását tükrözte. Az 1884. évi választásokon 17 képvise-
lőt küldtek a parlamentbe, de a következő években befolsuk egyre'hanyat-
lott és'1896-ban, Istócczy visszavonulásával a párt fel is bomlott :. Prog-
ramja 3.pontja:"A korlátlan iparszabadság megszoritása, kptelező ipartár-
sulatok életbeléptetése és a képesités'kelléke u . -tán." - Mérei: A magyar . 

polgári pártok, programjai. 145., 371.o.  

15/ Treue id.m. 79-84.o. és: Mérei: Magyar politikai páxtprogrammok. 29$ 
48., 313.o. 

16/ Magyar Törvénytár. 1872. VIII, tc. 	, 

17/ Az ipartörvény módositása. II. I. évf. 32.1-2,0.,1$75. VIII.,21, 

18/ A képesités kérdéséhez. Uj folyam II-ik év. 23. 1.0. 1883. VI, 9, 	, 

19/ Az országos'magyar nemzetgazdászati 100-as bizottság kérvénye. I. 49. 
2-3.0. 1875.XII. 18. 	 . , 

20/ Ipari,, kereskedelmi és fölamüvelési,szaktanoda,.III.12.2.o.1877.IV.1. 

21/ Vig id.m. 197.0. és: Gell .éri: , 70 6v...24-25.o. 	. 

22/ Magyar,Törvénytár. 1884. XVII. tv . 

23/ Vice: id.m. 231.o. - A szerző idézi Fernand_ Durbieft, a francia képvise 
lőház alelnökét, aki szerint ugyanebben az időben Franciaországban , több, 
mint  félmillió tanonc nem jár iskolába. 
24/ Az ipar tudományos érdekei, az Akadémia előtt. VI. 14. 1887. IV. 3. 

25/ Ipariskolát Szegednek. VII.. 21. 1-3.o. 1$88, V.20, , 	, 

26/ Nőiparegyesület és nőipariskola Szekeden. V, 21.,1.o, 1886, V. 23. 

27/ Iparin szakoktatástigyiink.XVII. 51. 4.o., 1891. XII. 20. és: Gelléri: 

50 év..•520-525.o. 
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28/ Ipari szakiskolák: XVIII. 25. 1.0, 1892.,VIII.28, 	, 

29/ Gentry és ipar. Ipari szakoktatás. XVIII, 15.,6,o. 1892. Iy.10, 

30/ Müller Sároly aranyozó javaslata. VI. 28. 1-2.o. 1887, VII. 19., , , 

31/ Ipari oktátás, párhuzamosan a középiskolai oktatással. VI. 36. 3.o. 
1887. IX. 4. 
32/ A miniszter levele. VI. 41. 1.o. 1887. X. 9. 

33/ Az iparoktatást és a háziipart terjesztő felvidéki egyesület. II. 2. 
1-2.0. 1876. I. 8.... 
34/ Gelléri: 50 év...519.o. 	 .. 

35/ Országos'Iparoktatási Tanács. XVIII. 49. 6.o., 50. 1-3.o.XV1II. 50. 
1892. XII. 4r, 11.... . 
36/ Gelléri: 70 év...53.o. és,Gell¢ri:,5:0 éy...365.o., 

37/ Az iparoktatás szervezése. I11..13. l.o. 1877. IV. 1. 	. 

38/ Felsőbb ipartanbda és.tanmüh9ly. Uj,folyam,II-ik év. 52. 1.9.. 1883.111.29. 

39/ A kereskedelemügyi miniszter...XVII. 50, 5.0..1891. XII, 13. 

40/ Ipariskolai. bizottságunk. XVIII. , 6._ 4.o. ;  1892. II, 7, 	, 

41/ Iparoktatásunk reformálása. XVII. 41. 1-3,0. 1891.,X, 11. , 

42/ Iparos tanonciskoláink 1890-91-ben. XVIII. 19. 1-2.o. 1892. V. 8. 

43/ Uo. 

44/ Trefort•vallás- és közoktatási miniszter. VI. 19. 8.o. 1887. V. 8, és 

XVII. 15. 4. 1891. IV. 12. , 
45/ Magyar , Ipar. Iparos szakiskoláink az 1888-89. tanévben. XVII. 2. 3.o. 
1891. I. ll. 
46/ Azdiparos tanulók iskoláztatásának idejéről. XVIII. 26. 1-2,o. 1892 6  

VI. 26. 
47/ Uo, 	 .. 

48/ Az iparostanulók vasárnapi oktatása. II. 9. 1.o. 1876, II, 26, , , 

49/ György Aladár: Az iparos-tanoncok oktatása Budapesten. II. 13. 1.0. 
1876. III. 25. 	 • . 
50/ Szakszerü rajzoktatás a mi; jpar9sstaraulók részére, VII.16. 1.o.1888.IV.15. 

51/ A tanonc-oktatásról, XVIII. 30. 1-2.o. 1892. VII. 24. 

52/ Gelléri: 50 év,,, 365.9., 

53/ Gelléri: 70 év...46-47.o. 	 • 

54/ Az oktatási idő az alsófoku mpariskoláb9n. XVIII,24.3.0•1892,VI. 12. 

55/ Tanfolyamok iparossegédek részére. XVII. 10.,1-2,0.,1$91,IIL 8.. 

56/ Iparos segédek rajztanfolyama Szegeden. XVII. 15. 5.o. 1891. IV. 13. 

57/ Jelentés az iparossegédek szegedi szakrajztanfolyamának 1891/92-iki 
/első/ tanévéről. XVIII. 27. 3-5.0. 1892. VII. 3. 

58/ $elvi hirek. Állandó tanonc- és segéd-mznkakiállitások Szegeden. VIII. 
26. $.o. 1889. VI. 30. 
59/ A szegedi iparos tanonciskola. IVII.-22. 6.o. 1891.•V. 31., és 

Iparosti tanonciskolánk. XVIII..20. 6.o. 1892. V.,15., 

60/ Az ipari tanulók.. - Sülönfélék. I.  36. 4.0. 1875. IX.  18, 

61/ Észrevételek az iparos tanulók tanfolyamairól szóló miniszteri jelen- 
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tésre,,VIII. 51-52. 5.0. 1889. 22., 29. 
62/ U6. 	 , 

63/ Iparos-tanonciskoláink 1890691-ben. XVIII. 19 1-2.o. 1892. V. 8. 

