A szegedi gyáripar differenciált ágazati fejlődése a kiegyezést követő évtizedben
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Absztrakt
Az 1860-as évtizedben bekövetkezett politikai konszolidáció, majd a kiegyezés létrejötte indikátorként hatott a gyáripar fejlődésére, a külföldi befektetők magyarországi megjelenésére. Szegeden is
hasonló folyamatok indultak be, azonban ez differenciáltan érintette az egyes ágazatokat. Az 1869es kis válság, az 1873-as tőzsdekrach, majd az évtized végén bekövetkezett árvíz tovább tarkította a
szegedi ágazatok, azon belül a gyárak pénzügyi helyzetét.

Jelen tanulmány célja az 1870-es évtizedben Szeged gyáriparát alkotó ágazatok és vállalatok számbavétele,
differenciált fejlődési útjuk bemutatása az 1879-es évvel bezárólag. Elemzésre kerül emellett az is, hogy a
kiegyezés gazdaságélénkítő hatása milyen mértékben hatott a lokális gyáripar egészére.
Elsőként a gyár fogalmának tisztázása szükséges, követve a 19. század második felében uralkodó nomenklatúrát
és szakmai elvárásokat. Ennek megfelelően a tanulmány során gyárnak tekintjük mindazokat az iparszerűen
működő, szolgáltató,1 termelő és/vagy feldolgozó tevékenységet végző vállalkozói egységeket, melyeknél az
alkalmazotti létszám eléri a 20 főt, valamint gép-berendezéseit vagy azok egy részét gőzgép hajtja meg. Ez
utóbbi feltételt figyelmen kívül hagytam azon vállalkozások esetében, melyek technológiája ebben az időszakban
még nem igényelt gőzgépet, vagy iparágában nem a gőzgép alkalmazása jelentette a technológia fejlődését.2
Ezen kritériumoknak 1871-ben Szegeden 12 vállalkozás felelt meg 7 iparági besorolással (2. táblázat).
Az 1860/1870-es évtized történései
Szeged gyáriparának alakulására az 1860/1870-es évtizedben a következő politikai és gazdasági események
hatottak.3
Az 1860-as évek elején már érzékelhető, 1867-től kiteljesedő politikai-gazdasági konszolidációs folyamatnak
köszönhetően a külföldi tőkepénzesek befektetési hajlandósága érezhetően nőtt, a tőkeexport célpiacai között a
Monarchián belüli Magyarország egyre nagyobb figyelmet kapott. A befektetések jelentős része azonban nem
hosszú távra, valós gazdasági tevékenységet végző vállalkozások alapítására irányult, hanem árfolyamnyereség
elérését biztosító tőzsdei fantomcégek rövid/középhosszú távon történő értékesítésére. Az 1869-es kis válság
volt az első intő jel arra vonatkozóan, hogy a spekulációs cégalapítások irányvonala hosszabb távon nem tartható
fenn. A „Gründerzeit” végül elvezetett az 1873-as bécsi tőzsdekrachhoz, mely tovagyűrűzve megrengette a
pesti tőzsdét is, visszavonulásra kényszerítve számos külföldi pénzügyi befektetőt a magyarországi gazdasági
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élet szinte minden területéről. A depresszió, a mezőgazdaságot és a malomipart kivéve, egészen az évtized
végéig elhúzódott, nem kímélve a reálszféra, sem pedig a pénzügyi szektor szereplőit.
A gabonavertikumot (gazdálkodók-malomipar-gabona/lisztkereskedők) érintő 1869-1872-es válság
Budapesten és vidéken egyaránt szedte áldozatait, azonban az évtized felétől az ágazat ismét fejlődésnek
indult, és nem sokkal később a magyar malomipar már ismét a virágkorát élte. Az ágazat fellendüléséhez, a
dél-alföldi malomipar és gabonakereskedelem fejlődéséhez számottevően hozzájárult az 1877-1878-as orosztörök háború, amely háborús konjunktúrát generált.
Több jelentős jogszabályi változás történt az évtized során, melyek közül az 1872. évi (VIII. törvénycikk)
Ipartörvényt emelem ki. Ennek 83.§-a végérvényesen elrendelte a még fennálló céhek e törvény életbe
lépésétől számított három hónapon belüli megszűnését, ami gyakorlatilag egyet jelentett azzal, hogy a szabad
ipargyakorlás alanyi joggá vált.
Az évtizeden végighúzódó kolera járvány során, csak az 1872/1873-as csúcsot vizsgálva, Magyarországon közel
egymillióan betegedtek meg, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a négyszáznyolcvanezer főt (Mádai,
1983: 27). Az érintett területeken a pandémia közvetett hatása a lokális gazdaságokban is érződött: a lakosság
fogyasztása drasztikusan csökkent, a beruházások prolongálódtak, és a fertőzés terjedésének megelőzése
érdekében – az állami beavatkozás eredményeként – az export/import tevékenység is csökkent.
Az 1876-os év üdítő színfoltja volt Szeged ipartörténetének: a város ebben az évben rendezte meg a Magyar
Országos Ipar-, Termény- és Állatkiállítást, melyen 16 iparágban a vidéki városok mellett Szeged összesen 393
kiállítóval képviseltette magát (Gelléri, 1877: 252).
A ’70-es évtizedet végül a tragikus kimenetelű szegedi nagy árvíz zárta, melynek következtében a lakosság
ingó-ingatlanjai mellett a vállalkozások vagyontárgyai is komoly mértékben károsodtak.
Iparágak Szegeden a kiegyezés után – kiindulópont
Szeged húzóágazatai – faipar, malomipar, szeszipar – a mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozására
jöttek létre, bár kétségtelen, hogy az alapanyagok jelentős hányadát4 nem helyben termelték meg. Ez a
megállapítás fokozottan helytálló a faipar esetében, ahol az elsődleges fafeldolgozás alapanyagát, a farönköket
Máramarosból a Tiszán, illetve Észak-Erdélyből a Maroson keresztül szállították Szegedre. Így ezen iparágak
nem jöttek volna létre, ha Szeged nem rendelkezik kedvező földrajzi adottságokkal – a város jól hajózható,
illetve időszakosan jól hajózható folyók találkozásánál fekszik (Felletár-Segesváry, 2013). Szeged jelentősebb
gyárait és üzemeit a ’70-es évtized első felében az 1. számú térkép mutatja be.
A gyáripari méretet elérő (gőz)malomipar Szegeden már a neoabszolutizmus korában létrejött, szereplői a
kiegyezésig nem változtak. Ludwig Jordan cseh gyáriparos fiaival megalakította a Jordán és fiai közkereseti
társaságot, mely 1866-ban – vélhetően Ludwig Jordan halála miatt – Jordan testvérekre változott. Ugyanígy
a második gőzmalmot is „külföldi tőke szülte”, azonban ennél – Szegedi Export Gőzmalom és Vízművek
Részvénytársaság – a tulajdonosi kör nem szakmai befektetőkből, hanem osztrák tőkepénzesekből állt. Az
1869-ben kiéleződő gabonaválság mindkét cég sorsát megpecsételte: a Jordan testvérek 1869-ben beszűntette
tevékenységét, majd a társaságot 1870-ben törölték a Pesti kir. váltótörvényszéken. A társaság felszámolásával a
malmot 13 évre üzemen kívül helyezték, amikor új tulajdonos kezelésébe került. A Szegedi Export Gőzmalom
és Vízművek Rt. az 1869-es évet 118.693 forint veszteséggel zárta, és mivel a hiányzó tőke áthidalására tett
kötvény-kibocsátási kísérlet kudarcba fulladt, a tulajdonosok a cég felszámolásáról döntöttek (Felletár, 2021).
A szesziparon belül a szeszgyártás alapjainak megteremtése visszanyúlik a reformkorba, amikor Karl Kilian
bécsi kereskedő 1839-ben Alsóvároson felépítette a gőzerőre alapozott, 20-30 fő alkalmazottat foglalkoztató
szeszgyárát. A gyár tíz évet sem élt meg az alapító (közvetett) irányítása mellett, és a következő tulajdonosok/
bérlők sem tudták felvirágoztatni. Az időben másodikként (1840) induló szeszgyárat a ’60-as évektől a
Temesvárról elszármazott Reiner Mór likőr- és rosogliógyáros működtette Felsővároson, az 1869-ben
bekövetkezett csődjéig. Ezt követően az ipartelep megvételére újonnan alapítottak társaságot, Szegedi gyártelep
részvénytársaság néven, melynek létrejöttében kulcsszerepet játszott Kohen I. Izidor, a Szegedről elszármazott
kereskedő-bankár és befektetési tanácsadó, a „Gründerzeit” pesti emblematikus figurája (Kövér, 2002).
2

