
VÖRÖS K Á R O L Y 

B U D A P E S T L E G N A G Y O B B A D Ó F I Z E T Ő I 1873-BAN 
(Adalékok Budapest társadalomtörténetéhez a dualizmus korában 11.) 

Budapest társadalomtörténetének rendkívül komplex és a főváros sajátos 
helyzetéből adódóan országosan egyedülállóan jellegzetes szövedékében egészen 
különleges helyet foglal el a város gazdasága vezetőrétegenek története. Egyrészt 
azért, mert e réteg kialakulása, fejlődése és összetételének változása igen jellemzően 
tükrözi a városfejlesztő tényezők alakulását ; új meg új elemek belépését a város 
profiljának alakításába, illetve kiesését, háttérbeszorulását e profil formálásában 
— másrészt azért, mert éppen e réteg vizsgálatával, a különböző országos fontos
ságú ipari, kereskedelmi és hitelügyi vállalkozások csaknem egészükben budapesti 
vezetőségének bemutatásán át lehet legjobban észlelni a város országos gazdasági 
hatóerejének kibontakozását. Végső fokon a vezetőréteg vizsgálata során egy
ségben tudjuk szemlélni azokat az egymást különben is szervesen kiegészítő 
tényezőket, melyek egyrészt Budapestet valóban az ország fővárosává tették, 
másrészt melyeknek révén a nagyváros ki tudta terjeszteni befolyását az egész 
országra. És általánosságban: e réteg vizsgálata támpontokat nyújt arra vonat
kozólag is, hogy a tőke hogyan, milyen utakon át vándorolva halmozódik fel bizo
nyos személyek kezében és útjának során milyen egyéb tényezők jutnak szerep
hez. Budapest gazdasági vezetőrétegének története így az egész hazai kapitalizmus 
gazdasági alapjának és az arra ráépülő társadalmi szerkezetnek egy pontján 
igen konkrét és együttes vizsgálatát is lehetővé teszi. 

Egy korábbi tanulmányunkban1 már megkíséreltük, hogy e réteget mind
ezen kapcsolataival együtt vizsgálat tárgyává tegyük. Magát e réteget ott a 
budapesti 1200 legnagyobb adófizető csoportjával, illetve ennek meghatározott 
ismérvek szerint leszűkített élcsoportjával azonosítottuk, s vizsgálatát az 1903 
és 1917 közötti periódusra korlátrztuk. Most, akkori eredményeink nyomán 
visszanyúlva a városegyesítés éveihez, az éppen megalakult egységes főváros 
legnagyobb adózóit kívánjuk vizsgálat tárgyává tenni. A „legnagyobb adózó" 
—- csak röviden utalunk rá — pontosan körülírt fogalom: azokat soroljuk ide, 
kiknek — mint a legnagyobb adóösszegeket fizetőknek — jegyzékét a törvény
hatóságok rendezéséről szóló 1870. évi 42. te. rendelkezései alapján az állami 
adóhivatalok évról évre tartoztak összeállítani abból a célból, hogy a törvény
hatósági bizottságok taglétszámának felét a törvény szerint automatikusan adó 
legnagyobb adófizető személyek (virilisták) ennek alapján megállapíthatók 

1 Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1903 — 1917. Adalékok Budapest 
társadalomtörténetéhez a dualizmus korában I . Tanulmányok Budapest múltjából (a továb
biakban TBM) XVII . k. Bp. 1965.145-196.1. 
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legyenek. (Budapesten azonban az 1872. évi 36. te . szerint a törvényhatósági 
bizottság 200 virilista tagját az 1200 legnagyobb adófizető közül választották: 
így Budapest legnagyobb adófizetőinek jegyzéke 1200 nevet tartalmazott.) S mivel 
ekkor még a virilisták sorába való felvétel független volt attól, hogy az illető 
személy egyáltalán felvétette-e magát a városi választók jegyzékére, az így 
elkészült jegyzékeket — természetesen az adóbevallások hitelességével szemben 
mindig támasztható kételyek beszámításával — hiteleseknek és reális vagyoni 
viszonyok tükörképeinek tekinthetjük. 

I t t is2 utalnunk kell azonban arra, hogy az adóalap sajátosságainál fogva az 
adójegyzéknek a felvétel időpontjában adatszerű hitelessége esetén sem biztos, 
hogy az valóban egészében tükrözi a benne szereplők vagyoni viszonyait. Az 
adójegyzékben felvett adóalap ugyanis az ingatlan jövedelmet illetőleg csupán 
Budapesthez (ill. amennyiben még a három városról külön felvett jegyzékekről 
van szó, az egyes városokhoz: Budához, Pesthez, Óbudához) kötöt t : a városok 
határain kívül eső ingatlanok jövedelme nem számít bele. Ráadásul az 1870. évi 
60., ill. az 1871. évi 42. te. alapján megindult nagy építkezések időleges adómentes
sége még a sajátosan fővárosi ingatlan vagyonról kialakult képet is módosíthatja. 
Ugyanez a helyzet az egyéni tulajdonban levő ipari üzemek, kereskedő cégek 
stb. a fővároson kívüli telephelyei, lerakatai, fiókjai esetén is: i t t amellett részint 
a jövedelem könnyebb eltitkolhatósága, részint a jövedelemalakulás hullámzó, 
az adóbevallás időszakában esetleg éppen kiugróan jó vagy különösen kedvezőtlen 
menete is torzíthatja a képet. Végül — s ami a legnagyobb hátránya az adó
jegyzéknek mint ferrásnak — a részvénytársaságokba invesztált tőke sem észlel
hető, lévén, hogy azt a részvénytársaság összjövedelménél adóztatják, s a személyi 
osztalék már nem tartozik az adóalapba. Ez az oka annak, hogy jegyzékeinken 
és így belőlük levont következtetéseinkben is sokan nem vagy nem teljesen 
reális súlyukkal szerepelnek a kor Budapestjének vagyonosabb személyei közül. 
Olyan kétségtelen hiányosságok ezek, melyek — ha tárgyalásunk során helyen
ként megkíséreltük is segíteni rajtuk — az így nyert képet kétségtelenül tor
zítják, s amelyek miatt a legnagyobb adófizetőkre vonatkozó alábbi kutatásunk 
eredményét sem tekinthetjük a főváros legvagyonosabb személyeinek összes
ségét (és mindenben a helyes arányokban) ábrázoló képnek, Ügy véljük azonban, 
a hiány megállapításán és az olvasó figyelmének előzetes felhívásán túl i t t egye
lőre nem léphetünk; — jelentős és tanulságai általánosításának lehetőségét 
csökkentő korlátai ellenére is az adóösszeírásban mégis olyan, meghatározott 
vagyonalapokban megnyilvánuló vagyoni helyzet mérhető és összehasonlítható 
kifejeződését kell látnunk, mely — e korlátok és torzítások tudomásulvételé
vel — alkalmas lehet a kor fővárosi vezetőrétegének mibenlétéről és szerkezeté
ről az eddiginél teljesebb és főleg konkrétabb képet nyújtani. 

Vizsgálatunk a főváros legnagyobb adózóinak a Fővárosi Levéltárban őrzött 
1873. évi jegyzékén alapszik.3 Ez évben Pestről, Budáról és Óbudáról még külön-
külön jegyzékek készültek, és nem is egészen azonos szerkezetben: az egy-egy 
adózó által fizetett adót a pesti jegyzékek ugyanis nemcsak összesítve mutat ták 
ki (mint a budaiak és az óbudaiak), hanem adónemenként szétbontva is — lehe
tővé téve így a vagyonalap természetére vonatkozó következtetéseket is. Emel
lett a pesti jegyzék jóval túlnyúlik a virilizmus 1200 főnyi keretén, ennél sokkal 
jelentősebb számú adózóra terjed ki, ezáltal lehetőséget nyújtva a legnagyobb 

2 1 . m. 147-148. 1. 
3 Fővárosi Levéltár; Pestre vonatkozólag: Pesti levéltár, Választási iratok 1865 — 1873; 

— Budára vonatkozólag: Budai levéltár, lanácsi iratok 2735/1870. sz.; — Óbudára vonat
kozólag: Buda Pest és Óbuda egyesítésére vonatkozó iratok 1870—1873. sz. n. : „Névjegyzéke 
mindazon óbudai lakosoknak, kik 1871-ik évben 100 (Egyszáz) forinton felül álladalmi 
adót fizettek". 
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adófizetők a városi társadalomban elfoglalt helyének pontosabb meghatározá
sára is. Ilyetén eltéréseik ellenére is, a két alapjában azonos jegyzék így egészében 
szilárd bázist nyújt e fontos réteg elemzéséhez a főváros egyesítésének esztende
jében. 

1. Vizsgálatunk kiindulópontjául tekintsük át 1873 legnagyobb budapesti 
adófizetőinek vagyoni rétegeződését : 

1. tábla 
BUDAPEST LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐINEK RÉTEGEZÖDÉSE A FIZETETT 

ADÓÖSSZEG NAGYSÁGA SZERINT* 

Fizetett adó frt 
Budán és Óbudán Pesten 

Fizetett adó frt 
személy forint személy forint 

25 532 1 25 532,87 
10 001—25 531 — — 12 142 629,65 
5 001—10 000 1 6 061 28 167 808,58 
2 501— 5 000 2 6 405 102 352 249,90 
1 0 0 1 — 2 500 16 23 524 265 419 786,57 

7 5 1 — 1 0 0 0 26 22 115 154 131 988,82 
501— 750 51 30 692 283 172 635,83 
400— 500 41 18 495 227 101 297,45 

Összesen: 137 107 292 1072 1 513 929,67 

* Az 1200 legnagyobb adózó köre pontosan a 404 frt adót fizetőknél zárul: e körben 
Buda 1—137, Pest 1—1058, Óbuda 1—5 sorszámú adózói foglalnak helyet. A 400 frt-os 
kategóriahatárt az egyéb forrásokban alkalmazott kategorizálással való egyszerűbb össze
hasonlítás érdekében őriztük meg. 

A táblázat első látásra is világosan mutatja, hogy a főváros legnagyobb 
adófizetőinek csoportja két szempontból is erősen polarizált. Feltűnő egyrészt 
Pest hatalmas, kezel nyolcszoros fölénye a lélekszámát tekintve csak négyszerte 
kisebb testvérváros felett — másrészt ezen belül a 2500 frt felett és alatt adózók 
számának roppant különbsége (s ezen belül a 2500 frt felett adózók vonatkozásá
ban a budaiak gyakorlatilag teljes hiánya, sőt túlnyomó hányaduknak a 750 frt 
alatt i adózók köze történt leszorulása). Buda jelentéktelensége véleményünk 
szerint olyan körülmény, mely további vizsgálataink során a jobb parti várost a 
maga homogénül szűkös vagyoni viszonyaival eleve elhanyagolhatóvá teszi. 
A Budapest fejlődését elsősorban előmozdító tényezők társadalmi vetületét a 
maguk teljességében és valóságában csupán Pesten is kielégítően tudjuk tanul
mányozni. 

Mint említettük, a pesti adójegyzék a virilisek adóját adónemenkénti bontás
ban mutatja be: ennek során részletezve a házbéradó, a jövedelemadó, a telekadó 
és a személyes kereseti adó címén kivetett összeget. Ezek közül azonban csupán a 
házbéradó és a jövedelemadó jelentősebb: Pest város 1873. évi 7 millió 543 ezer 
forint összadójából az előbbinek 3 millió 400 ezer, utóbbinak 3 millió 4 ezer 
forintnyi összege együttesen az összadó több mint 84%-a.4 így a továbbiakban 
a Pest 1058 legnagyobb adótétele alatti adókat elemezve, megelégedhetünk 
csupán az e két legnagyobb hozamú adó címén fizetett összegek vizsgálatával. 

4 Körösi József: Budapesti adó-tanulmányok. I . Jövedelmi adó 1873. és 1874-ről. I I . 
Házbéradó 1873, 1874, 1875 és 1876-ról. Bp. 1877. (Budapest főváros Statisztikai Hiva
talának Közleményei XIII ) (a továbbiakban: Körösi XIII.) VIII . 1. 
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Az 1. sz. tábla esetén alkalmazott adókategóriákban a pesti összadó és jöve
delmi adó viszonya a következőképen alakult : 

2. tábla 
ÖSSZADÓ ÉS JÖVEDELEMADÓ ARÄ5TYA PEST LEGNAGYOBB ADÓTÉTELEINEK 

AZ ÖSSZADÓ NAGYSÁGA SZERINTI RÉTEGEZÖDÉSÉBEN 

összadó összadó Ebből jövedelmi adó Ebből 
400 írt 

Ebből 
1000 írt 

írt tétel írt tétel írt feletti tétel 

25 532 1 25 532,87 
10 001—25 531 12 142 629,65 3 10 166,29 — 1 
5 001—10 000 28 167 808,58 6 9 917,83 3 2 
2 501— 5 000 102 352 249,90 35 17 272,45 12 4 
1 001— 2 500 265 419 786,57 84 33 742,82 18 7 

751— 1 000 154 131 988,82 66 21 998,52 20 — 
501— 750 283 172 635,83 133 43 673,04 54 — 
400— 500 227 101 297,45 120 31 585,85 41 — 

összesen : 1072 1513 927,67 447 168 356,80 148 14 

A táblázat elemzése világosan mutatja, hogy Pest legnagyobb adózóinak 
felső rétegében az adóalapok között a háztulajdon a döntő jelentőségű és az 
egyéb forrásokból származó jövedelmek jelentősége csekély. A jövedelemadó 
jelentősebb szerepével csupán a virilisek alsóbb kategóriáiban, a 400— 750 frtközött 
adózók soraiban találkozunk, ahol az adózóknak immár több mint fele fizet 
jövedelmi adót, mely a kategória Összadójának negyedrészét teszi ki. A jövede
lemadó és a házbéradó által kifejezett vagyonalap ilyen erős különbsége akkor 
sem csökken, ha tudjuk, hogy az adókulcsok adónemenként eltérőek voltak: 
a jövedelemadóé 10, a házbéradóé mintegy 24%.5 A virilistáknál megadóztatott 
házbérjövedelem így számított összesen 6 és fél millió frt-nyi összegével szemben a 
jövedelemadóra kötelezett bevételek csupán mintegy 1 és % millió frt-ra becsül
hetők: a házbérjövedelemhez képest még mindig aránytalanul csekély összegre. 

A táblázat elemzése tehát általánosságban máris arra enged következtetni, 
hogy a pesti elhelyezést kereső tőkefelhalmozás már ekkor is aránytalanul nagy 
hányadában fordul a háztulajdon felé, mégpedig minél nagyobb vagyonról 
van szó, annál inkább. De megfigyelhető az is, hogy a háztulajdonba invesztálódó 
nagy tőkék mellett folyamatosan alakulóban vannak egyelőre kisebb, még mobil, 
már egyre nagyobb részükben jövedelmi adóval megrótt tőkék is — ha ezeknek 
tényleges erejéről és jelentőségéről még egyelőre nem tudunk is pontos képet 
alkotni magunknak. Már csak azért sem, mert a jövedelmi adó alapját a házadóénál 
viszonylag mindig könnyebben lehetett eltitkolni. 

Részletesebben megismerendő azonban az 1873 pesti adózói mögött álló 
tényleges jövedelmi és vagyonalapokat, az alábbiakban 3. sz. táblánkon Pest 
adózóit az adójegyzéken feltüntetett foglalkozásaik, ezen belül pedig összadóik 
nagysága szerint csoportosítva mutatjuk be. Ennek során az adójegyzék foglal-

5 Az adókulcsokra a házbéradónál: Körösi József: Pest városi adó tanulmányok. Az 
1871. és 1872. évi adatok alapján. Bp. 1875. (Budapest főváros Statisztikai Hivatalának 
Közleményei X.) XXXV—XXXVII. 1.: gyakorlatilag a háztulajdonos tiszta jövedelméből 
fizetendő 29%-os adó a nyers jövedelemnek 20 —21%-át tette ki. Az adókulcsra a jövedelmi 
adónál : Körösi József: Pest városi jövedelmi adó tanulmányok. Az 1870-i adatok alapján. 
Pest 1873. (Sz. k. Pest városa Statisztikai Hivatalának Közleményei VI.) 27. 1., az 1868: 
XXVI. tc.-t idézve. 
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kozás megjelölésétől csak két esetben tértünk el. A háztulajdonosok esetén, 
kiknél, amennyiben az adójegyzék még más, adóalapul szolgáló foglalkozásra 
is utalt , az illetőt az alá soroltuk — de még ha az adójegyzék csak háztulajdonos
nak említette is, az 1873. évi fővárosi címtár (ill, az abban foglalt cím-, cég- és 
szakcímjegyzók) segítségével igyekeztünk megállapítani esetleges egyéb jövedel
met biztosító foglalkozását ;6 — s amennyiben ez lehetséges volt, az illető személyt 
a táblázaton ennek megjelölése alatt vettük fel. (Hangsúlyozandó, hogy mind 
ekkor, mind az előző esetben következetesen így jártunk el, még akkor is, ha az 
illetőnek az így felderített egyéb foglalkozásából származó adóalapja házbér
jövedelménél akár jelentékenyen csekélyebb volt is.) A háztulajdonoson kívül az 
általában kereskedő megjelölés alatt felvett személyek esetén is ugyancsak a 
címjegyzék segítségével igyekeztünk megállapítani a konkrét kereskedelmi ágat : 
amennyiben ez sikerült, úgy az illető adózót ennek megjelölésével vettük fel 
táblázatunkra. Ennek az azonosításnak során a táblázatban egyazon személy
nek egyrészt természetes, másrészt jogi személye (cége) alatt, s így az adójegy
zékben esetleg (a jegyzék készítőinek igyekezete ellenére is) elkülönítve felvett 
adóösszegeit összevontuk. Ennek következtében az 1 072 400 frt feletti pesti adó
tétel helyett táblázatunk végül is csak 1028 személyt mutat ki ugyan — ám a 
vizsgálatba bevontak így lecsökkent számának logikusan kínálkczó, legalább 
1058-ig menő további bővítésétől eltekintettünk: a minimálisan 400 frt-cs adó
határt ugyanis a más statisztikai forrásokkal való gyors összehasonlítás lehetőségét 
csökkenteni nem akarván, nem kívántuk átlépni. 