64/ Uo. 

65/ A tanonc-oktatásról, XVIII. , 30. 3-4.9. 1892. VII. 24. 

66/ Országos hírek,, III. 2, 4.0. 1885. I. 10. 

67/ Gelléri: 70 év,,,51-52.o. 

68/ Gelléri: 50 év. ...519. . 

69/ Az európai iparmuzeumok befolyása a miiizlés fejlődésére. III. 21. 1.o. 
1877. V. 27. 
70/ Iparmuzeum Szegeden. III. 43. 2.9. 1884. X. 25. 	. 

71/ A magyar iparmuzeuznok kérdéséhez. Uj folyam 1-ső év, 25: 1.o. 1882, 
VI. 17. 	 • 	• • 

72/ A minkAsok  vasárnapi szunete. XVIII. 2, 5-6.o, 1892. I. 19. , 

73/ A magyar ipar .története érdekében, III.,16,'3,o,'1877, x.22, 
74/ Külföldre szóló utazási ösztöndijs VIII. 5,r=4Tat 

Közös bizottsági ülést...XVIII. 2. 4.o..1892..•,I. 10. , , ., 
75/ Utazási ösztöndifi . egy iparosnak. XVIII. 1, 4,o, 1892, I. 3. 
76/ A kereskedelmi és iparkamaráról. XVIII.  1O.,4.o. 1892. III. 6. 

77/ Pályázati fölhiv''s.III, 5..3.0, 1877. II. 4. 

78/ Munkás-előadások. 1891. XI. 27. 	. 	. 

79/ Országos• hírek. - A munkások vasárnapi oktatása. XVIII. 9. 6.o. 
1892. II. 28. 
80/ Fölvasások az iparos ifjak önképző- és segélyegyletében. XVII. 16., 
21. 5.o. 1891. III. 15,, IV. 19. 
81/ Az ipari munkások részére rendezendő vasárnapi felolvasások, XVIII. 
40. 5.o. 1892. X. 2. 	•.• 

82/ Alsófoku kereskedelmi ,iskolánkban,..XVIII.,l1, 5.o. 1892. III, 13. , 

83,! Fölolvasások. III.évf. 26. 2., 30., 3,, 52. 3,o. 1877. VII. 1., VII. 
29., XII. 16. 
84/ Sándor: A nagyipari fejlődés Magyarországon, 624,o. 

85/ Ipari szakisk9lák,ée szaktanitók. XVIII. 14. 1.0. 1892. IV. 3. 

86/ Szilágyi id.m. 73.0. 

IX.  fejezet  

1/ Jókai: Mi az a, m rakáskéz? ,III. , 4,  2.o.,1877.  I, 28. 

2/ Az éj mullkásai. XVIII. 26. 2-3.o. 1892.. VI.  26. 

3/ Herman Ottó: Tudomány és hétköznapi élet, 	, 

4/ Róner Flóris: Egy darab ipartörténet 1716-ból,:11I' 13-15:1877IV.1,8i15. 
Barna György: Egy darab ipartörténet 1800-1830.'II:12:3.0.1876.11I.1 8 . 
Ipolyi Arnold: Az iparról. III. 35-37. 1877. I1.'2.,9, 16. 	' 

Ipolyi Arnold: A magyar ipar történeti fejlődése. III. 51. 2-7.o. 
1877. XII. 23. 



-190- 

' Kunfa1vy Nándor: A magyar kézműipar történeti vázlata. I. 14-16. 3.0, 
1875. V. 1., 8., 10. 

Kunfalvy•Nándor: A•külföldi ipar történeti vázlata. II. 22-27. 1876. 
V. 20., VI. 3., 10., 17., 24. 
5/ Paral Bertalan: Az ókori találmányok' átnézetez II. 29-30. 1876. .VII. 8,12, 
A középkor nevezetesebb találmányai. VI..35. 4-5.o. 1887. VIII. 28. 
6/ China ipara az ókorban. VI. 32, 2-4.o. 1887. VIII.. 7. , 	• 

7/ Thaly•Kálmán: Hazai iparunk II. Rákóczi Ferenc korában. II. 14. 2.o. 
1876. IV. 1. 
8/ Reizner János: A mészáros-céh a török uralom korában, - Mutatványszám. 
Helyi hírek. 5.0. 1874. XII. 20. 
9/ Kunfalvy Nándor: A selyem története. I. 27. 4.o. 1875 VII. 1 

A cipő története. Uj folyam 1-ső év: 9. 3-4. 
Gutenberg és a nyomdaipar története. 

7 . 

1882.II.25. 

10/ Kabók Imre: A lakatos'ifjuság gyülése /auflag/ a céhrendszer alatt. 
I. 43. 2-3.o. 1875. X. 23. 	 • 	. 

-Kabók Imre:'Az iparos ifjuság a céhrendszer alatt. 1875. I.évf.30. 
2-3.o., 39. 2-3.0. 
11/ Török István: Egy /kolozstrári/ iparegylet története 1860-1885-ig. 
1889. VI. 25. 
12/ Eisenstádter' Lukács: A szabadság elve a nemzetgazdaságtanban. III. 547. 
1877. II, 4., 11.,18. 	 ` 

' Eisenst .dter Lukács: A demokratia viszonya a nemzetgazdaságtanhoz. 
V. 1-6. 1879. I. 5., 12., II. 9. 	 . 

'Sörös Lujza: A'nem7etgazdaság alkotórészei és ezek történelmi fejlődése. 
III. 35. 2-3. 1877. IX. 2. 

Gamó: A régi céhréndszer és a szabadipar közötti különbség. Uj folyam 
II. év. 26. 2.o. 1883. VI. 30. 
13/ Heyduk•Anmbrus: A•kézmüipar hanyatlásának általános okai. II. 35-36, 47. 
1876. VIII. 5, 13, X. 23. 
' Ivánkovits János: Az ipar helyzete napjainkban. V. 2-3. 2-4.o. 1886. 

I. 10., 17. 
14/ Hacker Ferenc: A gépek és a közlekedési eszközök befolyása az iparra. 
II. 12. 2.o. 1876..III. 18. 
15/ Kendertermelés. .VI. 48, 2-3. 1887, XI, 27., 	, 

16/ A Vaskapu szabályozása.- VI. 44. 5.. 1887. X, 30.. 