Közreműködésének köszönhetően jelent meg a társaságban az osztrák banktőke, miután a bécsi Allgemeine
Agrarbank 20%-os részesedést szerzett a társaságban. Ezzel a Szegedi gyártelep részvénytársaság, mint részben
külföldi tőkével működő vegyesvállalat 1869-ben elsőként jött létre – a Szegedi légszeszvilágítási társulat és a
Szegedi első géptéglagyár Rt. mellett – a városban. A vállalat fő tevékenységét a szeszgyártás alkotta, melyet
két üzletág egészített ki: a Máramarosból és Észak-Erdélyből érkező farönkök elsődleges feldolgozása, illetve a
szeszgyártás melléktermékére – szeszmoslék – alapozott marhahízlalás. A cég az 1869-1872-es időszakot évről
évre növekvő nyereséggel és ambiciózus beruházások megvalósításával zárta, mely így kellő optimizmussal
töltötte el a részvényeseket a gyár jövőjét illetően.
Más, gyári méretet elérő szeszgyár Szegeden nem létezett, ugyanakkor kisüzemi keretek között ekkor már
működött Pick Mór likőrgyártó műhelye, illetve 1871-től Patzauer Miksa rum- és likőrüzeme. Vállalkozásaik
azonban ekkor még nem érték el a gyári fejlettségi szintet (Felletár, 2019).
A több mesterséget egyesítő szegedi faiparon belül gyári méretet a termelési-feldolgozási folyamat kiindulási
pontján lévő, malomiparhoz és szeszgyárhoz képest kisebb tőkeigényű elsődleges fafeldolgozás érte el. Köztük
elsőként a már említett Szegedi gyártelep részvénytársaság jött létre, majd azt követve 1870-ben kezdte meg
működését Újszegeden a kecskeméti származású Löwy Sámuel és a szegedi Pap István fakereskedő által
alapított gőzfűrészgyár. Bár a ’70-es évek nem a nagy volumenű építkezések és látványos városfejlődés időszaka
volt, monopol helyzete miatt mindkét vállalkozás tevékenysége nyereséget eredményt termelt. A külföldi tőke
jelenléte (Szegedi gyártelep) az ágazatban csak átmeneti jellegű volt, a következő évtizedekben az iparágat
kizárólag magyar érdekeltségek – családi vállalkozások, személyegyesítő társasági formák – működtették, ezért
a részvénytársasági forma a 19. században nem terjedt el.
A vegyipart Szegeden négy iparág képviselte: légszeszgyártás, keményítőgyártás, gyufagyártás, valamint
spódium (csonthamu, vagy más néven égetett csont) előállítás. Egy kivételtől eltekintve – légszeszgyár – a ’70es évek elején helyi erők és Szegedre települt magyar vállalkozások működtették e gyárakat.
Miután Ludwig August Riedinger bajor vállalkozó 1863-ban harmincéves koncessziós jogot kapott a
városvezetéstől helyi légszeszvilágítás megvalósításához, 1865-ben beindította utcai világítási szolgáltatását.
Három évvel később a Rothschild-csoport érdekeltségébe tartozó Magyar Általános Hitelbank érdekkörébe
került a gyár, melyre 1869-ben megalapították a Szegedi légszeszvilágítási részvénytársaságot (Tajti, 2019).
Hasonló folyamat zajlott le ugyanezen időszakban Debrecenben és Aradon, illetve vélhetően több mint ötven
másik európai nagyvárosban, így a koncessziós joggal biztosított szolgáltatás joga előbb-utóbb a legtöbb
megvalósítási helyen banki érdekeltségekhez vándorolt.
A rókusi spódiumgyárat 1864-től tíz éven keresztül Steiner Bernát és Cohner Miksa üzemeltette, amikor
Cohner tulajdoni hányadát Steiner Bernát kivásárolta (Sürgöny, 1864; Budapesti Közlöny, 1874). Az égetett
csontot magyarországi cukorgyárak vásárolták meg a cukor tisztításához, melyek így kellő jövedelmet
biztosítottak a csonthamu gyárnak. A tömegtermék távolabbi vevők részére történő szállítását az időközben
kiépült vasútvonal nagyban segítette.
Felbátorodva az ország több városában működő keményítőgyárak kezdeti sikerein, az üzemi méretű
keményítőgyártás alapjait 1868-ban Lausevits-Stojkovits kereskedőpáros rakta le a Móra városrészben,
cégüket azonban csak 1870-ben jegyeztették be (Szegedi Híradó, 1868; Budapest Főváros Levéltára). Az
előállított keményítőt keményítőgyárak, fonodák, festőgyárak, gyógyszeripari cégek és a lakosság körében
értékesítették, nemritkán kiegészítő termék forgalmazásával – szőlőcukor, szörp, liszt, maláta, moslék –
párosítva alaptevékenységüket, biztosítva ezzel a nyereséges gazdálkodást (Magyar Ipar, 1884). A Stojkovitsféle gyár azonban működése kezdetétől fogva veszteséges volt, és a folyamatosan terjengő bűz miatti lakossági
feljelentések tovább nehezítették fennmaradását.
Szegeden gyufagyártással többen próbálkoztak, azonban hosszabb távon fennmaradni csak Neubauer Józsefnek
sikerült, aki gyártelepét Csongrádról költöztette át a felsővárosi Sóház (ma: Sóhordó) utcába. 1867-ben
munkaegészségügyi hiányosságokra hivatkozva ugyan bezáratták mind a három – Csikos Imre, Todesco Manó,
Neubauer József – szegedi gyufagyárat, azonban a szabálytalanságok megszűntetését követően a Neubauer
gyufagyár ismét beindította termelését és virágkorát élte (Magyar Ipar, 1884; Szegedi Híradó, 1867).
A városi építkezések pangása ellenére építőanyag-gyártásra közel egy időben két társaság is létrejött Szegeden.
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A helyi kereskedők által alapított Szegedi téglagyár társulat részvénytársasági alapszabályait az illetékes
minisztérium 1869. augusztus 4-én hagyta jóvá. Konkurense, a Szegedi első géptéglagyár részvénytársaság
alakuló közgyűlését 1869. május 30-án tartották, melyen egyben bejelentették az alapszabályok minisztérium
általi engedélyezését is (Budapesti Közlöny, 1869; Szegedi Híradó, 1869). Ez utóbbi társaságban a
részvénypakett legjelentősebb tulajdonosaként az Angol-Magyar Bank tűnt fel, melynek pesti érdekeltsége
is volt az építőiparban (Kövér, 1984). Az angol-osztrák-magyar részvényesek által várva várt konjunktúra,
építkezési boom azonban még egy évtizedet váratott magára Szegeden. Emiatt a szűk megrendelői piac már
középtávon túl kicsinek bizonyult két társaság számára.
A gépipart gyári szinten Eichinger Károly céhrendszerből kinőtt, mezőgazdasági célokat szolgáló rostagyára
és vasöntödéje képviselte, melyek közül utóbbi tevékenységét 1869-ben hívta életre (MNL CSML Szeged,
1868).
Végül, de nem utolsó sorban szükséges megemlíteni a szegedi textilipart, melyhez a kiegyezést követő években