3. tábla 

PEST LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐINEK MEGOSZLÁSA FOGLALKOZÁSI FŐCSOPORTOK 
ÉS ÖSSZADŐJUK NAGYSÁGA SZERINT 

Foglalkozási főcsoport Tagjai 
összszáma 

Ebből 

400— 
500 

501— 
700 

701— 
1000 

1001— 
2500 

2501— 
5000 

5001— 
10000 

forint között adózik 

10 ezer 
felett 

Háztulajdon 
Kézműipar 
Gyáripar 
Építőipar 
Terménykeresk 
Textilkeresk 
Vasárukeresk 
Üveg-, papírkeresk. . . . 
Fűszer-, csemegekeresk. 
Könyvkeresk. 
Keresk. általában 
Vendéglátóipar 
Bérkocsis, fuvaros . . . . 
Szabadfogl. ér t 
Bankár, pénzváltó 
Alkalmazott ért. 

474 
87 
42 
26 

104 
60 
12 

8 
25 

7 
24 
52 

10 
30 

75 
26 
10 

6 
21 
19 
4 

7 
15 
4 
9 
3 
3 

95 86 
26 15 
10 10 

5 7 
20 16 
14 7 

2 1 
4 2 
6 1 
2 1 
6 1 

15 10 
2 1 

15 9 
2 __ 
9 8 

233 175 

138 
18 
10 

6 
26 
14 
2 
1 
9 
1 
7 
8 
1 

18 
2 
8 

53 
2 
1 
1 

13 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
4 

5 
1 
2 

Ös 1028 210 269 96 32 13 

6 Az 1873. évi budapes t i c ímtá r bibliográfiai a d a t a i t Id. a 7. sz. j egyze tben . 
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."•'. A Pest legnagyobb adófizetői mögött álló, tehát a polgári vagyonképződés
ben legjelentősebb tényezők után nyomozva, táblázatunk elemzése világosan 
rámutat a továbbra is domináló háztulajdon mellett két további ágazat, a város
építéssel valamint a nyerstermények kereskedelmével (ideszámítva a vaskeres
kedőket is) foglalkozók csoportjának nagy jelentőségére. 474 + 26+104 + 1 2 : 
összesen 616 adózó, a pesti virilisek több mint fele s emellett az 1000 és még inkább 
2500 frt felett adózók túlnyomó része is ezekben a csoportokban található. 

4. tábla 
PEST LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐINEK EGYES JELLEGZETES CSOPOETJAI 

ÉS EÉTEGEZÖDÉSÜK A FIZETETT ADÓÖSSZEG NAGYSÁGA SZERINT 

Száma 

Ebből 1000 frt felett adózik Ebből 2500 frt felett adózik 

Száma 
személy % személy 

a legnagyobb az 1000 frt 
felett Száma 

személy % személy 
adózók %-ában 

Legnagyobb adófizetők 
ebből 

1028 

474 
26 

104 
12 

410 

218 
8 

47 
5 

39,3 

45,7 
33,8 
45,1 
41,6 

141 

80 
2 

21 
3 

13,5 

16,5 
8,5 

20,1 
25 

34,3 

36,7 
25 
44,6 
CO 

1028 

474 
26 

104 
12 

410 

218 
8 

47 
5 

39,3 

45,7 
33,8 
45,1 
41,6 

141 

80 
2 

21 
3 

13,5 

16,5 
8,5 

20,1 
25 

34,3 

36,7 
25 
44,6 
CO 

összesen a)—d) : 616 278 . 44,8 106 16,8 38,1 

Úgy véljük, a fenti csoportok részletesebb vizsgálata, fontosabb virilistáinak 
és vagyonuknak bemutása, útjuk és kapcsolataik elemzése némileg közelebb 
vihet bennünket a kiegyezéskori Budapest társadalmának megismeréséhez. 

2, Ami a háztulajdonból eredő jövedelmet illeti: az 1028 pesti virilista vagyoni 
viszonyainak lehető gondos nyomozása után is jórészüknek kétségtelenül a 
kizárólagos háztulajdon szolgáltatja az adóalapul szolgáló anyagi bázist.7 A ház-

7 A következőkben az egyes személyekre vona tkozóan közölt bizonyos a d a t o k forrás-
helyeire külön n e m fogunk h iva tkozn i : azok a d a t t í p u s o n k é n t a következő m u n k á k b ó l 
v é t e t t e k á t : 

Az 1873. évi fővárosi lakóhelyre, ház- vagy á l t a l ában inga t l an tulajdonra, ill. a n n a k 
helyére, v a l amin t a cégjegyzésekre ( ideértve a r t - o k igazgatósági t agsága i t is) : Adressen 
Ka lender von Pes t , Ofen u n d Altofen für des J a h r 1873. Herausgegben von Gebrüde r 
Lég rády . P e s t 1873. 

Gyárosok, iparosok esetén a gyár, üzem telephelyére, munkáslétszámára, gépállományára, 
termelőképességére v o n a t k o z ó a n : Á Budapes t i Kereskede lmi ós I p a r k a m a r a jelentése. . . a 
budapes t i k a m a r a i kerüle t kézmű- és gyár ipa rá ró l az 1870 —1875-iki években. B p . 1877. I I I . 
rész . 

A m a is álló műemléki, műemlékjellegű vagy városképi értékű épületekre (bibliográfiával) : 
Zakariás O. Sándor: Budapes t . Magyarország művésze t i emlékei 3. B p . 1961. 

A polgárjogok a d o m á n y o z á s á n a k időpont já ra és az a d o m á n y o z o t t a k személyi a d a t a i r a a 
Pallos Jenő-féle, a po lgá rkönyvek ada t a in n y u g v ó h a t a l m a s összeáll í tásnak a Fővá ros i 
Levé l t á rban ő rzö t t p é l d á n y á t haszná l tuk . 

A nemesítésekre 1867-ig: Illésy János—Pettkó Béla: A K i r á l y i K ö n y v e k 1527 — 1867. 
B p . 1895. — 1 8 6 7 - 1 9 1 8 k ö z ö t t : Gerő József: A K i rá ly i K ö n y v e k . B p . 1940. Egyes ese tek
ben felhasznál tuk az eredet i nemeslevelek a Liber Reg iusokba az i t t közölt jelzetek a l a t t 
beveze te t t szövegét is. 

Az 1888, évi virilizmusra és adók ra : Magyar A lmanach . B p . 1888. 
A pesti kereskedelmi testületben 1846 —47-ben fizetet t a d ó k r a : Pólya Jakab: A szaba

d a l m a z o t t pes t i kereskedelmi t e s tü le t és a budapes t i nagykereskedők és nagyiparosok t á r 
su la ta t ö r t éne t e B p . 1896 .1 . 

Mindezen m u n k á k b a n a vona tkozó a d a t az illető személyek vagy vál la la tok A B C - b e 
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tulajdon jelentőségét csak emeli az a körülmény, hogy míg az Összesen 474 
kizárólagosan háztulajdonos összesen csak 640 ház bérjövedelmét élvezi, a 400 
frt-on felül adózó többi, már nem csak vagy legalábbis nem elsősorban háztulaj
doni vagyonalapú adózónak is 748 ház van tulajdonában. Ennek a körülménynek 
jelentőségét a város egész társadalmán belül akkor tudjuk helyesen értékelni, ha a 
virilisták házait a tulajdonosaik által fizetett összadó nagysága és kerületek 
szerint csoportosítjuk. A fenti táblázaton a virilisták háztulajdonának végössze
geit összevetve az egész pesti háztulajdonra és annak átlagjövedelmére vonat
kozó 1873. évi, városrészekre bontott adatokkal, azt láthatjuk, hogy a virilisták 
Pest háztulajdonában csaknem 25, házbérjövedelmében pedig 40%-ig érdekeltek. 
(1 360 000 forint házbéradójukat a jövedelem 20%-ával véve azonosnak, 6 millió 
800 ezer forintot kapunk: ez a város ez évi, 16 millió 670 ezer frt összes házbér
jövedelmének kb. 40%-a.) A házak számarányának a házbérjövedelem arányához 
képest kisebb volta pedig azt mutatja, hogy — ami különben a dolog természeté
ből következik is — a virilisták kezén Pestnek elsősorban nagyobb házai halmo
zódtak fel. 

5. tábla 
A PESTI HÁZTULAJDON y lROSRÉSZEjSTKÉí ra MEGOSZLÁSA AZ ÖSSZEG NAGYSÁGA 
SZERINT CSOPORTOSÍTOTT LEGNAGYOBB ADÓTÉTELEKET FIZETŐ ADÓZÓK KÖZÖTT 

Adó
tételek 
száma 

A hozzájuk tartozó, házbéradóval terhelt ingatlanok száma a 
Fizetett adó 

frt 
Adó
tételek 
száma 

Bel- Lipót* Teréz József- Ferenc-
Adó
tételek 
száma 

. város területén 

400— 500 228 26 9 79 72 20 206 
5 0 1 — 750 283 * 48 19 121 84 31 303 
751—1000 154 41 13 98 26 19 197 

1001 — 1250 74 31 14 38 20 7 110 
1251 — 1500 52 20 11 38 10 6 85 
1501—1750 47 22 14 18 7 7 68 
1751—2000. 36 15 16 18 5 11 65 
2001—2500 56 28 26 23 8 3 88 

- 2501—3000 38 16 24 15 7 — . 62 
3001— 104 57 74 54 14 5 204 

Összesen: 1072 304 220 502 253 109 ' 1388 

Házak összes száma 584 428 1999 1870 763 5644 

Átlagos házbérjövedeler n8 6596 1035 2526 1222 1198 
' . ' . " . ' • ' 

Most már részletezve a táblázat tanulságait: à virilisták részesedése a Bel
város és a Lipótváros házállományában a legerősebb : mindkét esetben valamivel 
az 50%-on felüli. A Terézvárosban részesedésük már kisebb: mintegy 25%, a 
József- és Ferencvárosban pedig alig 14%. Világosan mutatja ez egyrészt e város-

szedett neve, vagy az utcák és házszámok rendjében közölt házszám alatt egyszerűen fel
található. Amannyiben valamäly személyről adatokat csak é forrásokból tudtunk, jegyzetet 
az illető személyről nem készítettünk. 

A tanulmányban idézett utcanevek vagy egykorú vagy mai formájukban szerepelnek; 
előbbi esetben azonban zárójelben mai nevüket is megadjuk. A házszámok azonban mindig 
egykorúik (a műemléki házakat kivéve), és nem fedik a maiakat. 

8 Házak számára és a ház bérjövedelemre: Körösi X I I I : XXV., XXX. 1. 
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részek kispolgárságának még szívós ellenállását a virilisták terjeszkedésében 
megnyilvánuló spekulációs tendenciákkal szemben — ám ugyanakkor e területek
nek még a spekulációs városépítés szempontjából aránylagos érdektelenségét is. 
Tanulságos lenne egy alaposabb analízis eredményeként térképre vetíteni a 
virilisták a Bel- és a Lipótvároson kívüli házbirtokainak elhelyezkedését a városon 
belül: az eredmény alighanem házaiknak a Belváros felé, illetve a kivezető' főút
vonalak mentén csoportosuló elhelyezkedését mutatná ki: a külső részeket (itt 
most nem is beszélve még a kifejezetten külterületekről) úgylátszik még nem 
vonták be érdeklődési körükbe. 

A táblázat elemzése azonban azt is megmutatja, hogy a háztulajdon területi 
elhelyezkedése és mennyisége hogyan függ össze az összadókategóriák nagyságá
val, a virilisták e szerinti polarizálódásával. A virilista háztulajdonból a 2000 
frt-on felül adózók a Belvárosban 1/3-ot, a Lipótvárosban félnél többet, a Teréz
városban is csaknem 1/5-öt tar tanak kezükben; — a József- és Ferencváros 
iránti érdektelenség i t t is világosan látható. Igen jellegzetes viszont a 400—750 frt 
között adózók házbirtokának részesedése a virilista háztulajdonban: a Terézváros
ban az ő kezükön található a virilista háztulajdon 40%-a, a Józsefvárosban éppenség
gel több mint 60%-a, a Ferencvárosban is csaknem 50%-a. A Belvárosban arányuk 
a 2000 frt-on felül adózókéhoz viszonylag kiegyenlített (kb. 25%); legélesebb 
a polarizálódás a Lipótvárosban : i t t a 750 frt-on aluli adózók aránya a háztulaj
donosok között alig múlja felül a 10%-ot. Amiből némi újabb adalékot is kapha
tunk az egyes városrészek virilizmusának (s összességében az egész fővárosi viriliz-
musnak) jellegzetességeihez: a virilistákon belül a felső, közép és alsó rétegnek, 
a Belvárosban még meglevő, részben a városrészek közül a Belváros legtörténe-
tibb kialakulása által is befolyásolt (ám kétségtelenül i t t is a nagypolgárság által 
dominált) egyensúlyát a végül is a nagypolgárság területi expanziójának ered
ményekónt felépült Lipótvárosban már a felső réteg teljes, még a középrétegek
kel is csak részben megosztott egyeduralma váltja fel. Ezzel szemben a Teréz-
és Józsefvárosban a helyi kispolgárság meggazdagodott (a Józsefvárosban 
még inkább hagyományos) s így a virilizmus alsó kategóriáiba feljutott elemei 
rendelkeznek szerény, de szívósan védett pozíciókkal. S hogy az egyes város
részek arculatának ilyetén eltéréseit még kiegészítsük: az 1870—74. években egy 
ténylegesen megépített ház átlagos építési költsége míg a Lipótvárosban 200 812 
frt volt, addig a Belvárosban már csak 77 035, a Terézvárosban 61 592 s a 
József- és Ferencvárosban egyformán csupán 37 és fél ezer frt körül mozgott — 
újabb szempontból is jellemzően mutatva be egyrészt a város ekkori terjeszkedé
sének fő irányát, másrészt az egyes városrészek háztulajdonosai mögött álló, 
élesen eltérő vagyoni alapokat. 

Tanulmányunk terjedelme nem teszi lehetővé azt sem, hogy benne részletesen 
kidolgozva teljességében mutassuk be a virilis háztulajdon kiterjedését és meg
jelenési formáit, akár csak a város belterületén is. Példaszerű vázlatos érzékel
tetését azonban két vetületben megkíséreljük; egyrészt Pest 142, 2500 frt-on 
felüli adózója házbiítokának, másrészt — ezt részben fedve is — a Belváros 
egésze háztulajdoni viszonyainak és a birtokosok főbb típusainak bemutatásán 
keresztül. 

Pest város 142 ember egyenként 2500 frt összadón felül fizető adózójának adó
ját elsősorban a házbéradó teszi ki. E rétegben a Deutsch és Schneider szállító
cég kivételével minden adózó csak házbéradót vagy legalább házbéradót is fizet. 
Mint 3. sz. táblánk mutatja: a 142 adózó összesen 266 ház birtoka után adózik. 

Közülük a 9 legnagyobb adózó külön kiemelendő sajátos csoportot alkot. Kasselik 
Ferencnek, Hild mellett a reformkori Pest-Buda legnagyobb tevékenységi körű építészének 
és építési vállalkozójának, mostanra immár a város legnagyobb adófizetőjének 25 000 frfc 
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adót fizető 7 bérháza van. Báró Orczy György, Pest és Heves megyei nagybirtokos ugyan csak 
2 ház után adózik, de összesen 16 300 frt-ot : házai közül ugyanis egyik a város szobaszámára 
(141) nézve második, lakóinak számára (359) nézve hatodik legnagyobb lakóháza, a Király 
(ma Majakovszkij) utca és Országút (Tanács körút) sarkán álló, 14 000 frt adóra kötelezett 
Orczy ház. A harmadik legnagyobb adózó a nevét még 1834-ben történt megnemesítésekor 
Wurmról Almayra változtató Wurm József vaskereskedő immár földbirtokos fia, Almay 
RezsŐ: 6 a ma is álló hatalmas, 1870-ben 181 szobájával a város első, 320 lakójával a város 
nyolcadik háza, a Wurm udvar (Dorottya utca 6.) és egy József nádor téri átjáró ház után 
15 400 frt-ot fizet házbéradóba.9 Negyedik helyen gróf Pálffy János, a bajmóci és vöröskői 
uradalmak és várak valamint értékes bécsi bérházak tulajdonosa áll: két ma is álló háza 
(Petőfi Sándor utca 3. ós Kossuth Lajos utca 3.) után 12 600 frt adót fizet. Az adójegyzék 
ötödik helyén ismét pesti polgárt találunk: Unger Henriket, 9, részben bel- részben teréz
városi ház utáni 11 900 frt összes házbéradóval; — a hatodik helyen újból arisztokrata, 
a Fehér megyében nagybirtokos Gziráky János gróf három ház után 11 427, a hetedik helyen 
viszont termónynagykereskedőből lett földbirtokos ós 1867-től nemes: maglódi Wodianer 
Béla három ház után 11 201, nyolcadikként a régi pesti polgárcsaládból származó Neuhof-
fer János három belvárosi, két lipót- és egy terézvárosi ház után 10 800 frt-tal adózik. 
A kilencedik legnagyobb adózó ismét arisztokrata: a Festeticsek 1853-ban osztrák grófi 
rangot nyert dégi ágából származó Dénes gróf, ki 10 600 frt adót fizet három háza u tán: 
közülük a legnagyobb a néhány éve lebontott Engels téri hatalmas Marokkói-udvar. 