17/ Csermák János: Bank, bankjegy és papirpénz. III. 27-29.187T.VII.8,15,22. 
A hulladék értékesitése az iparbai. III. 34. 2-3.0. 1877. VIII. 26.' 	' 

Heydúk Amblaus: A takarékosság. II. 58.,60.,62. 1876.IX.30.,X. 7.,21. ' 
'Könyves Tóth g',álmár: A takarékosságról. /Sziles könyvének átdolgozáBa./ 

III. 50. 1-2.o. 1877. XII. 16. 
18/ Dr Heltai Ferenc: Az ujnipartörvény s az állam és a társaelal  om feladatói. 
1884. VII - VIII. 	 ' 

Dr Heltai Ferenc:  Az ipartörvény és teendőink. 1884. VIII 

19/ Mudrony Soma: Honi. iparcikkeink fogyasztása. II. 31-33. 1876.VII.15-22. 

	

Paral Bertalan: Bosznia és az ipar. IV. 50. 3.0. 1878.. XII. 15 	• 
20/ Bakay Dezső: A gőzgép előhaladása. Uj évf.,Il,_ év,.3. 3.0, 1883. I. 20. 

21/ Bakay Dezső: Hajtóerők és eszközök.  Uj évf. 16. 2.o. 1883. IV.,21, , 

22/ Bakay Dezső fonó-, és szövőgépészeti tanuló jelentése. III. 21. 1.o. 
1884. IV. 14. 

Golyósi: A kötőgépek és azok termőképességei. II. 6-7. 3. 1883.II.10.,17. 



- 191 - 

23/ Kapcsándi Bároly: Egy magyar iparős találmánya. II. 8, 9, 11, 16. 
1883. II. 24., III., 3.,17., IMF. 21. 	• , 	 • 

24/ A Thonet-féle hajlitott fa butorok. III.,4Q. 2.o, 1877. X. 7. 

25/ A villamosság legujabb csodái. II. 46. 2.o. 1883. XI.'17: ' 
A villamos erő átvitele és,jelentős¢ge az iparba.. 11.48,6. 1883.XII.1. 

26/ Az első villamos vasat. VI. 49. 2-3.o. 1887. XII. 4. 

27/ Dr Kiss' György: A villamosság, mint ujabb iparágak szülőanyja. Z. 51. 
2-3.o. 1882. XII. 16. 	. 	. 	. 

28/ Bakay: A király Tápén' II. 42. 1. 1883. Xi 20. 
Bakay: A kitüntetések. II. 43. 2. 1883. X..27. 

29/ Bakay: A tápéi Háziipar. II. 31..1.9, 1883. VIII, 4, 	, 

30/ Francz József: A jó iparos. VIII. 3. 2-6.o. 1889. I. 13.. 

31/ Prancz József: Egy katonai hátasló fölszerelése. VIII. 5. 2-5.0. 
1889. I. 27., II. 3, . 

32/ Szmollény Károly:  Egy fényezett,•lécezetten /greffelt/oszlopos, két-
ajtó szekrény elkészitésének leirása. VIII. 8..2-5.o. 1889. 11..17. 	, 

33/ Rainer Károly asztalos ipartelepe Szegeden. VIII.  15, 2-6.0.,1889.1Y.14. 

34/ Fischer Károly "Virágudvar"-a. VIII. 16. 2-3.o. 1898. IV. 21. 

5/ Egy szegedi ipartelep. /Pálfy Lipót gyafagyára/ 	' 
Tóth Béla kályha- és tetőcserép-gyára Szegeden.,VIII. 18.,2- 3.1889.V,5. 

36/ A m„kir. technológiai ipar-muasum tárgyai. 1883. VIII XII. ; hónapok. , 

37/ Nludrony Soma: Az iparos oktatásról. III. 40-43. 1877. X. 7, 14, 20,28, 

38/ Oltványi Pál: A népoktatási ügy Magyarországon a mult s jelen időkben. 
1884. IV. - VIII. hónapok, . 

39/ Gépkezelők és fütők'tanfolyama a budapesti állam; közép-ipartanodában. 
I. 21. 2.o. 1882. V. 20. 	 . 

40/ Szegődtetés és szabaditáe. III. 37. 172,o. 1877. IX. 16. 

41/ Az angol munkás helyzete. VI. 37. 2-3.o. 1887. IX. 11. 
Bakay Dezső: Az angolok ipari tanulása. V. 1.•2-3.o.-1886. I. 3. 

42/ Iparosok rajztanitása a,régi,időben, XVII.  15. 2-3.o.,16.3-4.1891.IV.12,19. 

43/ Világtárlatok története. III. 34. 3,o. 1877', VIII. 26., 	, 

44/ Pesti kiállitások 4842.. és 1843-ban. II. 66. 2.o. 1876. XI, 19, , 

45/ Összehasonlitó jelentés a württembergi Ipar-kiállit4sr{1.I.1.2.a.1882,I.1, 

46/ Bakay: A zürichi kiállítás. II. 36. 1-2.9. 1883. IX, 8. , 	, 

47/ Liptay Pál: Az önsegély kezdeményezői. I. 18, 2-3.o, 1875. IV. 3. , 

48/ Kabók Imre: Iparos-segédek utasfogadója.,1.,12..2-3.o, 1875.,IV.,17. 

49/ A bányamunkások társládai intézménye. I1.,13. 2.o. 1876.,III. 25. 

50/ Bakay: Egy nap a Magas-Tátrában. I. 36. 2.o, 1882. IZ..2., , 

51/ Bakay: Az angol gyorsvonaton. Mutatványszán. • Uj folyam. 3.o. • 1881.XII.17. 
Wabrasch Béla: Levél Angolországból. I. 8. 2.o. 1882. II. 18. 
A Szent Pál-templomban. I. 19. 2.o. 1882. V. 6.. . 

52/ Hogy utazik a szegény vándorlegény Velencébe? I, 4. 2-3.0.1882. I. 21. 
Bakay: Olaszországból, I. 6. 2.o. 1882. II. 4. 
Utiképek: Budapesttől' Bolognáig - Bolognától Milánóig - Milánótól 

Zürichig. II. 36-38. 1883. I$..8, 15, 22. . 