két vállalkozás sorolható. Az évtizedek óta sikerrel működő, id. Felmayer Antal által irányított felsővárosi
festőgyár kinőve a manufaktúra kereteit, az 1868-tól gőzgépet alkalmazott és alkalmazotti létszáma közelített
a 100 főhöz (Gelléri, 1887; Reizner, 1900). Sikerének folytatását a családon belül támadt erős konkurencia,
illetve az alapító váratlan halála szakította meg.
A céhrendszer kötöttségéből felszabadult Bakay Nándor az apjától átvett kötélverő műhelyet a hatéves külföldi
tanulmányútján látottak alapján technikailag felfejlesztette, termelését megsokszorozó mechanikai kötélverő
üzemmé alakította át 1872-re. Ez azonban – gőzerő alkalmazása hányában – még nem teljesítette a gyári
kritériumokat. A gyártott termékei iránt folyamatosan növekvő kereslet azonban előre vetítette vállalkozása
további, hatalmas léptékű fejlődését (Szilágyi-Káposztás, 1976).
Tulajdonos változások és cégsorsok – árvíz előtt
Az 1869-ben kirobbant válság, amely a gabonakereskedőket és a malomipar szereplőit egyaránt sújtotta, már
az indulás évében mindkét szegedi malmos vállalkozást bedöntötte. A cseh Jordán testvérek tevékenységüket
befejezve kivonultak Magyarországról, gőzmalmuk pedig 1883-ig gazdátlanul állt, amikor Ligeti (Löwy)
Sámuel megvásárolta az üzemen kívül álló, árvíztől lepusztult malmot. Az osztrák tőkepénzesek tulajdonában
álló kiviteli gőzmalom ezzel szemben nem sokáig maradt működtető nélkül. 1871-ben árverésen az osztrák
állampolgárságú, morva gyökerű Back fivérek5 vásárolták meg (1. kép) és nem sokkal később üzembe is
helyezték (Felletár, é.n.). A gőzmalmok száma 1873-ban eggyel szaporodott, amikor az újszegedi Löwy Sámuel
és társa gőzfűrészgyárukat gőzmalommal bővítette (Bátyai, 2001: 205). Ezt követően érdemi változás a szegedi
malomiparban az évtized során már nem történt (2. kép).
A szeszgyártásban és az elsődleges fafeldolgozásban is érdekelt Szegedi gyártelep részvénytársaság a hozzáfűzött
reményeket nem váltotta be. Működésének első három teljes gazdasági évében egy alkalommal állapítottak
meg osztalékot, de később annak kifizetését is prolongálták külső gazdasági körülményekkel magyarázva. A
magas árfolyamban és osztalékban érdekelt Allgemeine Agrarbank, ekkor már Unionbank, ezért a kilépés
lehetőségét kereste a tulajdonosi körből, melyre azonban 1879-ig várnia kellett. Ernst Back osztrák gyáros
és földbirtokos, aki egyébként a szegedi kiviteli gőzmalom résztulajdonosa is volt, ekkor a Szegedi gyártelep
részvénytársaság részvényeinek taktikai felvásárlásába kezdett. Back sikere borítékolható volt, mivel a társaság
az árvíz után meggyengült, forráshiánya tovább nőtt, így a korábbi időszakhoz képest gyakorlatilag nullára
csökkent a valószínűsége az osztalék fizetésének a következő években, ezért messze a részvény névértéke alatt
jutott az értékpapírokhoz. Ilyen feltételek mellett vásárolta ki Ernst Back az Union Bank még megmaradt
400 db 200 forint névértékű részvényét 30 forint/db vételáron. (Szegedi Híradó, 1879.11.13.) Az évtized
második felében a vállalat jövedelmezősége tovább csökkent, ezért a közgyűlés mindössze egy alkalommal
szavazott meg osztalékfizetést. Ezek a gazdasági eredmények még nem a szeszipari ágazatot általánosan sújtó
közgazdasági helyzetet mutatták, hiszen az csak a ’80-as években következett be, és más szeszipari cégek – pl.
Temesvári szeszégető és finomító rt., Gschwindt-féle szeszgyár rt. – évről évre 10%-ot meghaladó osztalékot
fizettek évente (Felletár, 2017).
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A vegyiparban egy vállalatnál következett be tulajdonosváltás. 1877-ben Breier Miksa Neubauer Józseftől
megvásárolta gyufagyárát. Mivel a gyufagyártás jól jövedelmezett, az értékesítést nem pénzügyi kényszerhelyzet
váltotta ki. Az 1909-ben elhunyt Neubauer József esetleges korai betegségéről sincs információnk, így a
tulajdonosváltás valódi oka jelenleg nem ismert. Breier irányítása alatt a gyufagyár termelési volumene tovább
fejlődött, virágzásának azonban az 1879-es árvíz idő előtt véget vetett (Oltvai, 1958: 2.; Bátyai, 1983).
Az építőanyag-gyártásban érdekelt Angol-Magyar Bank hiába várta a Szegedi első géptéglagyár rt.
tevékenységének felfutását, ezáltal árfolyamának emelkedését, ez az építkezések elmaradása miatt még
további nyolc évig váratott magára. Forgalmi bankként már 2-3 éves távlatban housse-ra spekulált, azaz
árfolyam emelkedést prognosztizált és árfolyamnyereséget kívánt realizálni, ami nem következett be, ezért
megvált részvényeitől. Kilépése a tulajdonosi körből – magas tulajdoni hányada miatt – egyet jelentett a cég
felszámolásával. 1872. május 20-ára az igazgatóság rendkívüli közgyűlést (3. kép) hívott össze, melynek egyetlen
témája a társaság feloszlása volt. Ezzel párhuzamosan a Szegedi téglagyár társulat megvásárolta a géptéglagyár
telephelyét, továbbra is bízva az építkezések jövőbeni felfutásában (Szegedi Híradó, 1872).
Bakay Nándor mechanikai kötélgyárának forgalma a gazdaság élénkülése és terméke ismertségének
növekedése következtében az 1870-es évek második felére óriásit fejlődött. Ez megteremtette a pénzügyi
feltételét – vélhetően hitelfelvétel mellett – az addig kézi erőre alapozott üzem minőségi ugrást eredményező
fejlesztésének. 1877-ben mechanikai kötélgyárába gőzerővel működő szövő- és fonógépeket hozatott
Angliából, melyek teljesítménye mennyiségben és minőségben is messze felülmúlták a korábbi technológiát.
Emellett tömegtermelésük révén alacsonyabb fajlagos önköltségen dolgoztak, így a kedvezőbb értékesítési ár
eredményeként a szegedi gyár képes volt egyes textilipari importtermékek kiszorítására Magyarországról. (4.
kép) Így lett a Bakay-féle mechanikai kötélverő üzemből az országhatárokon túl is elismert műtani fonó- és
szövőgyár (Szegedi Híradó, 1877).
Az évized közepére 20-30 főt foglalkoztató Eichinger-féle vasöntöde és rostagyár üzleti sikereit először
Eichinger Károly 1878-ban bekövetkezett halála, majd később az 1879-es árvíz okozta veszteség kényszerítette