A 9 legnagyobb adózónak — egyszersmind a város legnagyobb jövedelmű 
háztulajdonosainak is — társadalmi helyzetét tekintve ilyeténképpen elég válto
zatos, de mindenesetre nagyon jellegzetes összetételű e csoportja összesen 36 ház 
után tehát közel 125 000 frt adót fizet: az összesen mintegy 600 000 frt évi ház
bérjövedelemre enged következtetni: az 1030 virilis kezén levő összes házak 
bérjövedelmének mintegy 9%-a ez. 

De ha ezek után vizsgálatunkat a többi 133, 2500 frt felett adózó háztulaj
donos személyére is kiterjesztve nézzük végig a főváros 1873. évi házjegyzékét, 
képünk a továbbiakban sem válik kevésbé érdekessé. A legforgalmasabb utcák 
legexponáltabb pontjain találkozunk e vezetőréteg házaival. A Váci utca 9, 12, 
13, 15, 17, 78, : az Uri (Petőfi Sándor) utca 2, 7, 8, 9, 10, 12 ; a Kishid (Türr István) 
utca 1, 2, 4, 6; á Deák Ferenc utca 1, 3, 5, 10 ,11, 12; az Aranykéz utca 3, 4, 5; a 
Kristóf tér 3, 5; az Országút (Tanács körút) 2, 3, 14, 18, 29; a Városház tér 3, 
5, 10; a Fehérhajó utca 2, 3, 6, 8; a Kígyó utca 3, 6; a ma már a Városház térrel 
együtt eltűnt Sebestyén-tér 4, 6; a Szervita (Martinelli) tér 1, 2, 6, és az elegáns 
Aldunasor (Belgrád rkpt.) 3, 17, 30, 31, 32. és 33. számú házai mind e csoport 
kezén vannak; csak a felsorolt utcákon, a Belváros legforgalmasabb pontjainak 
viszonylag kis átmérőjű körében 53 ház — s ezenkívül még mindig a Belváros 
területén, csak jobban szótszórva további 23 ház. De még tanulságosabb képet 
kapunk, ha e réteg lipótvárosi házbirtoklását nézzük végig : a városrész 220 
házából ui. 69 van birtokukban. A Lipótváros — ellentótben a tulajdonviszonyait, 
illetőleg történetileg és elég komplex módon kialakult Belvárossal — racionális 
várostervezés és parcellázás eredménye, melynél kezdettől fogva szerepet kapott 
a spekuláció is: nem véletlen, hogy e viszonylag kisterjedelmű városrészben 
fizetik — elsősorban az ittlakó nagy terménykereskedők — a város jövedelmi 
adójának csaknem 50%-át. A Lipótváros 2500 frt-on felül adózó háztulajdonosai
nak ingatlanai egyrészt a Belváros határához legközelebb eső részeken (Deák tér, 
Engels tér, József nádor tér, Színház tér [Vörösmarty tér]) sűrűsödnek össze, 
másrészt az innen észak felé kiinduló főutak, a város akkori gazdasági cityjének 

9 A legnagyobb és legnépesebb házak felsorolása: Körösi József: Pest sz. kir. város az 
1870. évben. Pest 1871. (Pest városa Statisztikai Hivatalának Közleményei IV) 133.1. 
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főútjai mentén: a Dunaparton,, az Akadémia utcában, a Nádor, a Bálvány (Októ
ber 6) és a Sas (Guszev) utcában, kisebb részben a Váci (Bajcsy Zsilinszky) kör
úton — ott, ahol vagyonuk, spekulációs képességeik emlékét és az általuk foglal
koztatott nagy építészek ízlését a klasszicista és az eklektikus Budapest részben 
máig is fennálló, i t t-ott már romantikus elemekkel is tarkított utcasorai őrzik : a 
földszinten az utca felől vastáblákkal zárt üzlethelyiségeikkel, az udvar felől 
mély raktáraikkal, az építészet optikai trükkjeivel is kihangsúlyozott bel étage-
aikkal, az udvarokon a mitológiai alakokat ábrázoló kutakkal és az először i t t 
megjelenő vasrácsos függőfolyosókkal: Budapesten első típusaiként a nagyváros 
a következő évtizedekben hatalmasan megszaporodó bérházainak. A klassziciz
mus jegyében és a virilisták pénzén kiépült városrész terjeszkedésének ekkor 
még az Újépület és a mellette húzódó Sétatér, illetve a mai Kossuth Lajos tér 
helyén álló üres térség szabja határát : ettől feljebb már inkább csak kijelölt, 
de ekkor még ki nem épített utcák, üres raktárterek, grundok jelzik a várost. 
E területből a mai Engels tér, Deák Ferenc tér, József nádor tér, Vörösmarty tér 
és az őket összekötő Bécsi, Deák Ferenc és Harmincad utcák 43 házszámából 
25 volt a 2500 frt-on felül adózó természetes személyek, további 6 pedig bankok, 
biztosítók stb. tulajdonában volt, s a megmaradó 12 házszám tulajdonosai is 
túlnyomó részt virilisták. Csak az ittálló házak jövedelmére jellemző, hogy az 
Engels tér kilenc, 2500 frt-on felül adózó háztulajdonosa háza után összesen 
43 400 frt adót fizet, ami szerény számítás szerint is 200 000 frt házbér bevételnek 
felel meg. A Duna-part és a vele párhuzamos Dorottya, majd Akadémia utca és 
a Nádor utca, kb. a Kossuth Lajos térig terjedő összesen 76 házszámából a jogi 
személyek (Akadémia, Lloyd, bankok stb.) csak az Akadémia utcában 9 (itt 
voltak a nagy vasúttársaságok székházai), összesen 18 házszáma mellett a Doroty-
tya utcában az 1, 6, 7, 9, 10, 11,12., az Akadémia utcában az 5., a Nádor utcában 
az 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20. számok virilisták tulajdonai. Ideszámít
hatjuk még a Báthory utca 281/b-e, 281/282, 284, a Géza utca 281/a-c, 284, 
283., a Feldunasor (Széchenyi rakpart) 21 (284) és a Nádor utca 281, 282. hely
rajzi számai által határolt hatalmas telek- és részben már házkomplexust is: 
a zsidó terménykereskedők és bérháztulajdonos nagybirtokos grófok mellett 
a kor harmadik jellemző kapitalizálódó típusaként Tisza Lajos kereskedelmi 
miniszternek (ekkor a Közmunkatanács elnökének, később Szeged dicséretes 
energiájú újjáépítő kormánybiztosának, s később grófnak) Zeyk Károly belügyi 
államtitkárral közösen birtokolt (kétharmad részében utóbbi nevén levő) ingat
lanát : 54 szobájában 316 lakójával a város tizedik legnagyobb lakóházát. Ha tekin
tetbe vesszük, hogy ezek mellett a kiemelt területrészek mellett a Hochstrasse 
(Fő utca, a mai Arany János utca) 17 házszámából hét 2500 frt-on felül, más kilenc 
pedig ezen alul adózó, de ugyancsak virilista kezén van, a Bálvány (Október 6) 
utca húsz házszámánál ez az arány 5:9, a mindössze hét háznyi Mérleg utcában 
2:4, a huszonhat házból álló Sas (G-uszev) utcában pedig 10:5, — a virilista ház
birtoklás méreteiről és jelentőségéről alkotott képünk jelentősen tovább bővül. 
Hogy befejezésül a Terézváros 67 házát birtokló 2500 frt-on felüli virilisták itteni 
ingatlanait vizsgálva, a legfelületesebb áttekintéssel is megállapíthassuk : hasonlóan 
a Lipótvároshoz, i t t is a Belvárost határoló Országút, a mai Tanács körút keleti 
oldalából 12 házból 2 híján mindegyik az ő kezükön van csekély 43 600 frt adó
ért, tehát kb. 220 000 frt házbérjövedelemmel. Az innen kiinduló legfontosabb 
utca a Király (Majakovszkij) utca, a város kispolgári gazdasági és társadalmi 
életének egyik fő ütőere: a mai Lövölde térig érő 99 házából az 1 — 62. házszámok 
között 24 van a 2500 frt-on felül fizetők kezén, emellett legalább további 20 
van az ez alatt adózó virilisták tulajdonában. Ugyanígy e vezető virilista csoport 
kezén van a Dohány utca elejének 13 házából 5, a Kerepesi (Rákóczi) út elejének 
15 házából 3 - ugyanitt további 3 ház 2500 frt alatt adózó virilisták birtokában van. 
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Anélkül, hogy a virilisták ingatlanbirtokainak további részletezésébe bele
bocsátkoznánk (ám amennyiben az i t t csak sommásan összefoglalt 2500 frt felett 
adózó háztulajdonosok és házbérbirtokosok a későbbiek során más vonatkozások
ban említésre kerülnek, mindig utalni fogunk ingatlanbirtoklásuk adataira is), 
rá kell még mutatnunk arra, hogy a ház- és telektulajdonnak az az erős felhal
mozása a virilisták kezében, ami a századfordulóra már megfigyelhetővé válik, 
i t t még hiányzik: a legjelentősebb házvagyon komplexus, Kasselik Ferencé is 
csak 7 házból áll és a puszta spekulációs célú telekbirtoklás még nincs kifejlődve 
olyan hatalmasan, mint azt majd néhány évtized múlva látni fogjuk, mikor a 
város rohamos fejlődése már kézzelfogható közelségbe helyezte a külterület 
mielőbbi gyors kiépülését is. Az akkori külterületeken, mégpedig nemcsak a 
Városligetnél, hanem a mai VII . kerület külső részeit jelentő István- és Hermina 
mezőn, valamint a Zuglóban, az ún. Erdőtelken ; a Váci út felső részein és a Város
liget háta mögött az ún. Ackergründén, a Duna és a Váci út közti részen (a későbbi 
Angyalföldön) és a Felső bikaréten — a déli részen pedig a Soroksári út hosszában 
nyúló területeken, Törökőrön, továbbá a Rákosi réteken, s Kőbányán már meg
jelennek ugyan a virilisták telekbirtokai is, de az üres telkek spekulációs birtok
lásának mértéke még nem éri el a későbbi méreteket. Ezt talán a városhoz köze
lebb levő részeket kezében tartó majoros rétegnek még viszonylag erős gazdasági 
pozíciója is magyarázza, de legalább annyira indokolja az, hogy azok az előfel
tételek, melyek e telkek megfelelő gyorsasággal való beépítését lehetővé tették 
volna (elsősorban a közművezés, ami nélkül ekkor már nagyobb bérház épít
kezésekbe nem lehetett bocsátkozni), ezeken a területeken még nem voltak 
biztosítva. A főváros ekkori legnagyobb adófizetőinek kültelki birtoklása és 
későbbi virilistáinak e kültelki telekbirtoklásból történő felemelkedése a buda
pesti nagy vagyonok kialakulásának kétségtelenül egyik legizgalmasabb feje
zete — konkrét vizsgálatába belebocsátkozni azonban e helyütt egyelőre még 
nem állt módunkba-n. 

A fővárosi virilisták házingatlan vagyonának már a nagyvonalú, csupán 
szinte szemelvényes és csupán mennyiségi áttekintése is világosan bizonyítja: 
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a fővárosban természetes személyhez kötötten 
megadóztatott vagyonalapok közül a háztulajdon nemcsak összegével, hanem a 
benne fizikailag is kifejeződő társadalmi funkciónál fogva is (gondolva i t t nemcsak 
a házingatlan által adott közéleti, társadalmi súlyra és tekintélyre, de — főleg a 
valamely ipari vagy kereskedelmi foglalkozást folytatóknál — a vagyoni helyzet
nek a házingatlan által kifejezett stabilitására) e korban még a legjelentősebb és 
legkomplexebb tényező — nem is szólva a hatalmas építkezésekkel a városképet 
szinte napjainkig hatóan befolyásoló jelentőségéről. 

Igen jellegzetes vonása végül e kor pesti házbirtoklásának az arisztokrata 
háztulajdonosok nagy száma és ingatlanaik nagy értéke. A városban a pesti 
oldalon az adójegyzék 38 arisztokrata háztulajdonost ír össze: házadójuk összesen 
mintegy 140 000 ír t , ami a szokásos módon 20%-os adókulcsot számítva, legalább 
650 000 frt házbérjövedelemnek felel meg. A háztulajdonos arisztokraták név
sorából jellegzetesen emelkedik ki a Pest és kisebb részben Fejér megyei, mel
lettük pedig a délvidéki eredetű nagybirtokos arisztokrácia: a főrangjukat jórészt 
újabban, a XVII I . sz. óta nyert arisztokraták, akiknek árutermelése számára 
Pest volt a nagy piac és életformájukban Pest volt a város ; akik már a reform
korban elsőknek emelnek palotákat, majd bérházakat Pesten; akik részben 
újabb főnemességük, részben protestáns voltuk következtében nem tartoznak a 
bécsi udvari arisztokráciához, az országos főméltóságok betöltésénél is háttérbe 
szorulnak és ennek megfelelően a politikában, ha nem is nyíltan ellenzéki szel
leműek, de legalábbis pártfogói a sajátosan nemzeti kultúrának és a főváros e 
kultúra — s emellett a nemzeti piac — központjaként történő fejlesztésének. 



Amit jól mutat , hogy az 1842-ben a Kereskedelmi Bank alapításában részt vevő 
arisztokraták között is jórészt ezeket a családokat találjuk: egy-egy gróf Fes
teticset, Nákót, Wenckheimet vagy báró Orczyt, Podmaniczkyt.10 1873 fővárosi 
virilista arisztokrata háztulajdonosai között is elsősorban ők fordulnak elő (záró
jelben házbéradójuk kerekített összegével) : a Foton éppúgy mint Fejér megyé
ben is birtokos Károlyiak: főleg György gróf (a Cukor utca 3., Engels tér 1, és 
3., számok, valamint két ferencvárosi kis ház után 5000), a Pest megyeiek közül a 
báró Orczyak (16 000), báró Podmaniczkyak (2700), s a rokon gróf Beleznayak 
(Ferenciek tere, [Károlyi M. utca] 1125 frt), báró Prónayak (1500), és az ugyancsak 
Fejér, Veszprém és Somogy megyében birtokos gróf Festeticsek. Ez utóbbi 
család ezen, később déginek nevezett ága még a XVII I . sz. közepén elvált a 
keszthelyitől: alapítója Festetics Kristóf Lajos fia, a grófságot megszerző Pál 
kamarai alelnök öccse volt. O köznemesi házasságot kötött, fia, Antal pedig a 
Heves megyében birtokos Splónyiekkel házasodott össze: ő veszi meg 1802-ben 
65 ezer frt-ért a Marokkói udvart, amit 1851-ben osztrák grófi rangot nyert 
három fia közül Dénes gróf kap majd meg. ő a Zichy grófi családba, Ágoston 
(2700) pedig az Almássy grófi családba házasodik. Különben az Almássyak 
(2600), és Wenckheimek (1845) békési, az Uri (Petőfi Sándor) utca 12 sz. után 
3374 frt-tal adózó gr. Szapáry Gyula (a későbbi többszörös miniszter, majd 
miniszterelnök, ekkor a Közmunkatanács alelnöke: felesége Festetics Ágoston 
leánya, anyja pedig Orczy lány) Szolnok megyei, a Zichy grófok (3500), a Cziráky 
(11 000) és a JSTádasdy grófok (2900) pedig — legalábbis Fejér megyei birtokaik 
révén — szintén Pesthez kapcsolódnak.11 Jellemző azonban, hogy a birtokaik 
jó része folytán a dunántúli történelmi, udvari arisztokráciához tartozó e három 
utóbbi család a reformkorban, pesti kapcsolatai ellenére is aktív aulikus politikát 
folytat, jeleként annak, hogy a történetileg kialakult gazdasági, családi és azokra 
ráépülő politikai kapcsolatok még akkor, a polgárosodás előestéjén is erősebbek 
bizonyos újabb keletű gazdasági kapcsolatoknál. A Telekiek számára (3800) 
gyömrői birtokaik révén fontos a főváros — s nyilván a Pest megyei egykori 
Koháry-vagyon tartozékaként jut hozzá Coburg Ferdinánd herceg (a későbbi 
bolgár cár) is egy 4100 frt adójú belvárosi ingatlanhoz. Vigyázó Sándor (8600) 
(ekkor még nem gróf) a báró Podmaniczky családdal kötött házassága révén 
kapcsolódik ebbe a csoportba. A gróf Karácsonyiak (6100), a gróf Csekonicsok 
(2100), a gróf Nákók (7300) számára (mindhárom egészen újkeletű grófi család) 
viszont a délvidéki birtokok teremtik meg a pesti kapcsolatokat, hiszen a birto
kok terményeit elsősorban pesti kereskedők s a pesti piacon értékesítik. (A Kará
csonyiak különben Budán is jelentős házingatlanokkal, köztük már 48 után 
épített fényes palotával is bírnak.) Az ő soraikhoz kapcsolódik a kibontakozó 
kapitalizmus már főrangot szerzett pénzarisztokráciájának néhány jellegzetes, a 
város fejlődésével éppen ilyen irányú tevékenysége révén szorosan összekapcsoló
dott, de ekkor már Bécsben tevékeny tipikus alakja: báró Sina 10 000, a később 
még más vonatkozásban is említendő báró Wodianer Mór 5090, lovag Landau 
2500 frt adót fizető pesti házaival. Néhány kisebb arisztokrata háztulajdonon 
kívül (ahol nyilvánvalóan összeházasodásról lehetett szó) egyedül a Pálffyak 
17 000 frt adójú már említett nagy házbirtokának szervesebb kapcsolatai tisz
tázatlanok. 