53/ Utikép a Rajnán. I. 1. 3.o. 1882. I. 1. 
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A tengerparton - Pompeji romjai ~Cözött. , I. 3.,2.,188?. I. 14.  

54/ Egy ut a tengeren viharbán.. I. 5. 2-3.0. 1882. I. 28, 	'  
A fényesnek képzelt olasz városok iparos üzletei az utcán. I. 17. 4.  

1882. IV. 22.  
55/ Egy angol gyárban. I. 1. 2.o. 1882, I.1. , 

56/ A bolognai kenderkikészitő intézet. II. 35. l.o. 1882. IX. 1. 

57/ Szmollény Károly:•Tanulmány a külföldi ipari szakiskolákról. XVIII. 
33-43. 1892. VIII - X. - hónapok. 	 . 

58/ Rukavina József: Délamerikai utazásom. 1884. I. 26., II. 29., III. 8.,  
IV. 5., V. 17.  

Kovács Pál: Amerikából. II. 9., 11., 12.•2-3.o.•1883.'III.•3., 17., 24. 
HwKároly: Egy óv a messze országokban. I. 29-32. 1882. VII. 15, 22, 29. 

VIII. 5. 	 . . 
59/ Amerikai üzleti hirdetések. VII. 1. 2-5,o.,1888. I. 1.. 

60/ Liptay Pál: A párizsi munkás életmódja. II. 11-12. 2.o. 1876. III. 4.  

Egy párizsi omnibusz . tetel}én... I . 23.  2.o..1882.  VI. 3.  

61/ Dijmentes esti órák Párizsban. I. 32: 4.o. 1875. VIII. ?1,  

62/ Liptay Pál: Magyar ifjak külföldi utazásairól. II. 6. 2.o, 1576. II.t5.  

63/ Glósz Károly: Kik a leghiresebbasztalosok Bécsben? II. 3, 2.9. 2876.2.15,  

64/ Jókai Mór ragyogó fantáziájának egy ipari érdekü alkotása. II. 6. •2,o..  
/Buzdurgán/ 1883. II. 10.  

65/ Jean Rameau: A vetélytársak. VII1..21. 7.0, 1892, V. 22.  

66/ Az elmult jó 	1. 2-3.o. 1892. I. 3. 	 , 

67/ Álmodozó szerelem. XVII.-évf. 1.. számtól /1891/ a XVIII. évf.14-ig /1892/  

68/ Sader--Masoeh után szabadon: Nádasdy Erzsébet grófnő, avagy az örök if-
juság. IX. évf. /1890/ 20-26. 	 . 

69/ Maumann Róbert: A halottrabló. IX. évf. /1890/ 27-50.  , 

70/ A szegedi országos,dalári,nnepély befejeződött. VIII. 34. 8. 1889.VIII.25.  

71/ Képtárlat Szegeden. XVII. 15. 1891. IV. 12.  

X. fejezet  

1/Kiss Ferenc-Tonelli Sándor-Szigethy Vilmos: Szeged. 204.o.  

2/ Gelléri Mór: Iparos ifjuság és a szociáldemokraták. III. 22. 1.0.1877.VI.3. , 

3/Nyilt levél a „Munkás Heti Krónikait szerkesztője'hez.III.32.3.0. 1877.VIII.11.  

4/ Egy munkás agitátor. III. 37-39. 1877. 9.,16.,23. 2-3.o./G.M.=Gelléri Mór/  

5/ Kulinyi Zsigmond: Szoci alisztikus mozgalmak. III.11. 2.o. 1877.11I.18.  

6/ Uo.  

7/ A socialisiis és a socialisták hazánkban. III. 45. 2-3.0. 1877. XI. 11.  

8/ Uo.  
9/ Uo. 	 . 

10/ Uo. 	 . 

11/ Uo.  

12/ Uo.  

13/ Uo.  
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14/ Eisenstddter Lukács: A szocializmusról. III. 31-34. 2.0. 1877.VIII.5-26. 

15/ Uo. 

16/ Eisenst .dter Lukács: A demokratia viszonya a nemzetgazdaságtanhoz. 
V. 2. 2.o. 1879. I. 12. 

17/ Uo. 

18/ N*ilt levél t. Bakay Nándor urhoz. III. 25. 2-3.o. 1877. VI- 24: 

19/ A szocializm,.s Magyarországon /Bakay Nándor/ I. 37. 1.o. 1882.IX. 9. 
20/ Papp dános: Kossuth levelei Bakay Nándorhoz. 223.o. 

21/ Uo. 	 . 
22/ Kunfalvy Nándor: Gyári- és kézműipar. III. 26. 1-2.o. 1877. VII. 1, 

23/ Kunfalvy Nándor: A magyarországi , álszocialistákról. IV. 38. 3.0.1878.IX.22. 
24/ Treue id.m. 62., 66-68., 79-84.o. 

25/ Mérei: Magyar politikai pártprogrammok. 307., 62., 164-173.o. és 
Mérei: A magyar polgári pártok programjai . . 316-3191.o. 	. 

26/ Matlekovies a mm r„káskérdésről. XVIII. 37. 3-4.0. 1892. XI. 20. 

27/ Matlekovics ás a munkások. XVIII. 49. 4.0. 1892. XII. 4. 

28/ Gelléri: 70 év...632.0. 

29/ Gelléri: 70 év..«634-635.o. és Gelléri: Szocziális napi kérdések 11-244.0„ 

30/ Gelléri: Szocziális napi kérdések. 424., 483.o. . 

31/ Gelléri: Szocaiális...292-496.o. és:70 év...630.o. 

32/ Alföldi munkásmozgalmak. XVII. 26. 1.o. 1891.VI. 28. 

33/ Uo. - Tömörkény István:,1Az alföldi szocializmusról" cimmel szintén köz-
zétett egy cikksorozatot ebben az időben. 

34/ Alföldi munkásmozgalom. XVIII. 28. 1.o. 1892. VII.  10. 

35/ Uo. 

36/ Az ipartörvény további tárgyalása az országgyülésben. III.17.1.o.1884.IV.26. 