leszálló ágba, végül a kegyelemdöfést a ’80/90-es évtizeden végighúzódó gabonadekonjunktúra adta meg
(Kápolnai, 1991).
Több ismert és jól prosperáló családi vállalkozás és személyegyesítő6 társaság működött az évtizedben Szegeden,
melyek ugyan nem érték el a gyári szintet, mégis röviden érdemes említést tenni róluk (3. táblázat).
A szeszesitalgyártásban kiemelkedett Pick Mór és konkurense, Patzauer Miksa rum- és likőrüzeme. Mivel
üzemeik már a kész szeszt dolgozták fel, így tevékenységük gőzgépet nem igényelt. Patzauer Miksa termékei
a következő évtizedben az ország számos városában ismertté váltak, köztük a likőripari vállalatok fellegvárának
számító Budapesten (Felletár, 2019).
A Pálfy testvérek – János és Balázs – céhrendszerből kinőtt, több évtizede fennálló családi vállalkozása
gépműhelyt és vasöntödét üzemeltetett, valamint gőzerőre alapozott saját paprikamalommal őrölt, melynek
kapcsán cs. és kir. beszállítói minősítést nyert. A paprikafeldolgozás hatékonyabbá tételére kidolgozott kétféle
újításukból – paprika hengerlése, majd később a hasításos-szárításos eljárás – utóbbit szabadalmaztatták. A
következő évtizedben a húzóágazatnak számító öntöde termékei már az országhatáron túlra is eljutottak
(Tóth, 1999).
A felsővárosi Fodor-Kernveisz malom az egyedüli gőzmalom a ’60-as évtizedben, amely magyar tőkéből
valósult meg. Kisebb őrlőkapacitása miatt inkább csak vámőrlést végezhetett, mint ahogy arról a sajtóból a
nagyérdemű 1875-ben többször is értesülhetett (Szegedi Híradó, 1875).
Végül e rövid felsorolást a felsővárosi Lausevits-Stojkovits szalámiüzem zárja, mely az 1876-os szegedi
iparkiállításon díjnyertes szalámiját az elsők között exportálta román és szerb vidékekre. Működésének, gyári
méretet elérő vállalattá fejlődésének az 1879-es árvíz vetett véget (Felletár, 2020).
Az 1879-es árvíz hatása a szegedi gyáriparra
Az 1879-ben bekövetkezett természeti katasztrófa, túl az áldozatokon és a lakosság megsemmisült
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vagyontárgyain, az intézmények és vállalatok vagyonát is jelentősen károsította. Ennek ellenére, Kulinyi
Zsigmond szerint az érintett vállalkozások között csekély volt a becsődölt és fizetésképtelenné vált kereskedők
és iparosok száma.
Az elszenvedett károk mértéke alapján a vállalkozásokat három jól elkülöníthető csoportba soroltam. Az első
kategóriában azok találhatóak, melyeket elkerült az árvíz, így nem károsultak. Itt mindössze egy vállalkozás
árválkodik, az újszegedi Löwy Sámuel és társa cég. A szerencse azonban hamar elpártolt mellőle; ipartelepének
telke kisajátításra került, ami miatt jelentős többletköltséggel költözni kényszerült. Új helyen a gyárat ismét
felépítették és 1882 februárjában megkezdte működését (Bátyai, 2001: 206).
A kategorizálás eredményeként második csoportba került vállalatok alkotják a gyárak és manufaktúrák
többségét, melyek ipari ingatlanjai ugyan károsodtak, de nem semmisültek meg, így az árvíz visszavonulását
követően a szükségessé vált javítási/felújítási munkákat elvégezve folytathatták tevékenységüket. Mivel a víz a
legtöbb ipari területről július végéig nem húzódott vissza, legkorábban a nyár végén láttak hozzá a szükséges
javítások elvégzéséhez, emiatt már csak az ősz folyamán kezdtek újra működni. A felújítások, a készletekben
és gépekben okozott károk miatti pótlólagos beruházások, a 8-9 hónapos üzemszünet miatti bevételkiesés
tetemes vesztességgel járt. Ha ehhez még hozzászámítjuk a cégek belföldi/külföldi vevőkörének elvesztése
miatti veszteségeket, akkor kaphatunk teljes képet a vállalkozások által elszenvedett károk tényleges nagyságáról.
Bakay Nándor kötélgyárának épületében megközelítőleg 9 ezer forint kár képződött. Ezen felül további
veszteségek keletkeztek a két évvel korábban újonnan importált gépparkban, valamint az alapanyag- és
árukészletben. További komoly deficitet eredményezett termelésében a kisajátítás, mivel telkéből 24 öl
szélességben 400 négyszögöl területet csatoltak el. Ez együtt járt a gyárépület Rácztemető utcai részének
megbontásával, új infrastruktúra kialakításával, géppark költöztetéssel, új gyárépületi rész felépítésével, stb.
Legfőbb kár abban érte Bakayt, hogy az így megrövidült telkén nem folytathatta egyik fő termékének – 80
öl hosszú tiszai és marosi hajóvontató halászkötelek – gyártását. Az újjáépítés, a gyár részben korszerűbb
kenderfonó gépekkel történő felszerelése és a kötélgyár ismételt (1881) üzembe helyezése megközelítőleg
40 ezer forint bekerülési költséggel járt. Bakay a pénzügyi források előteremtését nagyobb részt a vállalati
forgótőke rovására valósította meg, mely maradandóan megbontotta vállalata pénzügyi egyensúlyát. Ez végül
kényszerhelyzetet szült, mely részvénytársaság alapításához, új társtulajdonosok részvényesi körbe történő
bevonásához vezetett. A gyár tényleges irányítása így kicsúszott a kezéből (Szilágyi- Káposztás, 1976).
Szerencsésebb helyzetben volt a masszívan megépített légszeszgyár, mely annak ellenére, hogy négy hónapon
keresztül három méter magasságig vízben állt, valós értékéhez képest csak kisebb mértékben károsodott. A
kár így is meghaladta a 32 ezer forintot, az utcai gázvilágítás pedig a világítás infrastruktúráját ért károk
következtében egy jó időre ellehetetlenült. Őszre a tönkrement lámpákat pótolták, a hálózatból a vizet
kiszivattyúzták, a gyárat újraindították, így 248 nap üzemszünet után, 1879. november 14-én a szabályszerű
utcai világítás ismét beindult (Bátyai, 2015).
A Szegedi gyártelep részvénytársaság igazgatósága már egy-két héttel a katasztrófa bekövetkezte előtt
megtette azokat az intézkedéseket, melyek a bekövetkező árvíz okozta károk enyhítését hívattak szolgálni:
a hízómarhákat biztonságos helyre hajtották, a szesz készterméket vízmentes tárolókban helyezték el, de
többet ők sem tehettek. A gyártelep március 12. és július 24. között vízben állt, ami miatt az ingatlanok és
gépek jelentős károsodást szenvedtek. Július utolsó dekádjára a telep fűrészgyári része többé-kevésbé száraz