Persze nemcsak az arisztokrácia alkot külön jellegzetes csoportot Pest nagy 
háztulajdonosai között — bár tagjai többnyire egyedül állnak abból a szempont-

10 A bankalapítókra: Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés 1790-1848. Bp. 1951. 180. 1.; 
a Nákókra: Pásztor Mihály: A százötven éves Lipótváros Bp. ó. n, (1940). (Statisztikai 
Közlemények. Szerk. : Illyefalvi Lajos. 93. köt. 4. sz.) 64 — 65. 1. 

11 Festeticsre ós Szapáryra: Magyar nemzetségi zsebkönyv. I . Főrangú családok. 
Bp. 1888. (továbbiakban MFCs) 111-112. , 223-224. 1. 
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ból, hogy sajátlagosan városi eredetű jövedelmeiknek a háztulajdon az egyetlen 
formája. Legalább ilyen határozottan felismerhető azonban a XVIII . század 
közepétől a XIX. század elejéig a Balkánról érkezett, összefoglalóan görögöknek 
nevezett kereskedők csoportja is. Vagyonuk eredetének és kibontakozásának 
útja elég ismeretes: magunk részéről i t t csak annyit kívánunk hangsúlyozni, 
hogy a török alattvalók számára az 1718. évi passzarovici békében biztosított rend
kívüli kedvezmények mellett (melyeket eddig e réteg vagyonosodásának szinte 
kizárólagos forrásaként szoktak feltüntetni) e balkáni kereskedő elemek gyors 
gazdagodásában legalább akkora szerepet játszott a Habsburg-birodalom gazda
sági terjeszkedésének a Balkán felé való fordulása — melyben Viszont csakis 
ezek, a Balkán nyelvi, kereskedelmi, gazdasági, politikai és személyi viszonyai
ban (többnyire gondosan megőrzött helyi családi kapcsolataik révén is) oly töké
letesen jártas kereskedők tudtak eligazodni — éppen e kapcsolataik révén képesen 
arra is, hogy a körükön kívüli konkurrenciát fölényesen leküzdjék. Hogy i t t 
mennyire az egész Habsburg-birodalomnak növekvő balkáni gazdasági érdek
lődéséről — és nem csupán egy véletlen jogi intézkedés következményéről — volt 
szó, azt jól mutatja egyrészt, hogy az udvar gazdaságpolitikája már korán 
lépéseket tesz e kereskedő elemek minél több szállal a birodalom társadalmába 
és gazdaságába való betagolására, másrészt, hogy nagy gazdasági és társadalmi 
fellendülésük a Balkán gazdasági és politikai jelentőségének XVIII . század 
végi nagy megnövekedésével van összekötve. Ezért kötelezik már a XVII I . sz. 
közepén őket családjuk magyarországi letelepítésére, ezért igyekeznek kedvükben 
járni a sokkal korlátozottabb tevékenységi körű és így pénzügyileg sokkal kevésbé 
jelentős pesti kereskedőkkel szemben is a XVII I . század végével meginduló 
tömeges nemesítések, sőt nemegyszer főnemesi rangokra való emelés révén. 
Olyan fejlődés ez, mely lényegében a XIX. század közepén fog teljesen lezárulni, 
mikor a Balkán teljes felszabadulása a török alól és ugyanakkor e területre a 
nyugat-európai és orosz gazdaság benyomulása a pesti balkáni kereskedelem 
jelentőségét csökkenteni fogja — s mikortól fogva e pesti görögök is már minden 
vonatkozásban a hazai gazdasági életbe fognak beilleszkedni hatalmas vagyonuk
kal.12 

Ez a vagyon már a XVIII . század végétől kezdve előszeretettel fordult a 
pesti ingatlanszerzés felé: nem azért, mintha a kormányzat ennek lehetővé téte
lével akarta volna gazdáikat kiszorítani a hazai gazdasági életből, hanem azért, 
mert e kereskedők ugyanolyan világos érzékkel ismerték fel Pest számukra rend
kívüli piaci jelentőségót, mint az ugyanakkor ugyancsak ingatlanszerzésbe 
bocsátkozó már említett arisztokraták. Görögjeink a XVIII . század legvégétől 
kibontakozó pesti ingatlanszerző tevékenysége mindenesetre igen jellegzetes. 
1873-ban a virilisták soraiban már nem sok görög család található — de a kezü
kön levő ingatlanok az arisztokratákéval egyenlő értékűek : a Lipót- ós a Belváros 
virilista házbirtoklásában jelentős részesedésük van. Házaik ott emelkednek a 
Belváros északi oldalán most keletkező Lipótváros legértékesebb, ám a X I X . 
század legelején még aránylag olcsón összevásárolt telkein: a Bécsi utca, Deák 
Ferenc utca vagy a Vörösmarty tér keleti felének szegélyein, egyes épületeikkel 
benyúlva már a Belvárosba is. 1873-ban az adójegyzék szerint a Mocsonyiak 
(egy négy részre bomlott vagyon után) összesen több mint 17 ezer forintot, a 
Sebastianiak (3 részre bomlott vagyonkomplexusuk után) összesen 13 ezer, a 
Harisok közül Gergely, mint Pest 11. virilistája, egymagában összesen 10 200, a 

12 A görögökre jó összefoglaló Pásztor i. m. 59 — 68.1. — előzményeikre Gárdonyi Albert: 
Pest város keleti kereskedelme a XVIII . században. História I I I . évf. 1 — 3. sz.; Oyömrey 
Sándor : A kereskedelmi tőke kialakulása és szerepe Pest Budán 1848-ig. TBM X I I . k. Bp. 
1957. 203. 1. túlbonyolított (és főleg a későbbi fejlődés ismeretében nem hetytálló) magyará
zattal kísérli meg indokolni gyors és nagy ingatlanszerzéseiket. 
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család egyeteme pedig ezenkívül 3579 forint házbéradót fizet; Muráthy Szilárd 
10 084, Petrovics Döme 6163, Doma Döme 4534, Manno István 4811 és János 
1926 forint, Vrányi Konstantin kb. 2500 forint, a Takátsyak ugyanennyi, Saczelláry 
Döme 2912 forint, Palikucsevni Péter 2601, Lepora Anasztáz 1181, a Grabovszky 
család 1079 forint házbéradóval adózik. Mindössze 13 vagyonkomplexus ez 
(összesen 19 részben), de már mintegy 85 000 forintnyi, több mint 425 000 
forint házbérjövedelemre következtető adóval. Pedig a felsoroltak nem is adják 
ki a pesti görög háztulajdon teljes névsorát: csak a legjelentősebb személyeket 
emeltük ki: azokat, akik a pesti német kereskedők minden gáncsoskodása ellenére 
is már a XVII I . század második felétől Pest balkáni kereskedelmének kulcs
pozícióit foglalják el és ennek révén valóban már 1848 előtt is tekintélyes pesti 
polgárok voltak. A XVIII . század közepétől a pesti polgárjogot is elnyerik, sőt 
közülük sokan (elsősorban délvidéki) uradalmakat és magyar nemességet is kapnak. 
így 1804-ben a Palikucsevniek (még mint Palikutya névre hallgató szegedi 
polgárok fúrluki előnévvel); a Petrovicsok; a Grabovszkyak (apadiai előnévvel) 
1823-ban; a (remetepoganyesti) Sebastianiak 1838-ban; a Mocsonyiak (alias 
Popovichok) foeni előnévvel 1783-ban; a nevüket urányi előnevü nemesítésükkor 
Terpkó-ról megváltoztató Vrányiak 1825-ben; a Takiadzsi-ból Takátsy-ra 
magyarosító család (berzai előnévvel) 1822-ben; — míg a Saczelláryak már csak 
1884-ben fognak (székasi előnévvel) nemességet kapni. Igazság szerint ide kellene 
számolni még az ugyanebből a rétegből a főnemesek közé emelkedett gróf Nákókat 
és a báró Sinákat is; ezeknek útja azonban ekkorra már nemileg elvált e sajátos 
polgári rétegétől, mely roppant értékű és jövedelmű ház vagyona mellett is még 
a hetvenes években is megmaradt kereskedése mellett — ha nevük mellett az 
adójegyzéken jövedelmi adót már nem is, vagy házbéradójukhoz képest csak 
elenyésző összegben találunk. Egyesek közülük a politikába bocsátkoznak, 
mint a Mocsonyiak, akik a 70-es években, majd a magyar országgyűlés képviselői
ként a magyarországi görögkeleti ortodox szerb és román egyház különválasztá
sáért harcolnak: a románok kiszabadításáért a szerb hierarchia irányítása 
alól. Megint mások a földbirtok felé fordulnak, mint — a többiekkel ellentétben — 
nem a Balkán, hanem Lengyelország felől érkező Lykák: a XIX. század vége felé 
a család egy ága már Fejér megyei nagyjövedelmű földbirtokosként szerepel. 
A Sebastiani-vagyon egy része a családból nősült Kammermayer Károly polgár
mester pozícióját fogja anyagilag alátámasztani, a Muráthy-vagyon egyes elemei 
(így a Harmincad utca és József tér sarkán álló kis sárga, kétemeletes palota) 
pedig egy XX. századi magyar miniszterelnökét, gróf Teleki Pálét: neki anyja 
volt Muráthy lány. S mint (legalábbis részben) ugyancsak a keleti-balkáni keres
kedelmen meggazdagodott nagy háztulajdonosokat, ide számítjuk a pesti vagyo
nos örményeket: közülük a Jakabffyak és a Gyertyánffyak emelendők ki; előb
biek 4 és fél ezer forint adót fizetnek bérházaik után, utóbbiak pedig a reformkor 
vége felé építik fel Budapest első négyemeletes lakóházát, a mai Tanács körúti 
Anker ház helyén, az egykori Zsidópiacon, talán megirigyelve a szemközt álló 
Orczy ház hatalmas házbérjövedelmét. És sikerrel: 1873-ban házuk után 8329 
forint házbéradót fizetnek. 

A virilis háztulajdonosok harmadik, nem kevésbé jelentős csoportja a régi 
pesti német polgárság soraiból került ki. Míg a virilis arisztokrata ós a görög ház
tulajdonosok csoportja, megfelelően mindkét réteg egészében is csak vékony 
voltának, többé-kevésbé homogén : kis létszámú, és ezen belül majd minden tagja 
nagy házbérjövedelem után fizet adót — addig a német polgárságnak mint a 
város nagyszámú törzslakosságának esetén természetszerűen erős a polarizálódás: 
közülük csak egy vékony réteg jut be a legnagyobb háztulajdonosok soraiba, míg 
a nagy többség kis házai után csak néhány száz forintos házbéradókat fizet. 
Jellegzetesen megfigyelhető azonban ennél az élcsoportnál az, hogy tagjai mind 
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valóban régi többgenerációs pesti polgárok, akik a család évtizedes kereskedel
méből vagy céhes iparából meggazdagodva és már visszavonulva élnek, immár 
kizárólag csak bérházaik jövedelméből —- ám közülük, a görögökkel ellentétben, 
aránylag csak igen kevesen szereznek nemességet. Csak néhány jellegzetes nevet 
emelünk ki (folytatva az e réteg 10 000 frt felett adózó tagjainak Almay, Unger, 
Neuhoffer által alkotott sorát) : Amizoni Károlyt (4632 frt), Birly Edét (4356 
frt), Grossinger Lipótot (4213 frt), Gross Ferencet (5403 frt), a I I . József korában 
oly népszerűtlen polgármester Hülf Mór örököseit (3475 frt.), Lautner Ferenc 
örököseit (3322 frt), a Leyritz testvéreket (3386 frt), Pekáry Józsefet (2744 frt), 
Rosenfeld Károlyt (6271 frt), Schlechta Jakabot (4881 frt), Schmidt Antalt 
(3236 frt), a Sziklay-ra magyarosított Krachfelser örökösöket (6522 frt), a Wal-
thier testvéreket (6805 frt), Westermayer Józsefet (3887 frt), Dlauchy Ágostont 
(4039 frt), Treichtlinger Józsefet (3718 frt), Erny Györgyöt (3741 frt), Lang-
heinrich Frigyest (2855 frt). 18 komplexusban a kb. 75 000 frt házbéradó alapján 
mintegy 370 ezer frt-ra becsülhető házbérjövedelem birtokosai: családjuk 
és vagyonuk története egyenként is egy-egy külön fejezete lehetne a főváros
történetnek. Házaik részben belvárosi, részben terez- és kisebb mértékben 
józsefvárosi házak. Vagyonuknak az arisztokratákéval és a görögökével ellen
tétben további sajátsága az, hogy családilag kevésbé maradandó: e családok 
jelentős része ezekben az évtizedekben már utolsó generációjánál vagy legalábbis 
utolsó férfitagjánál tar t , és a vagyon rövidesen szétforgácsolódik vők és oldalági 
utódok kezén (amitől az arisztokráciát és sokáig a görögöket is egyaránt védte a 
házasodást is döntően befolyásoló erős kasztszellem, ill. felekezeti összetartás 
-— mely náluk végül is a vagyonok aránylag még erősebb akkumulációjához 
vezetett). E hanyatló tendenciát e réteg esetén különösen akkor láthatjuk vilá
gosan, ha útjukat a gazdasági életben továbbra is bennmaradó, abból vissza 
még nem húzódott régi polgárok útjával hasonlítjuk össze. Valóban: mintha az 
üzlettől vagy ipartól való visszavonulás a család hanyatlását is jelentené — 
bármekkora vagyonnal vonult is vissza a vagyon ura. S mintha így a polgár 
nemesedési törekvései mégis egyfajta vitalitást is kifejeznének : igényt arra, hogy 
a nemességszerző fennmaradjon egy társadalomban, melynek feudális csöke
vényeit ha nem tudja is megszüntetni, de alkalmazkodni képes (és alkalmazkodni 
akar) hozzájuk. 

A fentiekben 75 személy, illetve család házbéradót fizető ingatlanvagyonán 
mutat tuk be a pesti háztulajdon eredetére nézve legjellegzetesebb típusait. De a 
háztulajdonosoknak ez az együttesen kétségtelen nagyösszegű házbéradót fizető 
csoportja (300 000 forint házbéradójuknak, mely a város egész házbéradójának 
közel 1/5-e, közel 7 millió forint házbérjövedelem felel meg) még a 2500 frt felett 
adózó háztulajdonosok csoportján belül is annak már csak egy részét jelenti. 
A város e hagyományos társadalmi csoportjai mellé ugyanis már ekkor, és már a 
háztulajdon vonatkozásában is erősen feltörőben van a város legújabb gazdasági 
funkcióiból kinövő réteg, melynek előretörése — mint majd később még látni 
fogjuk — a már 1848 előtt polgárjogot nyert régi családok arányát a háztulaj
donosok csoportján belül is erősen kezdi lecsökkenteni. A háztulajdon ennél a 
rétegnél már új funkciót is fog kapni — ám ugyanakkor — mint ugyancsak látni 
fogjuk — a rohamosan kibontakozó kapitalista fejlődésben nagy háztulajdona 
révén a régi polgár is új és jelentős funkciókhoz jut . A társadalom a kapitalista 
viszonyok közt erőteljesen és szélesen megindult átrétegeződóse így akár a leg-
feudálisabb eredetű háztulajdont is a maga rendjébe fogja betagolni, tulajdono
sának új funkciók lehetőségét kínálva — s megmutatva a házvagyon jelentősé
gét a vagyonilag újonnan felemelkedő rétegek számára. A házvagyon ilyenformán 
jelentőségét továbbra is megtartja, sőt növeli is : már nemcsak járadék alapja, 
hanem — mint még rámutatunk —- spekulációs tárgy és tartaléktőke szerepét is 
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be fogja tölteni. Indokolva ezzel egyrészt a városépítés vállalkozóinak gyors és 
nagyarányú benyomulását a viril isek soraiba, másrészt a ház vagy on növekvő 
súlyát akár az aránylag legújabbkeletű vagy ónokban is. 

3. Természetesnek találhatjuk ezek után, hogy abban a városban, ahol a ház
tulajdon a polgári vagyonosodásban ilyen nagy szerepet játszik, a legnagyobb adó
zók között előkelő helyen találkozunk az építési vállalkozókkal, építőművészekkel, 
építőmesterekkel, építőanyag-gyárosokkal és -kereskedőkkel — s általában mind
azon szakmák képviselőivel, melyek a városban, de a legnagyobb cégek esetén 
budapesti székhelyükön túl országszerte is tevékenykednek, a kibontakozó kapi
talizmus gyorsan megnőtt építési igényeinek kielégítésére vállalkozva. E vállal
kozások profil szerinti szétválasztása meglehetősen nehéz: egyes cégeken belül 
építőanyag-kereskedelem, építési vállalkozás, építőanyag gyártása vagy feldolgo
zása, többnyire egészben vagy részben kapcsolódik egymáshoz. Talán csak a 
kifejezetten, vagy legalább elsősorban különféle funkciójú epületek tervezésével, 
építésével, és építésük művezetésével foglalkozó építeszek, építőművészek csoport
ja különíthető el többé-kevésbé határozottan — s a másik oldalon azok, az inkább 
már szerényebb adóalapú kisebb-nagyobb vállalkozók, mesteremberek, kik az 
építéshez kapcsolódó egy-egy speciális iparágban tevékenykednek.13 

Az egykorú hivatalos jövedelmi adóstatisztika szerint 1873-ban Pesten 
építéssel közvetlenül kapcsolatos ipar után 105 személy adózott: köztük 24 kő
műves, 7 ács, és 4 általános pallér, 27 cserepező, 21 kútcsináló, 14 utcakövező, 
2 aszfaltozó, 3 mozaikkészítő, 1 cserépkályhás és 2 cementöntő; ezenkívül 14 
téglagyárost, 2 gőzfavágót, 15 épületfakereskedőt, 2 mész- és 1 téglakereskedőt, 
45 építési vállalkozót és 116 építészt mutatnak ki — összesen tehát mintegy 
300, az építéssel valamilyen kapcsolatban álló önálló adózót. Virilistáink közé 
ezzel szemben csupán aránylag kis részük jutott be: a 105 fizikailag is építéssel 
foglalkozó adózó közül csak 1 ács, 4 kövező és 1 kútmester — közülük is hárman 
már házbéradójuk és nem jövedelmi adójuk alapján. Jellegzetesen mutatja ez, 
hogy a kapitalizmus jegyében meginduló hatalmas építési tevékenység nem egy
szerűen a hagyományos, esetleg még a céhes keretekből kinőtt építészi kisipar 
jelentőségének és vagyonának megnövekedését eredményezi, hanem megteremti 
a maga új, a feladatok nagyságához mért, sajátos karrierjeit: egyrészt az építő
anyag-kereskedelemből kinövő építési vállalkozóét, másrészt a kiváló szervezőképes
ségű, magas műszaki képzettségű és művészi ízlésű műépítészét. Ezek és az építő
anyag előállításával nagyban foglalkozó, s ehhez ugyancsak megfelelő tőkével 
rendelkező ipari vállalkozók lesznek azok a kategóriák, melyek az építészeti 
igények rohamos megnövekedésének hasznát elsősorban fogják lefölözni, az 
építőipar még nagyszámú kismesterét is egyre inkább maguk alá rendelve. 