37/ A munkások baleset elleni biztositása tárgyában tartott szaktanácskoz-
mányok. VII. 52. 4.o. 1888. XII. 23. 
38/ Sándor: A nagyipari fejlődés Magyarországon. 617.o. 

39/ Néhány szó az ipari munkások segélypénztára kérdéséhez. I. 47. 1-2.o. 
1882. XI. 18, 
40/ Gelléri: 50 év...592-597.o. 

41/ A gyárfölügyelet. VI. 52. 2-3.o. 1887. XII. 25. 

42/ A magyar jogászgyülés és a mmnkásbiztositás. VIII. .40.4° '1889. X. 6. , 

43/ A budapesti általános munkás  beteg-segélyző egylet. VIII.46.6.0.1889.X.6. 

44/ Gyári "pinkások és alkalmazottak beeset elleni biztositása. VII. 52. 3-4.o. 
1888. XII. 16. 

45/ Lásd 37/ jegyzetet! 

46/ Uo. 

47/ Uo. 

48/ Tokody Niesderhauser: Németország története. 211.o. 

49/ Gelléri: 50 év...597-598.o. 

50/ 	yi- á:mer--j305+e• Magyar Törvénytár. 1891. évi XIV. te. "Az ipari 
7r/gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről." XVII.21-24. 
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1891. V. 24., 31., VI. 7., 14. 

51/ Kulinyi id.m. 305.0. 

52/ A szegedi ipartestület betegsegélyző pénztárának alapszabályaai.XVIII. 
18.1i.3.o.1892. V. 1. 

53/ Sándor id.m.647.0. 

54/ Sándor id.m. Uo. és: Gelléri: 50 4v...598-599.o. Az Országos Iparegye- 
sület norm:kat dolgozott ki az ipartestületek számára. ltlagos 6.Ft heti-
bért számitva 12 kr fizetendő a segélypénztárba. Ebből 8 kr-t a segédek, 
4 kr-t a munkaadók fizetnek. A segédeket 2 kategóriába sorolták: 1."felnőtt" 
2. 18 évara aluliak /nők és inasok is idetartoznakt/. Utóbbiak csak 4 kr já-
rulékot fieztenek. - A segédek ellenállásairól: "Rendszeres mozgalommal áll-
tak az ipartestületek szemben, mely a legtöbb helyen szándékosan ellent ébe 
helyezé az ipari munkásokat a munkaadókkal. A legtöbb testület már eddig is 
beleunt abba a meddő küzdelembe, hogy a makacs segédeket arra nézve felvi- 
lágositsa, miképen félre vannak vezetve s hogy a munkaadók önzetlenül kizá-
rólag a munkások javán fáradoznak a; segélypénztáralt létesitése körül." 
55/ Sándor id.m. 647-649.o. 

56/ Sándor id.m. 647.o. 	. 
57/ Gelléri: Szociális.-..417-418.o. 

58/ Gelléri: Szociális...440-445.o. 

59/ Gelléri: 50 év...607.o. 

60/ Sándor id.m. 626.o. 

61/ Gelléri: 70 év...605-606.o. 

62/ Sándor id.m. 618.o. 

63/ Gelléri: Szocziális...439.o. és: 70 év...533-534.o. 

64/ Gelléri: Szocziális...445-446.o. 

65/ Gelléri: Szocziális...401.o. 

66/ Tokody-Niederhauser id.m. 218.o. 

67/ Sándor id.m. 627.o. 	. 

68/ Gelléri: 50 év...599.0. 

69/ Magyar Törvénytár. 1891. évi XIII. tc. „Az ipari mankának vasárnapi 
szüneteltetéséről." XVII. 17. 1-2.o. 1891. IV. 26. 
70/ Kiket sajt legjobban a vasárnapi munkaszünet? XVII. 44. 5.0. 1891. X. 4. 

71/ Vasárnapi munkaszünet. XVIII. 10. 5.o. 1892. III. 6. 

72/ Gelléri: Szocziális...417-418.o. 

73/ Sándor id.m. 628.o. 

74/ Munkaórák nemzetközi meghatározása. I. 28. l.o. 1882. VII. 8. 

75/ Tokody-Niederhauser id.m. 236.o. 

76/ Sándor id.m. 619.o. 

77./ Gelléri: 50 év...605-606.o. 	 . 

78/ Gelléri: Szocziális... 416-417.o. 

79/ Gelléri: 50 4v...606-607.o. 

80/ Szociáldemokrácia. XVII. 15. 5.o. 1891. IV. 12. 

81/ Iparos szakegyletek. XVIII. 26. 6.o. 1892. IX. 4. . 

82/ Uo. 
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83/ A  fővárosi  munkaviszonyokról. I. 34.1.o. 1875. IX. 4. 

84/ Megtagadott jóváhagyás. XVIII. 47. 3.o. 1892. XI. 20. 

85/ A mmmkások sztrájkolása. VIII. 21. 9.o. 1889. V. 26. 

86/ Uo. 

87/ Munkás-forradalom. III. 31. 3.o. 1877. VIII. 5. 

88/ Munkás védelem. XVIII. 17. 5.o. 1892. IV. 24. 

89/ Munkaszenet a fővárosban. VI. 17. 8.o. 1887. IV. 24. 

90/ Országos hirek. - Pécsett a kőszénbányászok...VIII. 33. 5.o. 1889.VIII.18. 

91/ Budapesti csizmadiasegédek sztrájkja. VIII. 38. 7., és 40. 6.o. 1889. 
IX. 22. és X. 6. 	 . 

92/ Reszelővágók sztrájkja. VIII. 25. 7.0. 1889. VI. 23. -

93/ Megbüntetett sztrájkolók. XVII. 16. 5.0. 1891. IV. 19. 

94/ Országos hirek. - A budapesti nyomdászegylet...X'VII.35.5.0.1891.IX.13. 

95/ Kőfaragók sztrájkja. XVIII. 27. 6.o. 1892. VII. 3. 
Temesvári sztrájk. XVIII. 28. 5.0. 1892. VII. 10. 
Akkord-mu ka/darabbér,szakmány/ a munkaintenzitás növelésének egyik 

formája. A 90-es évek elején több sztrájk követeli az eltörlését. Később 
már nem az eltörésért, hanem a darabbér fölemeléséért folyik a harc. A szei-
zadforduló táján már ez a munkabér fő formája /55,5 W.  Noha a sztrájkok 
középponjtába a béremelés kerül, de ez továbbra is összekapcsolódik a mun- 
kanap megröviditéséért folyó harccal. /Sándor: A nagyipari fejlődés...632-634.o./ 
96/ Zavargó munkások. XVIII. 14. 5.0. 1892. IV. 3. 