területté vált. A gyár működése, ennek megfelelően szakaszosan indult be: augusztus első hetében elsőként a
fűrészgyárat indították be, majd október elején a szeszgyár is megkezdte működését, igaz még csak egyharmad
kapacitással. A teljes rekonstrukció ennek megfelelően szeptember végére fejeződött be. A szesztermelés
novemberre érte el a megelőző időszak termelésének 50%-át, majd decembertől már teljes kapacitáskihasználtsággal működött. Az adatok összesítése alapján a gyár 1879-ben mindössze négy hónapot működött,
ezért az elszenvedett árvízi veszteséggel7 együtt borítékolható volt az addigi legnagyobb összegű deficit a
társaság életében. Két eltérő időpontban két különböző tartalmú és összegű üzleti eredmény is napvilágot látott
az 1879-es időszakról. Az elsőt 1878. január 1-től 1879. augusztus 31-ig tartó időszakra készítették el, miután
tételes leltározással felmérték az elszenvedett károkat, a működőképes gép/berendezés állományt, valamint
kikalkulálták a felmerült többletköltségeket. Az eredmény-megállapítás alapja ennél a számításnál vélhetően
azért 1878. január 01. és nem 1879. január 01, mert az 1878-as évről szóló közgyűlést 1879. március 18-ára
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tervezték, amit „a víz elmosott”, így nem volt elfogadott vagyonmérleg és eredménykimutatás az 1878-as
évről. Másrészről így látszatra kevésbé mutatott kedvezőtlen képet az 1879-es évről, amire nagy szükség volt
az optimistának már egyáltalán nem mondható részvényesek megnyugtatása végett. Az így meghatározott
veszteség 89.567 forint volt, ami az egyébként több alkalommal „igen kreatívnak mutatkozó könyvelés” miatt
valójában meghaladta a 100 ezer forintot.8 Egyes helyi sajtóforrások még ennél is messzebb mentek: 170
ezer forint veszteségről tudósítottak. A másik eredménylevezetés szerint, melyet az 1880. március 13-i X.
közgyűlésre összeállított igazgatói jelentés tartalmazott, az 1879. év négy-hónapos tényleges működése alatt
1.427 forint nyereséget realizált. Ezt úgy érték el, hogy az 1879. október 5-i IX. közgyűlésen határozatot
hoztak a 89.567 forint veszteség kiemeléséről az eredmény-kimutatásból, amit a mérlegben külön tételként
hoztak, időben elhatárolták, és a döntés értelmében öt év alatt „írták le” az adott évi nyereség terhére. Bár
látszólag zseniális megoldásnak tűnt, a társaság likviditásán a „varázslás” sem segített, mivel a veszteséggel a
Szegedi gyártelep elveszítette a könyv szerinti 500 ezer forint részvénytőkéje9 közel 20%-át (Szegedi Híradó,
1879-1880; Szegedi Napló, 1879-1880).
A harmadik csoportba soroltam azokat a vállalatokat, melyek ipari ingatlanját a víz megsemmisítette, ezért
teljesen új gyárat kellett felépíteni az eredeti helyen vagy a város másik pontján. Ugyanakkor volt olyan
vállalkozó is, aki végleg befejezte ipari tevékenységét.
Breier Miksa gyufagyára a katasztrófa bekövetkeztekor először kigyulladt, majd a víz a föld színével tette
egyenlővé. Gyufagyártási tevékenységét átmenetileg Szolnokra helyezte át, ahol főképpen szalongyufái arattak
nagy sikert Szegedi Napló, 1879). A rekonstrukció első évében aztán ismét Szegeden, a Kertész (ma Bakay
Nándor) utca 1.000 négyszögöles telkén Breier emeletes gyufagyár épített. Végül a tetemes költségek miatt
pénzügyileg nehéz helyzetbe került Breier Miksa a gyárat Pálfi Lipótnak értékesítette (Alföldi Iparlap, 1887).
A gyufagyár ettől kezdve Első szegedi vegytani gyufagyár Pálfi Lipót néven működött tovább (MNL CSML
Szeged, Cégbírósági könyvek).
A Pálfy testvérek vasöntödéje is megsemmisült a március 12-i éjszakán, és mivel mindenféle segélyezési
alapból ki lettek zárva, a Kálvária utcai teljes komplexumot megpróbálták (5. kép) értékesíteni (Szegedi Napló,
1880). Az iparteleptől végül – valószínűleg érdemi érdeklődő hiányában – nem váltak meg, és vállalkozásukat
– műhely és vasöntöde, paprikamalom – a helyreállítást követően újraindították.
Pick Mór likőrüzeme az árvíz éjszakáján ugyanazt az utat járta be, mint a gyufagyár, azonban a teljes
megsemmisülést már nem követte újjáépítés. Pick 1881 szeptemberében építési engedélyért folyamodott
kétemeletes bérház építésére a Feketesas utcában. A felépült ház nyújtotta kényelmet, üzleti sikereit azonban
már nem sokáig élvezhette; 72 éves korában, 1882. december 12-én hunyt el (MNL CSML Szeged, 1881;
Szegedi Híradó, 1881).
A felsővárosi Lausevits-Stojkovits szalámiüzem épületét az ár elsodorta, azonban a rekonstrukció első évében
Stojkovits Sándor ismét felépítette. Nem sokkal a feldolgozó indítása után a területet a város kisajátította,
Stojkovits az új beruházáson így 24 ezer forint veszteséget könyvelt el. Ennek ellenére Stojkovits a szalámi
gyártásban továbbra is jó kiugrási lehetőséget látott: 1882-ben a Laudon utcai (ma Mikszáth Kálmán) saját
házában folytatta a húsfeldolgozást (Felletár, 2020).
A felsővárosi Fodor-Kernveisz gőzmalom sem bírta a víz terhelését, összeomlott. A cég fizetési kötelezettségének
tevékenység és árbevétel hiányában nem tudott eleget tenni, ezért még 1879 májusában csődöt jelentett, amely
1879 decemberében zárult (Pesti Hírlap, 1879). A társaság időközben megszűnt, azonban a malmot a Fodor
család újjáépítette, mely ismét megkezdte működését, de ekkor már Kernveisz Miklós nélkül (Központi
Értesítő, 1879; Szegedi Napló, 1881). További kutatás igényel annak a kérdésnek megválaszolása, hogy miként
sikerült a csődbe került Fodor családnak új pénzügyi forráshoz jutnia, melyből újra felépítette a gőzmalmot és
működtette egészen Fodor József elhunytáig.
Steiner Bernát faanyagból épített spódiumgyára is összeomlott, azonban tulajdonosa ismét felhúzta az üzem
épületét és továbbműködtette. A cukorgyárak technológia váltása, a növekvő konkurencia már csak egyre
csökkenő üzleti eredményt tett lehetővé a Steiner-féle spódiumgyár számára. A csontégetési üzlet a ’80-as
években leáldozóban volt, amin a vállalkozásba később belépő Steiner családtagok sem tudtak érdemben
változtatni.