1873 építőipari virilistáinak struktúrája nagy építési vállalkozóival, építő
anyag-kereskedőivel és a város vezető építészeivel már világosan érzékelteti a fejlő
désnek ezt az irányát. 

Az építési vállalkozók csoportjának élén Oregersen Guildbrand cége áll. 1854 frt adó t 
fizet: 1354-et a Két nyúl (Szamuely) utca 27 — 30., 33., 34., 40., 41., 44. sz. telkei, ill. 5 kisház 
bére, 500-at pedig jövedelem után. A norvég születésű Gregcrsen 1847-ben ácsmesterként 
került Magyarországra, ahol a meginduló vasútépítéseknél kapott alkalmazást. Először 
főleg hidakat épített : a bécsi vonal a Vág és az Ipoly feletti hídjait, majd a vonal Érsek
újvár — Esztergom közötti szakaszát ; később ő építette a szolnoki vasúti fahidat, alapozta 
a szegedi hidat, töltéseket épített, vezette a budai vasúti alagút és a Délivasút pályaudvará
riak építését, majd a Délvidéken épített vonalakat. Alapításának éveként a cég 1850-et 
tartja nyilván. 1865-ben megvásárolja a Luczenbacher-féle fűrész- és fatelepet és ennek 

• 
13 Az építőipar adózóira Körösi X I I I . 3. skk. lapon levő táblázatai. 
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bázisán hatalmasan kibontakoztatja vállalkozását. 1875-ben a Ferencvárosban, említett, 
a Két nyúl utcában álló fatelepén egy 65 lóerős gőzgép 15 különböző típusú fűrészt, 
favágó, gyalu, fúró-, véső- ós eresztókvágó gépet mozgat, melyeken 315 munkás dolgozik 
3 technikus, 2 főpallór, 4 asztalos ós 1 lakatos műhelyvezető irányításával. Irodatiszt, be
vásárló, pénztárnok, 2 fakezelő, s felettük a hivatalfőnök adminisztrálja az üzletet, mely az 
osztrák tartományokba és Romániába is szállít faárut. A fatelep azonban inkább eszköz az 
építési vállalkozás minél szélesebb kiterjesztéséhez, ós valóban : az ezekben az évtizedekben 
rohamosan kiépülő vasútvonalak roppant földmunkáikkal és jórészt faszerkezetű első 
hídjaikkal, a meginduló városépítés (köztük az újjáépülő Szeged védőtöltései és csatornázási 
munkálatai) 1873 után is hatalmas lehetőséget nyújtanak Gregesen vállalkozásának. A vál
lalatba ekkor már bekapcsolódik három fia : Hugó, György és Nils : az apa halála után ők 
fogják továbbvinni majd a céget. 1887-ben a vállalat már mintegy 600 munkást foglalkoztat, 
tulajdonosa ekkor már két éve magyar nemes : a rangot a szegedi rekonstrukció befejezése 
után, 1885-ben saági előnévvel kap ja meg ; címerében oroszlán ácsbárdot emel — az alsó 
mezőben hidak ívei magasodnak.14 

Sokkal kisebb összadóval — ám jövedelemadóját tekintve (454 frt) Gregersentől nem 
sokkal elmaradva — találkozunk Haas Jacques építési vállalkozóval. A cégjegyzékben így 
bejegyzett vállalkozás mögött is — ugyanúgy mint Gregersennól — a fa áll: ám az adó-
jegyzókben csak már mólyen a virilisták szintje alatt (160 frt jövedelmi adóval) találjuk meg 
Haas Lipót fakereskedőt és már csak a cégjegyzékben Haas Adolfot, mint ugyancsak fa-
kereskedőt. Haas Jacques cége ekkor már helyi érdekű vasutak és közepületek építésével 
foglalkozik. Es pontosan Haas-szal azonos összegű jövedelmi adót, 454 forintot fizet Steiner 
József vállalkozó is: e két utóbbi, adója szerint ugyancsak nem kis cég eddig még felderítet
len útja még további kutatásokat igényel. 

Mind Gregersen, mind Haas vállalkozásának kapcsolata a fakereskedelemmel nem 
véletlen. Budapest közvetlen környéke fában szegény, pedig a fa drága, de nélkülözhetetlen 
nyersanyaga az építkezéseknek, míg dunai szállítása olcsó. De ugyanígy jut egyre nagyobb 
jelentőséghez a város rohamos építése révén a télagyár és a kőbányászat is. 

Az e kettőben rejlő lehetőségeket legjobban a főváros legnagyobb építőipari vállal
kozása, a hajdani Miesbach-féle téglagyárakból kialakuló Dresche komplexus példázza, 
mely ezekben az években válik részvénytársasággá. Az alapító osztrák nagytőkés volt, 
13 ausztriai szénbánya tulajdonosa, aki már a reformkorban bekapcsolódott a soproni 
szénbányászatba is. 1838-ban a nagy árvíz után előnyös szerződést kötött a pesti tanáccsal : 
a Rákos patak táján téglavető és kőbánya létesítésére 52 holdnyi területet ingyen engedett 
át neki a város. Miesbach egyúttal az esztergomi szénmedencében bányabérleteket is szer
zett, melyeket azután a téglavető üzem bővítésével együtt folyamatosan nagyobbított. 
A vállalkozásba már az induláskor 150 000 forintot fektetett be: hazai tőkés számára ekkor 
még szinte hihetetlenül nagy összeget. Számítása azonban bevált : már 1838-ban, nem egészen 
5 hónap alatt, mintegy 800 munkással — akiket a városi szegénységből és az invalidus kato
nákból toborzott — több mint 3 millió téglát gyártott s másfél millió még kiégetetlenül állt. 
Az üzem fejlődósében már a többi kisebb, ekkor létesült vagy bővült, kőbányai hasonló 
vállalkozás sem jelentett komoly konkurrenciát. 1840 —43-ban Miesbach telepe tovább 
bővült, 1852-ben területnövekedés mellett technikailag is tökéletesedik. Ekkor 70 holdon 
11 kemence mellett 4—500 munkás 120 000 mázsa kőszén felhasználásával már mintegy 
12 — 15 millió téglát állít elő. 1863-ban kemencéinek száma már 13. A hatvanas években az 
elhunyt Miesbachnak örökébe lépett unokaöccse, Dräsche Henrik és testvére, Gusztáv, 
a későbbi Gubacsi úton, majd Óbudán is téglagyárat épít : utóbbiban már a legmodernebb 
körtüzelési rendszert alkalmazzák. E vállalkozás a hatvanas évek végén alakul részvény
társasággá : a Kőszénbánya 's Téglagyár Pesten R t budai, gubacsi és kőbányai gyárai 

14 Gregersenre: Qelléri Mór: A magyar ipar úttörői. Bp. 1887. 113 — 116. 1., a cég 
hirdetése a 7. jegyzetben idézett Adressen Kalenderben; Luczenbacher-ral való kapcsola
taikra Lederer Emma: Az ipari kapitalizmus kezdetei Magyarországon. Bp. 1952. 243. 1. 
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1875-ben már 264 lóerejű gőzgépekkel felszerelve (igaz, maga a tégla vetés még kézierővel 
történik) 46 millió téglát állítanak elő évente, több mint 700 munkás munkájával. A volt 
tulajdonosoknak és továbbra is főrészvényeseknek a gyár eddig more patrio — mint látjuk — 
már három, összesen 7504 forint házbóradóra kötelezett házat is hozott a Belvárosban, 
közülük csak az egyik, a nagyforgalmú Deák Ferenc utcának, illetve a Kishíd (ma Türr 
István) utcának a Duna-partra eső végén 5504 forint házbéradót fizet.15 

A még ekkor is egyéni cégek közül az adójegyzékből (a cégjegyzéket is segítségül híva) 
csupán egyetlen pesti virilista téglagyáros nyomozható ki : a háztulajdonosként szereplő 
Lechner N. János — de 652 forint összadójából az 532 forint jövedelmi adót még 1815-ben 
létesült (1838-ban az árvíz után pedig hatalmasan fellendülő) téglagyára után fizeti. Lechner 
még a XVII . század végén Pestre települt, valószínűleg kismartoni eredetű német polgár 
családból ered. A XVIII . század végén Lechner Simon kőműves pallér: az ő fia, Lechner 
N. János (1774 — 1845) Zitterbarth Júliát veszi feleségül, a klasszicizmus neves pesti építő
mesterének családjából. Lechner amellett, hogy téglát gyárt, a városépítést szabályozó 
szépítő bizottmánynak is jegyzője — de építészeten kívül is vállalkozó szellem. A Város
ligetbe ő hozott először körhintát falovacskákkal, ós ő járatja az első omnibuszt a Király 
utcán át a Ligetbe. Hasonnevű fia (1812 — 1884) ügyvéd lesz és Pest városának szolgálatába 
lép: a téglagyártást azonban nem adja fel, sőt gyárát egyesíti a Zitterbarth örökségből rá
szállt téglagyárral. 1875-ben — mikor e Lechner építésszé lett fiának, Ödönnek már állnak 
első, Pártos Gyulával közösen épített házai: a Múzeum krt. 33-ban Lenhossék orvosprofesz-
szor bérháza, a Veres Pálné utca 9., a Szent István tér 3. és a Bajcsy-Zsilinszky út 43. — 
Lechner kőbányai téglagyárában már egy 35 lóerős gőzgép dolgozik, a téglát azonban 40 
férfi, 45 nő és 10 gyermek munkása egy téglamester irányításával évi 300 napon át, napi 
10 órában még kézzel veti: évi 4 millió darabot.16 

A kamarai jelentés kapcsán azonban kiderül, hogy a téglagyártás Pesten nemcsak 
Lechnernek jutott eszébe : téglagyára van ugyanis a két város egyik legnagyobb virilistájának, 
a Budán 3060, Pesten 2579, összesen tehát 5139 frt adót (s ebből 1943 frt jövedelmi adót) 
fizető, 1878-ban szobi előnévvel nemességet is nyerő Luczenbacher Pálnak is. Hatalmas 
vagyonát ő elsősorban nem a téglán, hanem a fán szerezte, mellyel a belga származású, 
állítólag már a XVII. sz. végén Szobon letelepedett családból nagyobb mértékben először 
a XVIII . sz. végén Luczenbacher János kezdett kereskedni. Luczenbacher János hajótulaj
donos is volt és nyilván része volt a rohamosan növekvő dunai gabonaszállításokban is. 
Két fia, János és Pál (sz. 1818) közül az előbbi 1826-ban már pesti polgárjogot szerez és az 
olcsó vízi út segítségével a testvérek nagyban megkezdik a fővárosnak a Szob környéki erdők
ből történő tűzifaellátását. Az 50-es évek elejére e vonatkozásban cégük gyakorlatilag már 
monopolhelyzetre tet t szert (miközben unokaöccsük és apjuk gyámfia: nagybátyjuknak, a 
korán elhalt Luczenbacher Józsefnek János nevű fia [1796 — 1871] az értelmiségi pályát 
választva a magyar tudományosságnak válik kimagasló alakjává; az Akadémia első tagjai 
közé tartozik, ki a 30-as években nádori megbízással tesz külföldi tanulmányutakat a Nemzeti 
Múzeum gyűjteményeinek gyarapítására, ásatásokat vezet és 1848 nagy nemzeti fel-
lobbanásában Erdyre változtatja nevét, melyet azután az általa 50-es években felfedezett 
nyelvemlék kódex fog majd mai napig megőrizni). A fakereskedő Luczenbacherek eközben 
az 1850-es évektől a favágást gépesítették, gőzfűrészeket állítottak fel: 1855-ben már 18 
fatelepük van a városban, és ekkor már építési vállalkozásba is belebocsátkoznak. Főleg 
földmunkákkal ós nagy faanyagfelhasználással járó építkezéseket vállalnak: vasútvonalak 
ós gátak építését. Gregersen is náluk kezdi ós sokáig velük közösen vesz részt nagy vállal
kozásokban; — nem véletlen, hogy—mint láttuk—1865-ben Luczenbacher-fóle fatelepeket 
vesz át. A találékony Luczenbacherek azonban a hatvanas évektől kezdve már hajózási 

15 A Miesbach-Dräsche komplexus alakulására: Mérei i. m. 208 — 210. 336 — 337., 
339. L; Lederer i. m. 37 — 39., 247 — 249. L; Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarorszá
gon 1867-1900. Bp. 1954. 128-130. 1. Haasékra: uo 478-480. 1. 

16 Lechnerre: Kismarthy Lechner Jenő: Lechner Ödön. Bp. 1961. 1 — 10. 1.; Mérei i. m. 
209. 1. 
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vállalattal is próbálkoznak: a cég személyszállító hajókat vásárol és távolsági személy
szállításra rendezkedik be. S ha ebben a DGT konkurrenciájával nem tud is versenyezni, 
{de a Pest és a Margitsziget közötti jól jövedelmező átkelési hajójárat bérletét továbbra is 
megtartja), teherhajókat és vontatókat továbbra is járat a Dunán. Eközben tovább növek
szik gőzfavágójuk és faárugyáruk, s a profit egy része már korán ipari vállakózások rész
vényeibe is átmegy: 1866-ban Luczenbacher Pál az Első Magyar Gépgyár alapításában vesz 
részt. A cég tevékenységében azonban mindvégig az építőanyag-kereskedelem marad az 
alapvető, az építőfáó ós a kőanyagé, melyet a szobi kőbányából a hatvanas évek elején a 
Luczenbacherek saját hajói már évi 1500 köbölnyi mennyiségben szállítanak Pestre házak 
építéséhez és utak burkolásához, valamint a szobi és a négy kispesti téglagyár, melyek 
1868-ban 5 millió téglát termelnek. Jellemző azonban, hogy a cégjegyzékben fakereskedőként 
már csak Luczenbacher János nevét találjuk (1571 frt házbéradóval); Pál nevével már a 
terménykereskedők között találkozunk, — legalábbis az adójegyzéken már így nevezi magát. 
De ugyanakkor a háztulajdon iránti igény is megfigyelhető nála: 1870-ben készül el a 
Géza utcában Luczenbacherné háromemeletes bérháza.17 

Es bár bővebb adatunk nincs róla, de a kamarai jelentésből tudjuk, hogy e legnagyob-
ibakon kívül kisebb téglagyára volt nemcsak a Kempszki ós Steigenberger háztulajdonos 
cégnek (igaz, hogy 1811 frt összadójukból csak 177 frt a jövedelmi adó), hanem Kőbányán 
<dr. Vira va József ügyvédnek, a később még sokat szereplő várospolitikusnak (561 frt össz-
adójából közel 400 frt a jövedelmi adó), Samuely Mózes, 992 frt összadóból 179 frt jövedelmi 
adót fizető terménykereskedőnek, valamint az 1873-ban még csak 231 frt jövedelmi adót 
fizető, 1888-ra azonban már egy angol gazdasági gépgyár képviselőjeként 850 frt adóval 
jelentős virilistává előlépett Kotzó Pál mérnökkel nyilván rokonságban álló (nővére?) 
Koczó Pauline-nak is. De építőanyag révén lesz Buda 23. virilistájává Holzspach András: 
•őt a budai adójegyzék olajgyárosnak mutatja be és 943 frt adót ró ki rá, a kamarai jelentés
ből azonban kiderül, hogy a nevével jegyzett cégnek Budapest-Újlakon kőbányája, tégla- és 
mészégetője is van. A kőbányában három felügyelő irányításával 82 kőfejtő ós 63 férfi, 35 
női és 2 gyermek segédmunkás dolgozik. Ugyanezen munkásokat a tégla- és mészógetésnél is 
foglalkoztatták, de rajtuk kívül a cég téglagyárában és mészégetőjében két felügyelő irányí
tásával 6 téglaégető, 26 agyagkészítő, 35 téglavetőnő, 40 férfi, 30 női ós 20 gyermek munkás 
is dolgozik, őket alkalmilag viszont a kőfejtésbe és kőbányászatba vonják be. Termelési 
adatokat a cég nem közöl a Kamarával.—Ugyanígy az agyagáruipar vezető pesti cége, az 
1807-ben polgárjogot nyert, csehországi, Mühlhausen-i származású Prohászka Ferenc fazekas 
utódjának, Prohászka András és fiának 506 frt összadóból 153 frt jövedelmi adót fizető 
cége is (a Dob utca 19 alatt 60 munkással dolgozó, még 1802-ben alakított üzem évi 1200 
egész, 1500 drb. kályhát gyárt) összefüggésben áll egy téglagyárral : Prohászka Ignác és 
Lisch aquincumi téglagyárával. Ennek termelési adatai ismeretlenek: ám 36 férfi ós 15 női 
munkása egy 12 lóerős tóglagyártó géppel a többi hasonló felszerelésű üzemhez viszonyítva 
évi mintegy 3 millió téglát termelhetett, 1875-ben azonban működését a gyár már szünetel
tet te. 