97/ A fővárosi péksegédek...XVIII. 19. 5.o. 1892. V. 8. 

98/ A petrozsényi sztrájk. XVIII. 30. 5.0. 1892. VII. 4. 

99/ Legnagyobb sztrájk a kontinensen. XVIII. 49. 5.o. 

100/ IX. 18. 4-6.o. 1890. V. 4. 	. 

101/ Gaál Endre: A szegedi ipari munkásság 1905 előtti szakmai szervezke-
désének néhány kérdése. Acta Historica. Tomus XSX. 8.o. 

102/ Május 1. Ausztriában. XVII. 15. 5.o. 1891. UV. 12. 

103/ Május első. XVII. 18. 1-2.o. 1891. V. 3. 

104/ Uo. 	 . 

105/ A budapesti nemzeti demokrata munkáspárt. XVII.19.5.o. 1891. V. 10. 

106/ Május elseje. XVII. 19. 5.o. 1891. V. 10. 

107/ Május elseje Párizsban. XVIII. 18. 4.o. 1892. V. 1. 

108/ Közgazdasági események naptára. XVIII. 16. 3.o. 1892. IV. 17. 

109/ Május  elseje. XVIII. 17. 4.0. 1892. IV. 24. 

110/ Gaál Endre: Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocia- 
lista szakmai  szervezkedésének történetéből 1890-1900. Acta Historica. 
Tomus XLII. 11-12. 
111/ Május elseje. XVIII. 16. l.o. 1892. IV. 17.- Közgazdasági események 

112/ naptára. XVIII. 19. 5.0. 1892. V.8. Május elseje. XVII. 17. 1.0. 1891. IV. 24. 

113/ Uo. 

114/ Uo. 

115/ Cipészek kongresszusa. XVIII. 17. 4.o. 1892. IV. 24. 
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116/ Országos munkás értekezlet. VI. 16. $-4.0. 1887. IV. 17. 

117/ Munkásgyülések. VI. 44. l.o. 1887.1:. 30. 

118/ A  szocializmus  terjedése hazánkban. VI. 46. 1-2.o. 1887. XI. 13. 

119/ Lásd 117/ jegyzetet! 

120/ Élelmesség-e vagy kényszer? VIII. 31. 3.0. 1889. VIII. 4. 

121/ Magyar szociál demokraták. XVII. 11. 6.o. 1891. III. 15. 

122/ Szocialisták gyülése. XVII. 13. 5.0. 1891. III. 29. 

123/ Mozognak a munkások. XVII. 14. 5-6.0. 1891. IV. 5. 

124/ Munkásgyülések a fővárosban. XVIII. 32. 6.o. 1892. VIII. 7. 

125/ Sándor id.m. 378.0. 

126/ Sándor id.m. 389.o. 

127/ Szocialista mozgalom Oroszországban. III. 39. , 3.o. 1877. , IX. 30. 

128/ Külföldi hir. - A munkásosztály...XVIII. 5. 4.o. 1892. I. 31. 

129/ A marseillei munkás kongresszuson...XVIII. 40. 6.o. 1892. X. 2. 

130/ Szocialisták éves gyűlése. XVIII. 47. 5.0. 1892. XI. 30. 

131/ Katholikus legény-egylet Nagyváradon. VI. 48. 5-6.o. 1887. XIP 27.. 

132/ Külföldi hírek . - A pápa nnnitkoriban...VIII. 43. 6.o. 1889. XI. 3. 

133/ Közgazdasági események naptára. XVIII. I. 3.0. 1892. I. 3. 

134/ Vegyes hírek - Az osztrák katholikusok. VIII. 18. 7.0. 1889. V. 5. 

135/ Beszéd a munkáskérdésről. XVII. 36 - 41. 1891. IX és X. hónap. 

136/ A munkások vasárnapja. XVIII. 12. 1-3.o. 1892. III. 20. 

137/ Munkások mozgalma. 1878. VIII. 18.. 	. 

138/ Iparos ifjusági egylet és fiók pinnkás-egylet. 1878. IX. 1. 

139/ Hírek és apróságok - „Nemválasztók kongresszusa". IV.17.3.o. 1878.IV.28. 

140/ A hazafias szegedi iparos ifjusági egylet. 1892. I.18. XVIII. 3.sz. 
Gelléri: Szocziális....419-421.0. 	, 

141/ Gelléri: Szocziális...414-415.0. 

142/ Gaál - Tomus XIX. 6-9.0. és: Oltvai:Szeged multja irott emlékekben. 
168-170.o. . 

143/ Gaál - Tom. XIX. 13.o. és Tom. XLII. 10-11., 20-21.o. - Sitz munka: 
114/otthonülő munka/. Ha az iparos nem tart fenn műhelyt, hanem olyan 
segédeket alkalmaz, akik otthon, lakásukon, dolgoznak. A nyersanyagbeszer-
zéséről és a szerszámokról a segédek gondoskodnak, az alkalmazó iparos a 
kész termék eladásáról gondoskodik csupán. Ezzel megtakaritja a műhely-
fenntartás költéégeit, - kevesebb adót fizet! - a munkabéreket pedig a-
lacsonyra szorithatja, mert egymástól elszigetelten dolgozó segédek nem 
tudnak vele szemben fellépni. A sit Is-Tr  nka  a kisipari kizsákmányolás e-
gyik eszköze a mult század végén. - Gaál - Tom.XLII. 21.0. 

144/ Gaál - Tom. XLII. 15-16.o., és Tom. XIX. 16-17.0. 

145/ Gaál - Tom. XIX. 14.0., 

146/ Gaál - Tom. XIX. 18-19,o. 

147/ Gaál - Tom. XIX. 19-20.o. 

148/ Gaál - Tom. XIX. 20. 

149/ Hazafias munkások tüntetése. XVII. 16. 6.o.. 1891. IV. 19. 	, 

150/ Uo. ls: Főlhitás Magyarország összes munkásaihoz.XVIII.31.41o.l892.VII.31. 
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151/ Hazai szocialisták. XVIII. 40. 1.o. 1892. X. 2. 