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Patzauer Miksa likőr- és rumkereskedéséhez a Kölcsey utcán bérelt házat, mely 1879-ben ugyan fennmaradt,
de 1881-re az állaga oly mértékben romlott, hogy lebontották (Tóth, 2000). Ekkor Patzauer a Kölcsey u. 9.
alatti telken – ma Kölcsey u. 11 – átmeneti jelleggel egy földszintes épületet húzott fel, ahol a vásárolt és saját
maga által gyártott szeszesitalokat értékesítette (Felletár, 2019).
Az 1879-es árvizet követő tízéves rekonstrukció felpörgette a helyi gazdaságot, melynek első számú nyertesei a
téglagyárak és téglaégetők, valamint gőzfűrészgyárak lettek, még ha a céges jelentésekben és beszámolókban –
pl. Szegedi gyártelep rt. 1880. évi jelentése – nem mindig ez olvasható. Az azonban vitathatatlan, hogy a nagy
volumenű megrendeléseket sok esetben nem a helyi vállalatok kapták meg.
Összegzés – konklúzió
A kiegyezés utáni évtized első éve differenciált fejlődési stádiumban találta Szeged 7 iparágába sorolható,
tizenkét gyáripari fejlettségű vállalatát, melyet 17 vállalkozás tanulmányozását követően választottam ki (2. sz.
táblázat).
A húzóágazatok közül Szegeden legrégebben a gőzerőre alapozott szeszipar jött létre, mely a ’30-as évek
végén osztrák kereskedő, illetve a negyvenes évek közepén magyar főnemes befektetéseként született meg.
A kiegyezést már csak ez utóbbi vállalat élte meg, több tulajdonosváltozást követően, a kiegyezéskor éppen
egy temesvári szeszgyáros működtetésében a Felsővároson. A folyamatosan fejlődő technika lekövetésének
kényszere a tulajdonos részéről folyamatos pótlólagos ráfordítási igényt támasztott, így végül az erőltetett
ütemű fejlesztések Reiner Mór vállalatát csődbe vitték. A hármas funkciójú, ezért magas tőkeigényű felsővárosi
ipartelep működtetéséhez szükséges pénzügyi forrásokat már csak tőkeegyesítő részvénytársasági formában
lehetett biztosítani. Így alakult meg 1869-ben Szegeden az elsők között külföldi tőkét is kezelő vegyesvállalat.
A hármas tevékenységet átvett új részvénytársaság nehezen finanszírozható termelési-feldolgozási struktúrát
örökölt a múltból. Tőkeerejét mindvégig megosztotta, így megfelelő forgótőke hiányában egyik üzemágában
sem volt képes kihasználni feldolgozó-kapacitását. Emiatt a virágkorát élő szesziparban azon kevesek egyike
volt az országban, mely az első három év működés után már nem tudott megfelelő profitabilitást felmutatni, így a
részvényesi elvárásoknak még középhosszú távon sem volt képes megfelelni. Helyzetét az árvízben elszenvedett
veszteségek miatti tőkevesztés tovább nehezítette, nem túl távoli bukása tulajdonképpen prognosztizálható
volt.
Időben második ágazatként az 1850-es évek végén a (gőz)malomipar alakult ki, majd egy évtizeddel
megelőzve későbbi régiós vetélytársait, az aradi, temesvári és hódmezővásárhelyi gőzmalmokat. Nem a
véletlennek köszönhető, hogy mindhárom gőzmalom10 indulása, illetve építésük kezdete 1857-hez kapcsolódik.
Ekkorra valósult meg ugyanis a Temesvár-Szeged-Cegléd-Pest-Vác-Pozsony teljes vasútvonala, melyen a
lisztet viszonylag rövid idő alatt Bécsbe szállíthatták, illetve 1858-ban a szegedi vasúti híd átadásával ez még
egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A többi ágazathoz képest nagy eszközigényű, kereskedelmi őrlést végző
helyi gőzmalomipar ekkor kétszereplős volt. A magas tőkeigény miatt mindkét társaságot külföldi befektető
hozta létre; egyiket családi alapon szerveződő cseh malomipari tulajdonosok, a másikat osztrák tőkepénzesek.
A beruházás magas tőkeigénye – ebben a termelési volumenben nem sokszereplős iparág – biztos pozíciót
teremtett (volna) számukra, ami ötvözve az olcsó és kezdetben „korlátlan mennyiségben” rendelkezésre álló
gabona lehetőségével, kiváló megtérüléssel kecsegtette a külföldi befektetőket. Az 1869-ben kirobbanó
gabonaválság ezt a szinte egyedülálló lehetőséget szűntette meg mindkét vállalkozás esetében, melynek
következményeként kivonultak Magyarországról. Mindkét működésen kívüli malom gazdára talált: 1871-ben
osztrák szakmai befektetők az alsóvárosi, egy szegedi gyáriparos a ’80-as években pedig a Jordán-féle malom
üzemeletetését vette át. A malmok felújítását és ismételt üzembe helyezését követően mindkét vállalkozás
maradéktalanul kihasználta a malomipar virágkorának még hátralévő időszakában rejlő üzleti lehetőségeket.
A faiparon belül az elsődleges fafeldolgozás, mint születőben lévő iparág gyári szereplőjét a ’60-as évek végén
Felsővároson a már említett hármas tevékenységű vegyesvállalat, és Újszegeden egy vagyonosodott dél-alföldi
fakereskedők által alapított társaság képviselte. Helyi konkurencia hiányában, a gyér számú építkezés ellenére
tevékenységük jól jövedelmezett. Az alacsony ágazati belépési korlát – viszonylag kisebb összegű tőkeigény,
könnyű hozzáférés az alapanyaghoz – ellenére a ’70-es években nem nőtt az iparági szereplők száma, így a
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bennlévők életpálya ciklusuk újabb fejlődési szakaszba léphetett. Az árvizet követően életben maradt újszegedi
cég, valamint az újonnan alakult faipari cégek a rekonstrukciónak köszönhetően üzleti tevékenységüket intenzív
növekedési szakaszban folytathatták.
A négy iparágat számláló vegyiparban egyedül a légszeszgyártás jött létre külföldi szakmai befektető
megjelenésével. A szolgáltatási tevékenység magas innovációs tartalma, és a 30 évre szóló koncessziós szerződés
monopolhelyzetet teremtett alapítója és később a technológia átvevője részére egyaránt, így virágkorát élte az
évtized során. Ugyanígy fejlődési szakaszban találjuk a gyufa- és spódiumgyárat, melyeket magyar vállalkozók
működtettek viszonylag alacsony tőkelekötés mellett. A gyufát belföldre, az égetett csontot belföldre és
külföldre egyaránt, döntően cukorgyárak részére értékesítették. A növekvő lakossági fogyasztás, illetve az
évente feldolgozott cukorrépa növekvő mennyisége – a magyarországi cukorgyárak csökkenő száma ellenére
– mindkét gyár sikerét garantálta a ’70-es években. A vegyipari ágazatok közül egyedül a keményítőipar helyi