Ipari és kereskedelmi: építészi és vállalkozói tevékenység összefonódása az építő
iparban — mint erre már Gregersen és Haas példája is utalt — legerőteljesebb a fakeres-
Jcedelem és & fafeldolgozás vonatkozásában. Lord Sámuel és fiai 500 frt jövedelemadót fizető, 
cégjegyzék szerint fakereskedő cége szükségképpen fafeldolgozással is foglalkozik: cégének 
Duna-parti telepén 30 lóerős gőzgép hajtotta 6 fürésszel 52 munkás 300 000 öl törzsfát aprít 
fel. Lordnak azonban emellett — akárcsak Luczenbachernak Gödön — az olcsó vízi szállítás 
lehetőségét biztosító Nógrádverőcén téglagyára is volt, ahonnan évi 5 millió épület-, csatorna-, 
kövező-, és szegély téglát szállított Budapestre. 160 munkást és 12 hivatalnokot foglalkoz
t a t : a termelés a hajdani Dräsche gyárból alakult r t . évi 46, és az ugyancsak r t . formájú 

17 Luczenbacherre: Kempelen Béla: Családkönyv I. Bp. 1940. 103. 1.; Lederer i. m. 
46 — 49., 242 — 245. 1; Érdy-re: Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái. I I . k. Bp.1893. 
1413-1419. h. 
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Kőbányai gőztóglagyár 12 millió téglája után a harmadik (s egyéni cégként az első) leg
nagyobb, ha nem is egyenesen fővárosi, de budapesti tulajdonban levő téglagyárat sejteti. 
A eégbirtokos Lordok nyilván rokonságban állnak azzal a Lord Józseffel, aki a negyvenes évek 
végén a Pálffyak (mégpedig éppen a budapesti háztulajdonos Pálffy János gróf ágának) 
birtokában levő, ekkorra már 3 millió forint adóssággal terhelt bajmóci birtokkomplexusnak 
bérlője, Petőfit vezeti felvidéki utazásának egy szakaszán és részt vesz a szabadságharcban is. 
Ők maguk jellegzetesen ugyancsak a terménykereskedelemből, majd az ebből kibontakozó 
nagymalomiparból indulnak el. Övék a Viktória Gőzmalom, melyet később egy rt. 114 ezer 
forintért vásárol meg Lord Sámueltől. De Lord nem csekély érdeklődéssel fordul a ház-
tulajdon felé sem. Már 1850 — 60 között találkozunk építkezéseivel, és a városegyesítés előtti 
években készül el háromemeletes Nádor utcai és kétemeletes Nyár utcai háza. A család 
végig fenntartja magát a főváros virilisei között: a század végén Lord Lajos a lágymányosi 
iparvidék kifejlesztésében fog nagy szerepet játszani, ugyancsak virilista Albert fia pedig a 
századforduló körül okos röpiratokat fog kiadni Budapest fejlesztésének perspektíváiról.18 

Ugyancsak gőzfűrész-tulajdonosként tartja nyilván jegyzékünk Auspitz Róbertet. 440 frt 
jövedelmi és 1212 frt házbéradót fizet. Gőzfűrészéről a kamarai jelentés 1875-ben nem tar
talmaz adatokat, de mivel tudjuk, hogy Auspitz nevét 1882-ben Rémyre változtatta, való
színű kapcsolata ahhoz a Rémy Dánielhez, aki 1864-ben Neuschlossék gyárának igazgatója
ként kéri parkettkészítő gépe szabadalmának meghosszabbítását.19 S hogy Auspitz valóban 
megmaradt a faipar területén, az mutatja, hogy az 1888. évi cégjegyzéken már Rémy Róbert
ként mint tűzifakereskedőt látjuk viszont, igaz, hogy a virilisták jegyzékén már magánzó
ként szerepel. Lakása a Nemzeti Szálloda, melynek tulajdonosa Rémy Zsigmond (különben 
a Szőllőművelési és Borászati Szaklapnak is szerkesztője) a család induló másirányú orientáló
dását sejtteti. 

A fakereskedelem, illetve az ebből kinövő építőanyagipar területén egészen különleges 
helyet foglalnak el a Neuschlossok faipari vállalkozásai is. A család Újpest első telepesei 
között, a Károlyiak védőszárnyai alatt érkezett Pest határába : a 20-as évek második felében 
Neuschloss Simon, később Bernát lesz az ottani zsidó hitközség elnöke, Izsák 1836-ban a 
hitközség előimádkozója. 1851-ben Neuschloss Károly Pesten három ferencvárosi házat 
vásárol, 1852-ben mint fanagykereskedő véteti fel magát a cégjegyzékre, 1857-re pedig már 
Bernát és Simon is Pesten vannak, ahol Neuschloss I. fiai cégbejegyzés alatt épületfával 
kereskednek. A kereskedés a faiparhoz vezet: 1860-ban Lotz Hermann pesti ácsmester 
csődtömegéből egy 20 lóerős gőzgépet és gőzfűrészt vásárolnak. 1862-ben Bernát kiválik a 
cégből, mely ugyanebben az évben már épületasztalossággal is próbálkozik, egyelőre azon
ban eredménytelenül (a pesti asztalosok és ácsok céhe meggátolja a cég ilyen irányú tevé
kenységét); később viszont a parkettra specializálják magukat, ós telepüket fokozatosan 
tovább gépesítik. Amellett már korán bekapcsolódnak horvátországi vasútépítésekbe, dél
vidéki folyamszabályozások építkezéseibe; a Neuschloss Károly cég pedig a Pest —Losonci 
vasút építkezésében játszik jelentős szerepet. Mert az épületfakereskedő Neuschloss Károly 
1850-ben alapított, s halála után fia, Simon által továbbvitt, Feldunasor 54 — 55. sz. alatti 
hatalmas fatelepen 1873-ban már két, összesen 100 lóerejú gőzgéppel mozgatott 15 fűrészen 
és 2 gyalun 159 munkás, egy mérnök vezetésével, évi 800 ezer öl törzsfát dolgoz fel. A tulaj
donos 1727 frt adójából azonban csak 585 frt a jövedelemadó, a többit itt is a házbéradó 
teszi ki. 1873-ban viszont, az úgylátszik némi családi viszályok után 1872-ben önállósult 
Neuschloss Miksa, a Neuschloss T. és fiai céget továbbvivő, címében már a „királyi kivált
ságolt szabadalmazott" jelzőket is hordozó fakereskedő cég tulajdonosa, Simon testvére, 
410 frt tisztán jövedelemadót fizet: ugyancsak a Feldunasoron levő fatelepén 80 lóerős, 

18 Lordra mint Petőfi vezetőjére : Szinnyei i. m. VII. k. Bp. 1900. 1402. h. ; a malomra: 
Sándor Vilmos: A budapesti nagy malomipar kialakulása (1839—1880). TBM XII I . k. Bp. 
1959. 369., 377.1.; a házra: Körösi József: Az 1870-dik és 1871-diki pesti építkezések. Pest 
1872 (Pest sz. kir. város Statisztikai Hivatalának Közleményei V.) (a továbbiakban: 
Körösi V.) 9 — 13. 1. passim; Lajosra és Albertre : Szinnyei i. m. 

19 Lederer i. m. 242. 1. 
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magasnyomású, háromkazános gőzgépe 30 különböző fűrészt (ebből 24 egyszerű körfűrész) 
és számos más speciális gépet működtetve 325 szak- és segédmunkással dolgozik. (Közülük 
25 gyermek is van, akik 30— 70 krajcár napszámbérért dolgoznak : oktatásukra a gyártelepen 
a tulajdonos külön iskolát is alapított, ahol egy tanító naponta kétszer 2 — 2 órában tanít. 
E sajátos jelenség magyarázatát rögtön megkapjuk, miután kiderül, hogy a telepen 18 órá
ban folyik a munka : az osztott műszakok miatt iskolakötelezettségüknek eleget tenni nem 
képes gyermekek számára a helybeli tanítás tehát még nyilván az olcsóbb megoldásnak látszott 
a tulajdonos előtt.) Egy mérnök ós öt művezetőféle szakmunkás, valamint gépész, 
raktáros, kiadó és négy adminisztrátor segítségével a telepen évi 300 000 köbláb törzsfát 
dolgoznak fel, 22 000 öl keményfát pedig 8000 öl fakockává. A cég láthatóan elsősorban már 
nem az épületfára specializálja magát, hanem felismerve a konjunktúra éveiben különös 
gyorsasággal nekilendülő városépítésben rejlő speciális lehetőségeket, egyrészt az épületek 
belső berendezésének faáruit szállítja : parkettákat és intarziafát (mahagóni-, ében- és diófát 
Amerikából kap), másrészt az előkelő utak zajcsökkentő burkolására használt keményfa 
kockát ; utóbbiból exportál is. Alaposabban utánanézve, az adójegyzékből emellett azt is meg
tudjuk, hogy Neuschloss Miksának háztulajdona is volt, ha nem is túl nagy jövedelmű. 
Az adójegyzéken ugyanis már jóval a virilista határ alatt megtalálhatjuk a Neuschloss Simon 
és fiai céget, mint 268 frt házbéradójú ingatlanok birtokosát. 

1888-ra a család két ága továbbra is külön tevékenykedik, Neuschloss Miksa a Neusch
loss Károly és fia cég tulajdonosaként fizet 613 frt adót (ekkor már a vidéki kincstári fűrész
telepek egy része is a cég bérletében van), Marcell és Ödön pedig egyenként 526 frt-tal 
fognak adózni. Az ő kettejük cégét Neuschloss Marcell fogja tovább vinni: elvégezvén a 
pesti piaristák hat osztályát, apja üzletében, majd egy hamburgi cégnél volt gyakornok: 
apja halála után visszatért Pestre, megszerezte az ácsmesteri képesítést és 1882-ben Ödön 
testvérével együtt átvették a céget. Az ő vezetésük alatt a cég azonban a fakereskedelem 
mellett már számos, kifejezetten építészeti feladatokkal járó vállalkozásba is belebocsát
kozik. A cég építi majd fel Przemysl erődjeit és laktanyáit ugyanúgy ahogy a 80-as években 
elvállalta a leégett Eperjes újjáépítését, de Neuschlossék építenek laktanyát Lembergben, 
Vácott, Budapesten (itt egyenesen hármat) ; hadapród iskolákat Sopronban, Pécsett, Nagy
váradon ; ők töltik fel a Margitszigetet, építik az elevátort és gyárakat ; pályaudvart építenek 
Pozsonyban és mindenféle hidakat. A Neuschloss cég építi meg a Millenáris kiállítás történel
mi épületcsoportját, a ma Vajdahunyad vára néven ismert komplexust is, valamint — saját 
rizikójára — a Millenáris Sportpályát. Neuschloss Marcell akkorra már bankoknak és gyárak
nak is nagy részvényese, de ügyvezető helyettes nagymestere és később tiszteletbeli nagy
mestere a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholynak, lovagja a Ferenc József Rendnek, 
a harmadosztályú Vaskorona Rendnek, 1896-tól királyi tanácsos. Olyan út ez, a magyar
országi fa- és építőipar vonatkozásában, mellyel csak a terménykereskedő hatvani Deutschoké 
hasonlítható össze. 

A Neuschloss család Simon özvegyének Hirschler Jozefának révén azonban nyilván
való rokonságban van a város egy másik, ugyancsak virilista, sőt 686 frt jövedelmi adóját 
tekintve mindkét Neusehlosst felülmúló fakereskedő családjával, a Hirschler Leon és társai 
Hirschler Frigyes, Ede, Adolf, Hermann, Vilmos a mai Arany János utca 7-ben működött 
fakereskedő cég tulajdonosaival, A család pozsonyi eredetű, Pestre csak a 30-as évek elején 
költöztek fel: 1887-ben Hirschler Miksa és Lipót-János, valamint gyermekeik (nevüket 
egyúttal Zalánra változtatva) alsódomborui előnévvel kapnak majd nemességet. A család 
láthatóan közvetítő kereskedelemre rendezkedik be, fafeldolgozással nem foglalkoznak, csupán 
a Józsefvárosban volt egy 18 lóerős, 12 munkással dolgozó kis fűrésztelepük. A Nógrád megyei 
Andrásfalván azonban egy kisebb szénbányájuk is van, mely egyes adatok szerint 150 000, 
másik szerint 94 000 vámmázsányi szenet termelt: előbbi mennyiség értékét közel 17 000 
frt-ra becsülik. A család emellett már az értelmiségi pályára is küld tagokat :. Neuschloss 
Simonne testvére, Hirsehler Ignác jeles szemészprofesszor, 1869 óta az Akadémia tagja, 
1874-től az Orvosegylet elnöke, az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, 1885-től pedig 
főrendiházi tag. Hirsehler volt az 1868 — 69. évi izraelita kongresszus elnöke, majd a pesti 
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izraelita hitközségnek lett elnökévé : mindvégig vezető alakja a zsidóság magyarosodását és 
kulturális haladását célzó törekvéseknek.20 

A fenti, kifejezetten általános, az egész ország, sőt már az egész Monarchia terü
letén tevékeny, vasút-, gát-, laktanya-, híd- stb. építésekkel elfoglalt nagy építési 
vállalkozók mellett jelentős szerep >t játszanak virilistáink között Pest sajátosan 
helyi építészei : azok a többé-kevésbé tehetséges építőmesterek és művészek, akik
nek munkája nyomán ezekben aij évtizedekben bontakozik ki a város új arca. 
E tevékenység méreteire s a meggazdagodáshoz nyújtott lehetőségeire jellemző, 
hogy már 1850—1860 között Pesten 2244 építési engedélyt adnak ki : ebből 2030-at 
28 mester épít meg és ezen belül is 1179-et mindössze 3 építész: Zofahl (461-et, 
bár már 1851-ben panaszkodnak rá, hogy mint céhes mester vállalja olyan 
„kontárok" terveinek szignálását is, mint Kauser, Feszi stb.), illetve a két Hild 
(718). Ebből persze igazi új ház még csak 556, köztük az egyemeletes vagy annál 
is magasabb csak 179, a többi földszintes. Az engedélyek közel fele (1024) á t 
alakításra és toldaléképítésre szolgál (ideértve az emeletráépítéseket is); további 
241 épület ipari célokra épül, s a város új arcát talán legjobban alakítólag az 
engedélyekben 189 helyen jelenik meg új üzletportál: 6 kivételével mind a mai 
Váci, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Dorottya utcákban, illetve 
az általuk határolt területen.21 Viszont egy évtized elmúltával 1870—71-ben, 
tehát immár alig két év alatt a városban 311 új lakóházat emelnek és 80 esetben 
vagyunk ráépítés tanúi. Az építkezések súlypontja ekkor már jellegzetes módon 
nem a telítődött Bel- vagy a Lipótvárosban van, hanem a Teréz- és Józsefváros
ban, elsősorban a körutak adómentességgel is támogatott, most meghatározott 
vonalán, ezenkívül a Józsefvárosban : a Múzeum körüli mágnásnegyedben. E mun
kák során csak a Pesten 1871-ben befektetett építési költségek több mint 12 
millió frt-ot tettek ki.22 

E mennyiségi fejlődés alig két évtizede során azonban megtörténik a város
építés stílusának átalakulása is. A klasszicizmus elszárad, kiszikkad: Hild klasz-
szicista bazilikájának összeomlása, melynek helyén Ybl már neoreneszánszban 
építi meg az új bazilikát, szinte jelképes jelentőségű. A klasszicizmus helyén most 
a romantika válik uralkodóvá, hogy a korszak végefelé már megjelenjék az ek~ 
letika a maga historizáló, elsősorban neoreneszánsz minták után induló stílusaival. 
Az öreg Hilden kívül, ki Pest legnagyobb és így érthetően konzervatív virilis 
háztulajdonosainak 1850 és 1860 között még nagy késő-klasszicista épületeket 
épít — bár végső alkotásaiban már maga is meglepő jó érzékkel kísérletezik az 
eklektikával —, ennek az évtizednek mennyiségileg legtöbbet foglalkoztatott 
építészei: a még ugyancsak a klasszicizmusból indult Hild Károly és Zofahl 
már alig építenek nagyobb és jelentősebb épületet : építési engedélyeik túlnyomó 
részben földszintes házakra, ipari és mezőgazdasági épületekre, toldaléképít
kezésekre szólnak. Az igazi nagy, az új városképet meghatározó épületeket már 
azok az építészek fogják megalkotni, akik képesek lesznek magukat elszakítani a 
kiszáradt klasszicizmustól és közeledni azokhoz a kibontakozó új stílusirány-

20 Neuschlossék kezdeteire: Kubinyi András: Adatok Újpest 1849 előtti törté
netéhez. TBM XI . k. Bp. 1956. 283., 289. 1., Lederer i. m. 41 -44 . , 241-242. 1.; Kempelen 
Béla: Magyarországi zsidó ós zsidóeredetű családok. I—II. k. Bp. 1937 — 1939. I. k. 
124 — 125.1. Későbbi építkezéseikre : GellériMór: Ipartörténeti vázlatok. Bp. 1906. 737—745. 
1., Hirschler Ignácra: Magyar Zsidó Lexikon. Bp. 1929. 366. 1. 

21 Mindezekre Zakariás O. Sándor: Pesti építőmesterek munkássága 1850 — 1860. Ma
gyar Művészettörténeti Munkaközösség Evkönyve. Bp. 1953. 1. 555 — 559. 1., ahonnan az. 
1850 — 60 közötti építkezésekre vonatkozó összes építészenkénti konkrét adat is származik. 