152/ Helyi hirek - Ipartestületünk előljárósága...XVIII.38.5.o. 1892.IX.18. 

XI. fejezet  

1/ Az alföldi vasutvonalon épülőben lévő vizvédelm; töltéshez. II. 15, 3. 

1876. IV. 8. Szegedi iparosok a vizveszélyben. II. 18. 4.0. 1876. IV. 29. 

2/ Az árvizveszély. V. 10. 3.0. 1879. III. 2. 

3/ Szeged iparosaihoz. V. 9. 3.o., 10. 3. 1879. 2. 9.0. 

4/ Lásd a 2/ jegyzetet! 	 . 

5/ Hirek és apróságok. III. 17. 2-3.0. 1877. IV. 29. 

6/ Hirek és apróságok. A népgyülés. III. 32. 2.0. 1877. VIII. 11. 

7/ Nagyszerü kivilágitás. III. 33. 1.o. 1878. VIII. 18. 

8/ A "csatatér". IV. 33. 1.o. 1878. VIII. 18. . 

9/ Uo. 

10/ Március tizenötödike. III. 11. 3.0. 1877. III. 18. 

11/ A hét eseményei. - Kossuth Lajos nagy hazánkfiának... VIII. 35. 8. 
1889. IX. 1. 

12/ Ipar és közmüvelődés. XVII. 18. 2-3.0. 1891. V. 3. 

13/ Forgalmunk Amerikával. 1892. VII. 31. - Kivándorlásra készülő ipa-
rosoknak. I. 39. 5.o. 1875. X. 9. 
14/ Székely kivándorlás. XVII. 7. 5.o. 1891. II. 15. 

15/ Székely munkások telepitése. XVII. 35. 6.o. 1891. VIII. 30. 

16/ A kormány válság. XVIII. 46. 5-6.o. 1892. XI. 13. 
Ováció Wekerlének..XVIII. 47. 4.o. 1892. XI. 20. 

17/ Huszonöt év. XVIII. 24. 1.o. 1892. VI. 12. 

18/ Ipari pályakérdés. XVIII. 27. 6-7.o. 1892. VII. 3. 

19/ A millénium emlékének...XVIII. 1. 5.o. 1892. I. 3, 

20/ A milléniumi kiállitás. XVIII. 51, 1-3.o. 1892. XII. 18. 

21/ Fölhivás a testületekhez és iparegyletekhez az ezredéves jubileum  

tárgyában. 1889. VIII. 18. 
22/ Részlet kamaránk jelentéséből. XVIII. 38. 4.o. 1892. IX. 18. 

23/ Miniszteri elismerés. XVIII. 4. 6.o. 1892. I. 24. 

24/ Szegény iparosok részére. XVIII. 8. 5.o. 1892. II. 21. 

XII. fejezet  

1/ Ag-alg41di yek tveRale -é i1lá4ien 1474 Hol és miként kell Magyarország 
iparán segiteni? I. 25. l.o. 1882. VI..17. 	. 

2/ Ipari előadók utasitása. 1..37. l-2.o. 1882. IX. 9. 

3/ Gépipar, vasöntődék. I. 22. 3.o. 1882. V. 27. 

4/ Gróf Zichy Jenő reformeszméje. II. 42. 2.o. 1883. X. 20. 
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5/ Sándor: A nagyipari fejlődés Magyarországon. 27.o. 

6/ Berend-R4nki: Az ipari forradalom kérdéséhez...61-62.o. és: Közé- 

	

Kelet-Európa gazdasági fejlődése...104.o. 	. . 

7/ Sándor id.m. 320.0. és: Gelléri:50 év...457-460.o. 

8/ Berend Ránki: Közép-Kelet-Európa...103.0. 

9/ Uo. és Sándor icl.m. 365.o. 

10/ Berend-Ránki: Közép-Kelet-Európa...103.o. és Sándor id.m.320.0. 

11/ Az 1881. évi 44-ik tc. értelmében a magyar iparnak nyujtandó állami 
kedvezmények. -Paprikagyáripar. I. 22. 2-3.o. 1883. X. 20. 

12/ Magasabb eszmék töredékei a nemzeti gyáripar létesitése tárgyában. 
III. 1. 1.o. 1884. I. 5. 

13/ A belvizeket szivattyuzó folyamparti viz-vezető gépek nagyobb értéke-
sitése tárgyában. II. 36. 1.o. 1883. IX. 8. . . 

14/ A kenderfonógyár ujraépitése. XVIII. 32, 7.o 1892. VIII.  7. 

15/ Ujra épülő szegedi gyár. XVIII. 36. 6.o. 1892. IX. 4. 

16/ Havi bucsu. XVIII. 32. 2.0. 1892. VIII. 7. 	. 

17/ Kossuth az Eszterházy-congnacról. XVIII. 31..6,o. 1892. VII. 31. 

18/ Ipari missziónk az occupatio után. IV. 34. 1.o. 1878. VIII. 25. 

19/ A keréskedelemügyi tárca költségvetésének tárgyalása. XVIII. 25. 2.o. 
1892. VI. 19, 
20/ Mit keresnek a magyar iparosok Keleten? XVIII. 17. 1.o. 1892. IV. 24. 

21/ Uo. 	 . 

22/ Kelet. XVIII. 33. 1.o. 1892. VIII. 14. 

23/ Gyakorlati iparüzés - Javitott forgó-készülék kirakatok számára. 
III. 40. 3.o. 1877. X. 7. 

24/ Gyakorlati iparüzés. - Uj találmányu mángorló. III.44.3,o.1877.XI.4. 

25/ A petroleum-mérők. I. 8. 3.0. 1882. Wr-}r II. 18. 

26/ Asztali takaréktűzhely. I. 14. 2.o. IV. 1. 	. 

27/ A király ajándéka egy iparos részére. I. 45. 3.o. 1882. XI. 4. 

28/ Magyar találmány. IV. 13. 3.0. 1878. IV. 21. 

29/ Szegedi találmány. XVIII. 7. 5.o. 1892. II. 14. 	. 

30/ Szegedi találmány. XVIII. 3. 5.o. 1892. I. 17. 	. 