képviselője vergődött, illetve szűnt meg az évtized második felében az egyre erősödő konkurencia nyomása,
illetve a jövedelmező feldolgozás hiányának következtében.
Az építőanyag-gyártásban érdekelt vegyesvállalat és a helyi erőkből alakult részvénytársaság ellenkező irányú
pályát futott be. 1872-ben a hozzáfűzött tulajdonosi reményeket be nem váltó társaságból az Angol-Magyar
Bank kilépett, így az megszűnt, ezzel szemben a téglagyár társulat, felvásárolva a megszűnt téglagyár telephelyét,
tovább vagyonosodott. Bár a ’70-es évtizedet összességében az árvízig minimális nyereséggel zárta, intenzív
fejlődését és virágkorát a rekonstrukció végül elhozta.
A textiliparba sorolható két vállalkozás a céhes rendszerből nőtte ki magát, majd a ’70-es évtizedbe mindkettő
családi vállalkozásként lépett be. A kékfestőgyár szépkorú tulajdonosa az 1868-as fejlesztést követően már
nem tudta felvenni a harcot a családtagjaiból kikerült fehérvári és bécsi konkurenciával, vállalata hanyatló ágba
került. Távozása felgyorsította e folyamatot, mely 1876-ban lezárult. Bakay Nándor céhes műhelyét először
mechanikai kötélverőgyárrá, később gőzerőre alapozott műtani fonó- és szövőgyárrá fejlesztette, és ezzel
intenzív növekedési szakaszba jutatta cégét, mely a ’70-es évtizedben így virágkorát élte.
Hasonló utat járt be Eichinger Károly vasöntöde és rostagyára, még ha vállalkozása és annak üzletmenete
számottevően kisebb nagyságrendet képviselt is. Eichinger 1878-as halálával az üzem fő mozgató rugója
távozott, vállalkozása emiatt leszálló ágba került.
A kiegyezést megelőző évben – a korábban leírt kritériumoknak megfelelve – nyolc vállalkozás (1. táblázat)
érte el a gyári fejlettségi színvonalat. Számuk öt év alatt 50%-kal bővült, azonban ebből tényleges új termelő/
feldolgozó kapacitás mindössze négy esetében született,11 a többi cégalakulás mögött már meglévő üzemek
átvétele húzódott. (2. táblázat) Ha a cégek történetét időben tovább vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az
újonnan alapított négy gyárból tíz éven belül megszűnt kettő (keményítőgyár, géptéglagyár), illetve a régebben
fennállók közül egy (kékfestőgyár). A kiegyezés 10. évfordulójáig így Szeged gyáripara mindössze kettő új
gyárral gyarapodott, miközben az összesített darabszám a korábbi 8-ról szerény 9-re emelkedett. A felvázoltak
alapján a kiegyezés gazdaságélénkítő hatása Szegeden nem a gyáripari szereplők számának növekedésén
keresztül fogható meg, hanem a már meglévő gyárak tulajdonoscserét – Back malom, kenderfonógyár,
gyufagyár, stb. – követő technikai fejlődésén és üzleti szárnyalásán.
A születőben lévő szegedi gyáriparban 1867 előtt is megtalálható a külföldi tőke – bajor, cseh, osztrák –
jelenléte szakmai és tőkepénzes befektetők személyében. A kiegyezést követően a külföldi befektetővel működő
vállalatok száma háromról négyre nőtt, ami nem mondható relevánsnak, ellenben a befektetők típusában
lényeges változás állt be. Magánszemély tőkepénzesek helyett forgalmi típusú pénzintézetek – Allgemeine
Agrarbank, Magyar Általános Hitelbank (tulajdonosi hátterében a Rothschild-csoport), angol-osztrák tőke az
Angol-Magyar Bank képviseletében – jelentek meg a gyáriparban, bár szerepvállalásukat az 1869-ben kezdődő
gabonaválság, illetve a Gründerzeit buborék kidurranása a Hitelbank kivételével lezárta, így szegedi jelenlétük
rövid életűnek bizonyult.
Kulinyi Zsigmond árvíz következtében becsődölt kereskedők és iparosok alacsony számára vonatkozó
megállapításának helytállóságát továbbra is fenntartva, szükséges megvizsgálni annak gyáriparra vonatkozó
érvényességét. 1879 februárjáig a szegedi gyárak száma hárommal12 csökkent, így kilenc vállalat felelt meg
a gyári kritériumoknak az összeállított listán. Az árvizet követő öt éven belül a kilenc gyár 33%-a számolt
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fel, vagy vont be új tulajdonosokat, átengedve ezzel a cég tényleges irányítását: Szegedi gyártelep rt. (1882),
Breier Miksa (1882) és Bakay Nándor (1883). A társaságok megszűnése mindegyik esetben közvetlenül, vagy
közvetve összefüggésbe hozható az árvíz során elszenvedett károkkal. Mind a három esetben az ipartelepet
működtető cég csőd vagy felszámolás során megszűnt, azonban az üzem módosult tulajdonosi struktúrával
tovább működött, tehát a gyár, mint termelési egység története elvált az alapító társaságétól.
A Szegedi gyártelep részvénytársaság megszűnésének okai visszavezetnek a megalakulását követő évig.
Önmagában nem az árvíz okozta vesztét, ugyanakkor a katasztrófa során elszenvedett üzleti veszteségek, a
20%-ot meghaladó tényleges tőkevesztés, valamint külföldi vevőköre elvesztése végleg megpecsételte sorsát,
esélye sem maradt a túlélésre. Az ipartelep működtetését egy régi-új részvényesekből álló társaság vette át. A
tulajdonosváltásnál alkalmazott technikában és az újonnan belépett tulajdonosok személyében – budapesti
kereskedő-gyáros nagyvállalkozók – is némi átfedés fedezhető fel a Bakay-féle kötélgyár részvénytársasággá
alakulásának történetével.
Bakay Nándorhoz hasonlóan Breier Miksa sem adta volna el szegedi gyufagyárát Pálfi Lipótnak, ha pénzügyi
erejét az árvíz okozta veszteség és az új gyár építésének költsége meg nem haladta volna.
A bemutatottak alapján Kulinyi Zsigmond megállapítása – árvízben becsődölt vállalkozások alacsony száma –
véleményem szerint a kereskedők és kisvállalkozások esetében továbbra is helytálló. Ezzel szemben a jelentős
beruházást megvalósító, nagy hitelállománnyal és számottevő külföldi vevőkörrel rendelkező, fizetésre váltót
rendszeresen használó gyáripari vállalatok esetében már kevésbé mérvadó.
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A gabona az őrlőkapacitás fejlődésével párhuzamosan növekvő arányban
bánáti és bácskai területekről származott, de hasonló mondható el a kenderfonás
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valamint a Szegedi Export Gőzmalom és Vízvezeték Részvénytársaság által
üzemeltetett gőzmalom
10