22 Körösi V. 7 —13. 1. az ekkor keletkezett új épületek tételes felsorolásával; a költsé
gekre uo. 27. 1. 
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zatokhoz, melyek a korabeli Európa többi nagyvárosának képét is ekkor már egyre 
erősebben meghatározzák.23 

A virilista építészek között 1873-ban nem véletlenül fogunk éppen ezeknek a 
nevével találkozni. Mert Hild és Zofáhl ekkor már nem él, s a klasszicizmus (több 
mint 400 házával) legtermékenyebb (ha nem is legszínvonalasabb) pesti építésze, 
Kasselih is — mint láttuk — már csak mint háztulajdonos, és e minőségében a 
város legnagyobb adófizetője, fordul elő a virilista jegyzéken. Ekkor már öreg és 
1852 után, a Citadella megépítése után Pesten már nem is épít. 1850 és 1852 
között még 20 épületet emelt, csaknem valamennyit a késői, már eklektikába 
hajló klasszicizmus jegyében. Az ekkori építtetők között — akárcsak Hild 
esetében — a város későbbi több fontos virilistáját is ott találjuk: a Bástya 
utcában kétemeletes házat építtető Mikisch Jánost ; a Zichy Jenő utcában és a 
Dob utcában egyaránt építkező Seidl Józsefet ; a Ráth testvéreket, Fröhlich 
Frigyest, egy Westermayert, egy Ranzembergert. Ám 1873-ra Kasselik már a 
cégjegyzékben sem szerepel, és 1884-ben bekövetkezett halála u tán a lakjegyzék
ben szereplő Kasselikek közül már úgy látszik, senki sem viszi tovább a vállal
kozást.24 

A legnagyobb jövedelmi adót fizető pesti építészek egyike a virilista jegyzék tanúsága 
szerint a 627 frt összadójából közel 400 frt-ot jövedelme után adózó Ybl Miklós. A város
egyesítés évében ő már nagy múltú és nagynevű építésznek számít a fővárosban: 1842 óta 
épít itt, de csak 1873-ban (s még szép, hogy mesterremek készítésének kötelezettsége nélkül) 
veszi fel tagjai közé a pesti építész céh. A városegyesítés évében már olyan épületek állnak 
mögötte, mint a Múzeum körút 7. alatti Unger ház, vagy az azóta elbontott Puskin utcai 
lovarda (mindkettő az ötvenes évekből), sorukat a hatvanas évek első felében Balassa orvos
professzor a Bajcsy-Zsilinszky ú t és a Lázár utca sarkán álló háromemeletes bérháza, a 
Budai Takarék Clark Ádám téri palotája, a Tolbuhin körút 15. alatt Dlauchy ház, a Puskin 
utca 26. alatti Festetics palota, Ganz Ábrahám Duna-parti háza, a Kálvin téri Geist ház, 
Károlyi Lajos Puskin utcai palotája és a Rácz fürdő gőzfürdője folytatja. A hatvanas évek 
második felében épül Budán a Lánchíd társaság palotája (ma Legfelsőbb Bíróság), a Bródy 
Sándor utcai Képviselőház, Kovách László Veres Pálnó utca 26. alatti háza, Pálffy Pálné 
Puskin utcai palotája (44. sz.), a Pesti Hazai Takarékpénztár ma a Vízművek székházául 
szolgáló palotája, és indulnak meg a Margitsziget nagy építkezései, köztük az azóta barbárul 
elpusztított fürdőépületé is. A hetvenes évek elején ezekhez csatlakozik Bókay János orvos
professzor a Múzeum utca 9. alatti palotája, a Váci utcai (7. sz.) Formágyi ház, a budai 
Duna-parton állott Lipthay palota, a Pesti Hazai Kálvin téri bérháza, Róth Zsigmond Múzeum 
körút 19. alatti bérháza és Ybl egyik főműve, aVámház, a Közgazdaságtudományi Egyetem.25 

Csak legfontosabb budapesti épületeinek felsorolása, s összevetése az ötvenes évek 
vezető építészeinek termésével is jól mutatja, hogyan tört be a hatvanas évekre a fővárosba 
a romantika, majd az eklektika; hogyan alakult á t a város nagy építtetőinek ízlése, s hogy 
annak, aki ezt az igényt színvonalasan ki tudta elégíteni, a városépítés milyen nagy lehetősé
geket nyitott meg. Ugyanezt példázza számunkra a virilista jegyzéken 435 forintnyi, tehát 
Gregersenét megközelítő jövedelmi adóval szereplő Diescher József példája. Ő egy Kasseliké-
nál nem kevésbé nagy múltú pesti ópítészdinasztia feje, aki 1839, míg a család két másik tagja : 
Diëscher János 1842, Diescher Antal 1854 óta épít Budapesten; 1850 és 60 között a három 

23 Hild késői korszakára Eados Jenő: Hild József. Pest nagy építőjének életműve 
Bp. 1958. 40. L, Zofahlról működése 1848 előtti korszakában értékelés: Zádor Anna—Eados 
Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon. Bp. 1942. 155 — 156.1. 

24 Kasselikre: Zádor—Eados i. in. 142 — 150. 1.; 1847 előtti munkásságának számszerű 
eredményeire: Bierbauer Virgil: Pesti építőmesterek munkássága 1809 — 1847. TBM I. k. 
Bp. 1932. 76 — 98. 1.; 1850 utánra folytatva: Zakariás i. m. (Pesti építészek) 555 — 606. 1. 

25 Yblre: Kempelen i. m. (Családkönyv) 159 — 162. 1.; e korszakának épületeire: Ybl 
Ervin: Ybl Miklós Bp. 1955. / 
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Diescher több mint 200 építési engedélyt kap. Diescher a városképben még sokáig a tiszta 
klasszicizmust viszi tovább, de a 60-as évek elejétől már határozottan az eklektika felé 
hajlik: kezenyomát, munkájának értékét jellemző módon Budapesten ma is 21, részben 
műemléknek nyilvánított, részben műemlék jellegű vagy városképi értékű épület őrzi. 
Közülük 1850 után kiemelendő a Wurm-udvarra 1867-ben ráhúzott 3. és 4. emelet; a Szer
viták számára 1872-ben épített, most lebontott Martinelli tér 6. sz. alatti roppant három
emeletes sarokház, az 1852-ben épített kétemeletes, Nagy Sándor utca 3. sz. alatti ház és az 
1854-ben a Bajcsy-Zsilinszky út 39. alatti nagy sarokház és az 1857 — 67 között épült 
Rákóczi úti Szlovák ev. templom. De az ő nevéhez fűződik (mint kivitelezőéhez) az Októ
ber 6 utca 7. sz. alatti Marczibányi palota neoreneszansz átalakítása 1867 —68-ban és Ybl 
új képviselőházi épülete 1865-ben (az épület 100 nap alatti megépítése önmagában is 
ritka technikai bravúr volt), a József nádor tér 5 — 6, alatti eredetileg 3 emeletes hatalmas 
bérház, amely már a romantika egyes elemeivel díszítve Kovács Sebestyén Endre orvos
professzor részére épült, de ő Ybl-lei együtt az Akadémia építkezésének vállalkozója, s ő 
építi az Alclunasori kő rakpartot is.26 

Az újabb, már az abszolutizmus végén fellépő építőmesterek közül különösen jelleg
zetes a csak 1859-től kezdve feltűnő Gottgeb Antal tevékenysége. A nagy építkezési lendületre 
jellemzően 1859 — 60-ban, tehát mindössze két óv alatt Gottgeb már 29 építkezést indít meg : 
részint új épületekét, részint — nem kevésbé jellemzően a kor pesti városépítésére — emelet
ráépítéseket, így építi Testory Antal, Osvald Pál, Zachár Antal, Eigel Ferenc, Eischel 
Antal — jórészükben jelentős virilisták — házait, de ipari épületeket is emel: pl. a bőrgyáros 
Mannonak a Király utcában és a sodronygyáros Kollerichnek az Aldunasoron. Működése 
1860 után lendül fel igazán: a kor mai műemléki és műemlék jellegű épületeinek építői 
között az ő nevét is ott találjuk. 1870-ben ő építi az TJri-utca 36 Bástya-sétányi szárnyát; 
1871-ben a Bajcsy-Zsilinszky út ós Szent István tér sarkán álló hatalmas sarokházat ; 1868-ban 
a Kecskeméti utca 17-et; 1872-ben a Magyar utca 18-at, 1866- ill. 1868-ban a Magyar utca 
28-at építi; 1861-ben Mandl Joachim számára ő építi a Nádor utca 14-et, 1860-ban 
Reischinger Teréz számára a Váci utca 81-et, 1862-ben Erny Györgynek a Tolbuhin 
körút 16-ot, 1863-ban a Király (Majakovszkij) utca 7. sz. harmadik emeletét Walthier 
Gábornak és 1866-ban ugyanezen utca 27. I I . emeletét a Hugmayer és Mihalovich cégnek, 
1869-ben a Liszt Ferenc tér 10-et stb., stb. De ő az építésvezetője az Egyetem (Károlyi 
M.) utca 12. sz. alatti — már említett — Ybl épületnek, mely ma a Vízművek székháza, 
s az 1880-as években ő vezeti a Papnövelde átépítési ós emeletráépítési munkálatait is. 
Áttekintve ezeket az épületeket megállapíthatjuk, hogy Gottgeb már határozottan eklek
tikában épít, a neoreneszánsznak egy egyszerűsített változatában. Kiterjedt építési tevékeny
ségéhez képest meglepően kicsiny adója (732 frt., melyből 114 frt. a jövedelmi adó, míg 
552 frt házbóradóját két nagyobb és három kisebb házacska után fizeti) jól mutatja, hogy 
adótételei mögött is az ebből következtethetőnél lényegesen jelentősebb tevékenység és 
vagyon húzódik meg.27 

Szintén már csak házbérjövedelem után adózott ós nem is keveset: 3144, ill. 719 frt-ot 
a korabeli Pest másik neves építész családjának két, a virilisták szintjére eljutott tagja, 
Kauser István és Kauser János. A Kauserek Elszászból kerültek Pestre, állítólag már a 
XVII. sz. végén: a XVIII . században a polgárjogot nyert személyek névsorában két Kauser 
nevű szűcsmestert és egy aranyművest találunk; az 1787 — 1841 között élt József, aki 1815-
ben kap pesti polgárjogot, az első, akivel mint építésszel ós kőfaragóval találkozunk. Az ő 

26 Diescherre 1848 előtti működésére rövid értékelés: Zádor—Rados i. m. 154. 1.; a 
képviselőházra: Pereházy Károly : Régi pesti képviselőház. TBM XVI. k. Bp. 1963. 495. 1. 
Máltás épületéről ld. Kornarik Dénes: Máltás Hugó. Műemlékvédelem 1870:4 4. sz. 221-226. 1. 

27 Gottgeb jóformán feldolgozatlan építési tevékenységének szép dokumentumai az 
általa épített házak homlokzataiból kialakított képzeletbeli utcasorokat ábrázoló, valószínű
leg mintakönyvként is szolgáló rajzsorozatok, melyeket a Bpesti Történeti Múzeum Újkori 
Osztályának tervgyűjteménye T/3 jel alatt 10419, 10420, 9261, 9262 számon őriz (1859., 
1874. ill. 1869. évekből). (Tőkei Ferencné szíves közlése.) 
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öt fia közül már négy az építőiparban marad — az ötödik lakatos lesz, majd a Török császár
hoz címzett kávéház tulajdonosa. Az építőiparban maradt Kauser fiúk közül János (1817 — 
1871) kőbányatulajdonos és nem túl jelentős építész : nevét csak a református gimnázium és 
mellette a Gönczy Pál utcai mai Képző- és iparművészeti gimnázium Hauszmannal közös 
terve őrizte meg. Különben kőfaragó is volt : az építészeti díszítő- és sírkőszobrászat tevékeny 
és színvonalas mestere. A gazdag pesti Kölber kocsigyáros családjából nősült, ugyanúgy 
mint öccse Lipót (1818 — 1877), aki már valóban jónevú és termékeny építész, bár inkább 
rutinos kivitelező mint nagy építőművész. Az 50 —60-as években főleg Frey Lajossal együtt 
egész sereg jelentős pesti épületen végez különféle munkákat : a városegyesítésig terjedő 
periódusban Frey-jel együtt ők renoválják a budai Kapucinus templomot, ők építik át a 
várbeli Teleki palotát a Helytartóság számára (1859), majd építik meg a várbeli hajdani 
Clarissa-kolostor épületét a Magdolna-templommal összekötő szárnyat az új Belügyminisz
tériumnak (1872), ők húznak harmadik emeletet Fröhlich Gusztáv Guszev utca 3. alatti 
házára (1853), alakítják át a Veres Pálné u. 15. sz. homlokzatát 1868-ban, építenek új szár
nyat a Kazinczy utcai dohány raktárhoz, építik meg az Első Magyar Altalános Biztosító 
Duna-parti palotáját, de építenek villát a budai hegyvidéken, a Remete úton (16. sz.), és 
Kochmeister bárónak a Budakeszi út 71. alatt is: ebben a villában lakik a porosz háború 
idején gyermekeivel együtt Pestre menekülő Erzsébet királyné. Elég jelentéktelen építészi 
oeuvre ez, mégis akkora tekintélyt biztosít Kausernak, hogy 1865-ben az Országház terv
pályázatára is meghívják. 

Lipót öccse, Kauser József harmadik fia, István (1830 — 1905) a szabadságharcban tiszti 
rangot ér el, majd az emigrációban a garibaldista légióhoz csatlakozik, Utána Amerikába 
megy, ahol megnősül s hazaérkezve már építési vállalkozóként, Türrel és Gersterrel (kinek 
leánya lesz második felesége) az iszthmoszi és a Ferenc-csatorna építkezéseibe száll be. De ő 
építi amerikai mintára a Százházat is, ugyanúgy, mint a budai katonai kórház nagy épület
komplexusát: amerikai családi kapcsolatai és nyilván Türr protekciója az USA budapesti 
konzulságát szerzik meg számára. Az ötödik Kauser fiú, Jakab, kőfaragómester, aki a gazdag 
Frohner családból nősül. 

József unokái közül János hasonnevű fia (1847 — 1925) nagybátyjának Lipótnak öz
vegyét (mint láttuk ugyancsak Kölber leányt) vette el; ő is építész let t : többek között 
Steindl tervei alapján ő kivitelezte a Műegyetem Múzeum körúti épületét. A család igazán 
jelentős építész tagja azonban az ő öccse, Kauser József (1848 — 1919), aki már a budapesti 
és a zürichi műegyetemet végezte, majd Párizsban tanult, s aki Ybl halála után, a század 
végére majd a Bazilikát fogja befejezni, miután előbb többek között elvégezte a Ludovika 
átépítését is (1880). 

Jelentős megbízásaiban kétségtelen tehetsége mellett nyilván szerepet játszott az a 
körülmény is, hogy felesége Gerlóczy Károly alpolgármesternek volt a testvére. Öccse, Gyula 
(1855 — 1920) ugyancsak Kölber leányt vett feleségül és szintén építőmester lett : az ő 
nevéhez fűződik többek között a városligeti volt Fővárosi Múzeum szép épülete. 

A Kauserek esetében tehát valóban építész-dinasztiáról beszélhetünk, hiszen a 70-es 
években, közel egyidejűleg, Pest építésén hét Kauser is dolgozott. Munkásságuk felmérése 
és értékelése mégis nehézkes, mivel ők maguk is csak későn kerülvén be a céhbe (1851-ben 
Kauser terveit is még Zofahl szignálja) az 1850 —60-as évekből még terveik is valószínűleg 
más neve alatt szerepelnek. Másrészt, sajátos módon, bár jó ízléssel építettek, mint afféle 
tipikus vállalkozó építészeknek, fennmaradt épületeiknek egyedileg csak kis része érte el a 
napjainkban műemléknek, műemlék jellegűnek vagy városkópileg jelentősnek minősített 
épületek színvonalát. Pedig termésük igen nagy volt, és Budapest városképileg legfontosabb 
pontjainak kialakításában — ha nem is egyedi értékeikkel — jelentős szerepük van. 
Jellemző, hogy 1873 után csak a Körúton hat nagy Kauser épület épül, s a Sugár út épületei 
közül is sok az ő munkájuk. A család igen kiterjedt építészi tevékenységének feldolgozása, 
úgy véljük érdekes feladata lenne az eklektika fővárosi indulását és kivirágzását vizsgáló 
építészettörténeti kutatásnak, annál is inkább, mert éppen Kauserek erősen vállalkozói szem
léletéből következőleg alkotásaik elemzése a kor az építésszel szemben az építtető által 
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támasztott, a kapitalista nagyváros építészeti arculatát és részben polgári életformáját is 
ilyenformán döntően befolyásoló igényeinek tisztázásához is új adalékokat nyújthat.28 

A Kausereken kívül a virilista jegyzéken még néhány jelentéktelenebb építészt is 
találunk: Buzzy Bódogot és Dörschug Antalt. Előbbi 442 frt adót (ebből 200 frt-ot jövedelem 
után) fizet, utóbbinak jövedelmi adója — 430 frt összadóból — már csak 93 frt. Végignézve 
fennmaradt, jelentősebbként nyilvántartott alkotásaikat látjuk, hogy egyikük sem nagy 
építész, de koruk technikai és művészi színvonalán építkező szolid mesteremberek. S már 
csak a háztulajdon után adózók között találkozunk a város az 50-es években még számos 
(127) építkezésén működő, de a többségükben külsőbb területeken épülő, főleg földszintes 
házacskákkal az új városképet tartósan már nem alakító Seenger András nevével. Ő maga már 
hosszabb ideje úgylátszik nem is épít: három kis ház után 943 frt házbóradót fizet. Család
jának többi tagjai is háztulajdon felé fordulnak: a városegyesítést közvetlenül megelőző 
években készül el Seenger Jenőnek a Gyár (Jókai) utcában egy két- ós a Rózsa utcában egy 
egyemeletes, Seenger Ferencnek pedig a Gyár utcában és a Szegfű utcában egy-egy egy
emeletes háza.29 

Megemlítendőnek tartjuk végül, hogy a jegyzéken, ha egyelőre még csak a virilista 
adózók szintje alatt is, de már találkozunk a következő generáció jelentős építészeivel is : 
azokkal, akiknek építési tevékenysége majd csak a század végére fog kialakulni olyan mérték
ben, hogy őket a virilisták közé emeli majd be. Elsősorban Hikisch Lajos (a XVIII . századvég 
jónevű, vízivárosi, újlaki és óbudai templom- és világi építészének, H. Kristófnak feltehető 
leszármazottja), Glasner József, Amon József (kapcsolata különben a feltehetően ugyanezen 
családból származó Hámon Kristófhoz, a vízivárosi Anna és az újlaki templom első építészé
hez és a munkáját az 1740-es években az Anna-templomon és a plébánia épületén folytató 
Hámon Mihály Jánoshoz még tisztázandó), Pucher József, Kernstock József ós Feszty Adolf 
nevét kell megemlítenünk: 1873-ban 170 ós 380 frt közötti adóval s részint még csak ház
tulajdonosokként találkozunk velük, hogy másfél évtized múltán az 1888. évi virilista 
jegyzéken már a város vezető és nagy vagyonú építészeiként lássuk viszont őket. 