31/ Szegedi találmányok szabadalmazása. XVIII. 17. 3.0. 1892. IV. 24. 

32/ Szegedi találmány szabadalmazása. XVIII. 46. 4.o, 1892. XI. 13. 

33/ Szegedi találmányok szabadalmazása. XVIII. 18. 3. 1892. V. 1.. 

34/ Szabadalmazott magyar találmAriyok. XVIII. 2. 7.o. 1892. I. 10. 

35/ Uj üveganyagot...XVIII. 1. 3.o. 1892. I. 3. 

36/ Petróleum, mint  hajtóerő. 1891. X. 4. 	. 

37/ Különfélék - A táviró uj csodája. II. 62. 3.o. 1876. X. 21. 

38/ A washingtoni szabadalmi hivatal .  II. 34. 3.0. 1883. VIII. 25. 

39/ Földálatti vasut. XVIII. 48. 4.o. 1892. XI. 27. . 

40/ Állami szükségletek és a hazai ipar. 1876. XII. 3. A hazai iparnak 
nyujtandó állami kedvezményekről. I. 8. l.o. 1882. II. 18. 
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41/ Miniszteri rendelet. IV. 10, l.o, 1885, III. 7. és VI. 1.o. 1887. I.2. 

42/ Hazafias min;sztei intézkedések. V. 12. 1.0. 1886. III. 21.,1887. V.1. 
43/ Kiss - Tonelli - Szigethy: Szeged. 7.0. 

44/ Bayer Henrik: Bortermelés a homokban. XVIII: 15. 1-2.0. 1892. IV . 10. 
Szőlőtelepités a homokban. XVIII. 17. 2.3.o. 1892. IV. 24, 

45/ Országos hírek - Magyar bérlőosztály., XVIII, 6. 5.o..1892. II. 7. 

46/ A futóhomok megkötése. XVIII. 12. 6.o. 1892. III. 20. 

47/ Uo. 

48/ Egy dana-tiszaközi csatorna. XVII. 2. 1.o. 1891. I. 11. 

49/ Rizstermelés a Bácskában. XVIII. 2. 6.o. 1892. I. 10. 

50/ Hírek és apróságok - Indigó-gyár Szarvason. 11I.33. 3-4.0. 1877. VIII.19. 

51/ Egy uj jövedelmi forrás Szegeden. VIII. 27. 1.o. 1889. VII. 7. 

52/ Hírek - Állandó szinház. II. 68, 5.o. 1876. XII. 3. 

53/ Közvágóhidat Szegednek; VII. 32..3.o. 1888. VIII. 5. 

54/ Árucsarnok Szegeden.  XVII. 23. 5,o.,1891..VI. 7. 

55/ Gőzfürdő-tervrajzok Szegeden. XVIII. 1. 6.o. 1892. I. 3. 

56/ Telefon Budapest és Szeged között.  XVII. 2. 5.o. 1891.I.11.,1892.XI.27. 

57/ Szegedi nyomdatulajdonosok. XVIII. 6. 5.o. 1892. II. 7. 

58/ A szegedi tarhonya. XVII. 1. 5.0. 1891. I. 4. 

59/ Szeged gyáripara. XVIII. 48. 6.o. 1892. XI. 27. 

60/ Kulinyi: Szeged uj kora. 586.0. 

61/ Kulinyi id.m. 247-248.o. 

62/ Gaál: Válogatott dokumentumok...38.0. 

63/ Kulinyi id.m. 613.o. és: Parketgyár Szegeden.XVIII. 33. 5.0. 1892,V111.11. 

64/ Kulinyi id.m. 610-611.o. 

65/ Id.m.612-613.o. 

66/ Id,m. 613.o. 

67/ Id.m. 614-616.o. 

68/ I d. m. 615 . o . 

69/ Id.m, 622.01 

70/ Id.m, 623.0. 

71/ Id.m. 624.0. 

72/ Id.m. 627-628.o. és Sándor: A nagyipari...458.0. 

73/ Uj gyártelep. XVIII. 18. 4.o. 

74/ Kulinyi id.m. 630-631.o. és Sándor id.m. 437.0. 

75/ Id.m, 634.o. 

76/ Id.m. 632-633.o. 

77/ Treue id.m. 89.0. 

78/ Gelléri: 70 év...65O-651.o. 
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79/ Uo. - Az utóbbi tipus a pestkörnyéki falvakban valósult meg. A pályá- 
zatok nyertesei: 1. dij: Neiszner Alajos főmérnök; 2.dij: Blány Ferenc bu-
dapesti épitőmester; 3.dij: Szeszlér SándvY budapesti építész. . 

8¢/ Zimmer ann János lovag, a magyar háziipar Naecénása. III. 18. 1-2.o. 
1877. V. 6. 

81/ A ,,szegedi ipartársulata' diszokm nyai . III. 45. 1-2.o. 1877. XI. 11. 

82/ Gelléri: 70 év...942.o. 

83/ Gelléri: 50 év...601.0. 

84/ Gelléri: 50 év... 601-602. o. 

85/ Gelléri: 70 év... 632.o. 

86/ Gelléri: 70 év... 690-694.o. 	. 

87/ Egy munkás kitüntetése. XVIII. 39. 4.o. 1892. IX. 25. 

88/ Uj gyára aak.adandó állam; kedvezmények. VIII: 45. 1.0.1889: XI. 10. 
A vándoripar korlátozásáról szóló törvényjavaslat. VIII. 47. 1-3.o. Kama-
rai ügyek. 4-5.o, 1889. XI. 24. 
89/ Tárcza Baross Gáborról. XVIII. 21. 2-3.0, 1892. V. 22. 

90/ Szeged tüntetése Baross mellett. XVII. 5. 5.o. - Baross ovációk. XVII. 
6. l.o, 1891. II. 1., 8. 
91/ Baross utolsó aláirása. XVIII. 21, 4. 1$92, V.,22. 

92/ Szobrot Barossnak! XVIII.,21. 1.9. 1892. V.  22. 

93/ + Baross Gábor. XVIII, 20. 1-3.o. 1892. V. 15. 

94/ Lásd 89/ jegyzetet! 	 . 

95/ Fölhivás a Baross-szoboralapra való adakozásra. XVIII. 45. 1.0. 
1892. XI. 6. 
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