Szegedi Híradó (1875): Rendkívüli jutányos szolgálati
ajánlattétel (reklám), 1875. 09. 13.
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Szegedi Híradó (1877): Bakay Nándor gőzerőre alapozott
műtani fonó- és szövőgyárát reklámozza, 1877.09.12.

keményítőgyár, két téglagyár ás az újszegedi gőzfűrészgyár

Felmayer kékfestőgyára, Szegedi első géptéglagyár társulat és LausevitsStojkovits keményítőgyár
12

Szegedi Híradó (1879): A közönség köréből (Árvay László
részvényes), 1879.11.13.
Szegedi Híradó (1879): A Szegedi gyártelep részvénytársaság
közgyűléséről, 1879.10.02. és 1879.10.07.
Szegedi Híradó (1880): A Szegedi gyártelep részvénytársaság,
1880.03.10.
Szegedi Híradó (1880): Helybeli újdonságok, 1881.03.20.
Szegedi Napló (1879): A Szegedi gyártelep részvénytársaság
közgyűléséről, 1879.09.28.
Szegedi Napló (1879): A szegedi gyufagyár, 1879.09.28., 3. p.
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1. sz. kép: Back Bernát és fiai rt. első fellelt reklámja (Szegedi Híradó, 1872.10.30.)

2. sz. kép: Löwy Sámuel tájékoztatója (Szegedi Híradó 1875.09.13.)

3. sz. kép: Szegedi első géptéglagyár rt. rendkívüli közgyűlési tájékoztatója (Szegedi Híradó, 1872.04.24.)

4. sz. kép: Bakay Nándor műtani fonó- és szövőgyáros üzleti értesítője (Szegedi Híradó, 1877.09.12.)
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5. sz. kép: Pálfy testvérek cég ipartelepe értékesítését reklámozza (Szegedi Napló, 1880.02.26.)

1. sz. térkép: Szeged jelentősebb gyárai és manufaktúrái az 1870-es évek elején (Készítette/összeállította: Felletár Zsolt – Firbás Zoltán, 2015)
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Vállalkozás

Fő iparág

Alakulás /
megszűnés

1.

Felmayer kékfestőgyár

textilipar

1824-1876

kelme-, festő- és
nyomógyártás



2.

Eichinger-féle
vasöntöde és rostagyár

gépipar

1850-es évek1892

öntöde
rostagyártás



3.

Jordán és fiai

malomipar

1854-1870

gabonaőrlés

cseh családi
vállalkozás

4.

Neubauer József
gyufagyára

vegyipar

1858-1877

gyufagyártás



5.

Szegedi Export
Gőzmalom és Vízművek
Rt.

malomipar

1859-1870

gabonaőrlés

osztrák
tőkepénzesek

6.

Reiner Mór

szeszipar

1863/65*-1869



7.

Steiner-Cohner
spódiumgyára

vegyipar

1864-1892

égetett szesz
gyártása
égetett csont
gyártása

8.

Ludwig August
Riedinger

vegyipar

1865**- 1868

utcai világítási
szolgáltatás

bajor
vállalkozó

Tevékenység

Külföldi
tulajdonos



* bizonytalan időpont
** a szolgáltatási tevékenység kezdetének időpontja

1. sz. táblázat: Szegedi iparágak és gyáripari szereplői (1866). A szerző összeállítása.

Vállalkozás

Fő iparág

Alakulás /
megszűnés

1.

Felmayer kékfestőgyár

textilipar

1824-1876

kelme-, festő- és
nyomógyártás



2.

Eichinger-féle
vasöntöde és rostagyár

gépipar

1850-es évek1892

öntöde



3.

Neubauer József
gyufagyára

vegyipar

1858-1877

gyufagyártás



4.

Bakay Nándor
mechanikai
kötélverőgyár

textilipar

1863-1884

kötélgyártás



5.

Steiner-Cohner
spódiumgyára

vegyipar

1864-1892

6.

Szegedi
légszeszvilágítási rt.

vegyipar

1869-1912

7.

Szegedi gyártelep rt.

szeszipar

1869-1882

szeszgyártás
fafeldolgozás
marhahízlalás

osztrák tőke
(is); meglévő
gyár átvétele

8.

Keményítőgyár
Lausevits-Stojkovits

vegyipar

1869-1876

keményítő gyártása

új gyár
alapítása

9.

Szegedi téglagyár
társulat

építőanyaggyártás

1869-1940

tégla és cserép
gyártása

új gyár
alapítása

10.

Szegedi első
géptéglagyár társulat

építőanyaggyártás

1869-1872

tégla és cserép

11.

Pap és Löwy kkt.

faipar

1870-1875**
( 1939)***

fafeldolgozás

angol-osztrák
tőke; új gyár
alapítása
új gyár
alapítása

12.

Back Bernát fiai szegedi
gőzmalma és
vízvezetéke kkt.

malomipar

1871-1910

liszt előállítása

Tevékenység

Tulajdonos
új/régi gyár

rostagyártás

fonó- és szövőipari
égetett csont
gyártása
utcai világítási
szolgáltatás

gyártása


Magyar Általános Hitelbank*

meglévő gyár
átvétele

osztrák tőke
meglévő gyár
átvétele

* a nemzetközi Rothschild-csoport érdekeltsége
** Löwy Sámuel kivásárolja Pap István tulajdoni részesedését
*** Löwy család kizárólagos tulajdona

2. sz. táblázat: Szegedi iparágak és gyáripari szereplői (1871). A szerző összeállítása.
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Vállalkozás

Fő iparág

Alakulás /
megszűnés

Tevékenység

Vállalkozás

1.

Pick Mór szeszüzeme

szeszipar

1843-1879

szeszesital gyártása

családi
egyéni cég

2.

Pálfi testvérek

gépipar

1860-1913

öntöde és paprikamalmi tevékenység

családi
egyéni cég
1901-től kkt.*

3.

Fodor-Kernveisz
gőzmalom

malomipar

1863-1879

gabonaőrlés

személyegyesítő (kkt.)

4..

Patzauer Miksa
szeszüzeme

szeszipar

1866-1900

szeszesital gyártása

családi;
egyéni cég

5.

Lausevits és Stojkovits
szalámigyára

élelmiszeripar

1872/75**1879

szalámigyártás

kkt., majd
1877-től:
egyéni cég

* kkt.: közkereseti társaság
** bizonytalan időpont

3. sz. táblázat: Vizsgálatba bevont, gyári fejlettséget el nem érő jelentősebb szegedi vállalkozások (1871). A szerző összeállítása.

16

Differentiated sectoral development of the Szeged manufacturing industry in the decade
following the Austro-Hungarian Compromise
Zsolt Felletár
The political consolidation that took place in the 1860s and then the establishment of the Austro-Hungarian
Compromise of 1867, acted as a development-indicator of the manufacturing industry and the appearance
of foreign investors in Hungary. Similar processes started in Szeged, but this affected the various sectors
differently. The small crisis of 1869, the stock market crash of 1873 and then the Great Flood of Szeged at the
end of the decade further plagued the situation of different sectors, including factories.
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