Adataink a fentiekben valóban a város minden, az építőiparral kapcsolatban 
álló jelentősebb egyéni vállalkozását bemutatva, világosan érzékeltetik a saját
lagosan kereskedelmi, mégpedig ez esetben elsősorban az építőanyag kereskedel
méből kifejlődő tőkének az építőiparban is erőteljes jelentkezését, és annak a 
polgári vagyonképződés e szektorában is játszott nagy szerepét. I t t azonban 
ennek kizárólagos érvényesülését némileg korlátozzák a szorosabban vett építészi 
szakmából kiinduló, szerencsés esetben ugyancsak önálló tőkés vállalkozásokká 
felnőni képes építészek és építőmesterek. 

Éppen a Neuschlossok további útja — melyen a család ifjabb tagjai bár 
kifejezetten építéssel foglalkozni közvetlenül soha nem fognak, de megszerzik 
a mérnöki képesítést — jelzi, hogy az építőipar további fejlődésében az építészi 
szakszerűségnek és a tehetségnek mindvégig nem lebecsülhető szerepe jelentős 
marad. 

Jól látszik emellett, a szűkebb értelemben vet t építőipar esetén, a kor új 
építészeti stílusának jelentősége is a polgári vagyonosodásbam Az az építész, aki 
képes megfelelni az új stílusban történő építkezés követelményeinek (ami persze 
az építtető számára sem csupán esztétikai probléma, hanem a ház lakásainak 
kelendőségét és az értük szedhető bér magasságát is jelentősen befolyásoló körül
mény), számíthat arra, hogy a rohamosan épülő város legnagyobb adófizetői közé 
is bejuthat. A régi stílushoz ragaszkodó építészekre így már csak a hanyatlás 

28 Kauserre és a családra alapvető Kempelen i. m. (Családkönyv) 80 — 87. 1. (érdekes 
képekkel); nagykörúti épületeire Ruisz Rezső: A Nagykörút. Bp. 1960. (Műemlékeink) 
térképmelléklet. 

29 Seenger ekkori házaira Körösi V. 7—13.1, passim. 
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vár — a kibontakozó eklektika művelői pedig — és nem csak Ybl, hanem a szor
galmas művészi mesteremberek is — elindulnak a vagyonosodás útján. 

De azt, hogy a városépítés nem csupán építőanyag és építészeti stílus kér
dése, és ennek megfelelően nem csupán az e területeken tevékenykedők számára 
nyitja meg a vagyonosodás útjait, hanem már a tisztán építészetin túlmutató 
műszaki feladatok megoldását is igényli és honorálja, legjobban Mendl István, 
1873-ban 483 frt összadóból 233 frt jövedelemadót fizető bádogosmester karrierje 
példázza. Mendl régi pesti polgárcsaládból származik: bádogosműhelye, mely a 
fővárosban elsők között járt a vízvezeték és gázszerelésben, a 70-es évek nagy 
építkezési konjunktúrájában különösen fellendült: új típusú petróleumlámpákat 
hozott forgalomba és a régi Könyök utca, Retek utca, Hajós tér a Sugár út 
kialakítása során lefolytatott rendezésekor az it t épült új házakba ő vezette be az 
első vízvezetéki csöveket. Az üzemet 1873 után Zellerin Mátyás vette á t tőle: 
1875-ben a kamarai jelentés szerint 60 munkás 8 esztergapadon dolgozik a gyár
ban, mely után tulajdonosa 1888-ban már 1506 frt-tal adózik. Mendl számára 
azonban az üzem átadása nem hanyatlást jelentett : tőkéjének további metamor
fózisaként részvényeket vásárol, és nem is kis tételekben: olyan út ez, melyre 
— mint arra még később külön visszatérünk — nem egyedül lép rá. Elnöke lesz az 
akkor alakuló Rész vényserfőzdének, és tagja lesz a Magyar Országos Központi 
Takarékpénztár, az Első Magyar Iparbank és a Schlick Rt . igazgatóságának is : 
láthatóan mindazon vállalatoknak, melyek a kispolgár részvényjegyzésére vagy 
legalábbis támogatására számítanak üzletükben. Emellett tevékeny a városi 
— szűkebben kerületi — közéletben is : egyik alapítója a VI. kerületi kaszinónak 
és számos jótékony intézménynek vezetőségi tagja. S ha öregebb napjaira mindez 
megszerzi számára a Vaskorona Rend keresztjét — mint ahogy a Rózsák terén fel
épített Erzsébetvárosi plébániatemplom körüli buzgólkodása pedig a pápai Nagy 
Szent Gergely Rend jelvényét bújtatja gomblyukába— : életútja egyrészt jellemző 
példája annak, hogy a kézműiparból hová vezetnek tovább lehetséges utak, 
másrészt azonban annak, hogy ezen az úton is már csak korlátozott tér nyílik 
annak számára, aki nem képes tőkéjével további nagyvonalú spekulációkra. Az ipa
rosmesterből lett, műveltsége hiányait később hallatlan szorgalommal és energiával 
pótló rentier kitüntetéseinek és kerületi vezérférfiúságának valóságos arányai a 
nagykereskedők főrendiházi tagságaival és báróságaival összevetve mutatkoznak 
meg. Mintha Mendl tulajdonképpen így elég szerény, a középpolgárság színvonalán 
túl nem emelkedő társadalmi útjának elég keresettként is ható hangsúlyozásával 
a kialakuló tőkés társadalom a polgári forradalmat támogató, attól saját fel
emelkedésüket is váró kispolgári tömegeknek a polgári demokratikus illúziókba 
vetett, megrendülni kezdő hitét akarta volna megerősíteni.30 

De nem hallgathatjuk el i t t sem, hogy mind az építőipar, mind az annak 
perifériáira eljutott építőanyagrkereskedelem virilistáinak vagyonalapjában is 
igen jelentős szerepe van a házbérből eredő jövedelemnek, ós ez alól még olyan 
nagy vállakozók sem kivételek mint Neuschloss Károly, sem az olyan jól foglal
koztatott építészek, mint Ybl. A háztulajdon jelentőségét az építőipari vagyon
szerzésben jól mutatja az olyan, pályájuk végéhez ért mesterek vagyonállagában 
játszott szerepe, mint Kasselik vagy Kauser. Ugyanakkor persze nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy — mint arra már korábban is rámutat tunk 
— éppen az építészek és építési vállalkozók számára a legkézenfekvőbb és leg
könnyebb a spekulációs célú háztulajdonba való tőkebefektetés. 

4. A virilisták jegyzékének a háztulajdonosok után legnépesebb csoportja a 
kereskedőkből áll: 38 kereskedelmi ágazatból 251 kereskedőt találunk a virilisták 

30 Mendlre: Oelléri i. m. (Ipartört. vázl.) 578 — 580. 1.; A budapesti társaság Bp. 1886. 
464. 1. 
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között — közülük kisebb-nagyobb jövedelmi adót azonban (s erre a figyelmet 
már it t fel kell hívni) a csoportnak csak mintegy 70%-a, 171 személy fizet; a többi 
kizárólag házbérjövedelem után adózik. Anélkül, hogy egyelőre e feltűnő jelenség 
okait kutatnók, a következőkben eredeti célkitűzésünknek megfelelően az egyes 
főbb terménykereskedelmi ágazatok jellegzetesebb virilista képviselőit fogjuk 
bemutatni. , 

Megfelelően Magyarország a Habsburg-birodalmon belüli helyzetének nem 
találjuk ui. meglepőnek, ha a főváros virilista kereskedői között messze a termény-
és gabonakereskedők csoportja a legjelentősebb: a város 121 terménykereskedő
jének csaknem fele és a virilizmusig eljutott összes kereskedők számának is 
több mint ötöde: 52 személy tartozik ide. Közülük csaknem harmadrész, 17 fő az 
1500 frt-on felüli adókategória tagja, — s ami nem kevéssé jellemző : e foglalkozási 
csoportnak közvetlenül lefelé, a 200—400 frt között adózók rétegében is erős része
sedése van: e kategória 25 adózójával együtt összesen 77 terménykereskedő haladta 
felül a 200 frt adó mögött álló, nagyjából legalább évi 2000 frt jövedelmet. Mégpe
dig jellegzetes módon úgy, hogy adójukban a házbéradó jelentősége az összadó 
csökkenésével együtt csökken: 1000 frt összadón alul már egyre inkább a jöve
delemadó válik túlnyomóvá és végül egyeduralkodóvá. 

Ha a terménykereskedők vezető szerepét a kereskedelmi struktúrában így 
már nem érezzük is feltűnőnek, feltűnő azonban, hogy az 50-es évek közepétől 
kezdve e terménykereskedelmi struktúra vonatkozásában jelentős bővülés és 
ugyanakkor belső súlypont eltolódás következett be. Ennek a jelenségnek, mely 
a gabona- és általában szemestermény-, állatkereskedelemben pedig a sertés
kereskedelem döntő mértékű előtérbenyomulásában áll, okát egyrészt a vasút 
megjelenésében és a gőzhajózás kiterjedésében, másrészt a feudális viszonyok 
megszüntetése kapcsán a magyar mezőgazdaság struktúrájának átalakulásában, 
a növénytermesztés előretörésében, az extenzív állattartás hanyatlásában kell 
látnunk. 

A vasutat megelőző korszak kezdetleges szállítási viszonyai mellett ugyanis 
a nagy tömegű, de aránylag olcsó szemestermény nagyobb távolságra történő 
szállítása csupán víziúton volt kifizetődő — e vonatkozásban azonban a hazai 
szemesterménypiac központja már régebben Győrben alakult ki. Győr vízi úton 
közvetlen kapcsolatban állt egyrészt a Délvidék hatalmas gabonatermő területei
vel, másrészt (1855-től vasúti összeköttetéssel is erősítve) Bécs felvevő piacával. 
Az abszolutizmus idején gyors ütemben kiépülő és a tömeges terményszállítást 
egyszerre nagy távolságra is aránylag olcsón lehetővé tevő vasutak révén viszont 
a külföld piacain egyszerre kihasználhatóvá lett a hazai gabonának az a nagy 
előnye, hogy a nyugat-európai termésnél néhány héttel korábban ért be és így 
legelsőnek volt piacra dobható. 

Ugyanakkor a vasutak egyrészt új gabonatermő területeket (elsősorban a 
Tiszántúlt és a Duna—Tisza közét) nyitottak meg (a vasutak Pesten centrali
zált vezetése folytán természetesen elsősorban a pesti) kereskedők számára, 
másrészt a Buda—Trieszt közvetlen vasúti összeköttetés megteremtésével ki
kapcsolták Bécs és az annak piacát alimentáló győri gabonakereskedelem ex
portközvetítő szerepót. 

Az új terménykereskedelmi ágazat és benne a pesti piac jelentősége így 
gyorsan és rendkívül mértékben megerősödött: a gabonakereskedelem Pest 
terménykereskedelmének egyszerre vezető ágazatává lépett elő, hatalmas profitot 
biztosítva az abszolutizmus első szűkpénzű éveiben a tőkehiánnyal küszködő 
birtokossal szemben az árakat szabályozni képes terménykereskedőnek. E pro
fit csak még jobban megnő, mikor a pest-budai gabonakereskedők jól megérezve, 
hogy a városon átfutó hatalmas gabonamennyiség lisztté való feldolgozása és 
ilyetén értékesítése milyen hallatlan haszonnal kecsegtet, a terménykereskedelem 
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eddigi hatalmas profilját malomépítésbe invesztálva a városegyesítés éveire a 
Duna partján Európa legnagyobb és legmodernebb malomiparát teremtik meg.31 

A gabonakereskedelem mellett ugyancsak a vasútépítés révén lendül fel 
Pest sertéspiaca. Míg a vasútépítések előtt a hazai állatkereskedelem csupán a 
lábon hajtva is szállítható szarvasmarhára korlátozódott, addig most a vagonok 
(és a DGT növekvő számú speciális sertésszállító uszálya) sertések ezreit és táplá
lékuk tonnáit tudják szállítani, anélkül, hogy a szállítás az állatokban kárt okozna. 
Ezekben az években épülnek ki az alföldi vasútvonalak beérkező pontján Kőbá
nya hatalmas,- több tízezer állat összegyűjtésére és tartására alkalmas sertés
szállásai. 

Nem csodálható ezek után, hogy az 1873. évi pesti jövedelmi adójegyzéken 
már meglehetősen differenciálódva, kb. másfél száz, elsősorban gabonával foglal
kozó terménykereskedőt és 53 sertéskereskedőt találunk: előbbiek mintegy 18 
ezer frt jövedelmi adót fizetnek, ami mintegy évi 100 ezer frt netto jövedelmet 
jelent — ehhez lenne még hozzászámítható 84 lisztkereskedő 5512 frt adóval, 
ám az utóbbiak már kifejezetten kicsinyben dolgoznak. A hagyományos termény
kereskedelmi ágak : a bor, a gyapjú, a marha, a toll stb. kereskedői továbbra is 
jelentős szerepet játszanak, i t t azonban már érződik, hogy az i t t tevékeny 
virilistáknak sikerült a szakma kiterjedését, új konkurrensek megerősödését 
megakadályozniuk : az adózók száma e szakmákban nem nagy, de az átlagosnál 
több esetben igen nagyok az egyéni jövedelmi adók. Ezzel szemben a gabona- és 
sertéskereskedelem esetén a résztvevők számának az árumennyiség növekedésé
vel együtt járó emelkedése a legjellegzetesebb. 

Nincs megfelelő terünk rá, hogy az alábbiakban teljes felsorolást adjunk 
ennek a Budapest kereskedelmét döntően jellemző csoportnak minden tagjáról, 
vagyonuk összetevőiről — így csupán a csoport jellegét leginkább érzékeltetni 
képes néhány 1500 frt-cn felül adózó tagjának és esetleges, vagy feltételezett 
kapcsolataiknak bemutatására vállalkozunk. 

Ehrenfeld Benő az adójegyzék szerint háztulajdonos és kereskedő; a lakjegyzék ter
ménykereskedőként ismeri. Ám 2808 frt összadója éppúgy csak házbéradóból (Október 6 
utca 11.) áll, mint fiainak és az Ehrenfeld Benő és fia nagykereskedő cégben cégtársainak: 
Ehrenfeld Antalnak 1844, és Ehrenfeld Lipótnak 489 frt-nyi összadója; a budapesti cég
jegyzékben ugyanakkor Adolf, Ignác, Miksa, Salamon és Zsigmond van bejegyezve külön-
külön terménykereskedőkként, ők azonban a virilisták jegyzékén nem szerepelnek. 3535 frt 
adót, ebből 800 frt jövedelmi adót fizet a Herzfelder H. és fia nagykereskedő cég (2700 frt 
házbéradója a Zrínyi utca 6. sz. bérháza után számítódik), mely a címtár szakjegyzéke sze
rint főleg terménykereskedelemmel foglalkozik. A cégjegyzék tanúsága szerint a céget 
Herzfelder Adolf jegyzi; ő ugyancsak virilista nagykereskedő 591 frt jövedelmi adóval. 
Mivel a két cég jövedelmét nyugodtan egybeszámolhatjuk, Herzfelder Adolf kezében 10% 
adókulcs mellett 14 000 frt jövedelem jön be a kereskedésből és (20% átlagú adókulcs alap
ján) ugyanannyi a házbórekből is : jelentős összeg még akkor is, ha a társascég jövedelméből 
esetleg további családtagokat is ki kellett elégítenie. Feltehető persze az is, hogy ezek 
(Herzfelder Zsigmond gabonakereskedő 1304 frt összadóval, amiből 370 frt a jövedelmi; 
Herzfelder Lajos terménykereskedő mindössze 555, és Herzfélder Izidor terménykereskedő 
380 frt jövedelemadóval) már korábban, a cég szétválásakor végkielégítettek. A család 
kezén ténylegesen létező vagyon kialakulása szempontjából azonban emellett meg kell em
líteni a nevet HerzfelderrŐl Gyömrőy-re változtató Vilmos háztulajdonost is: Október 6 u. 
17. sz. háza után 4091 frt házbéradót fizet. Hoffmann Frigyes neve az adójegyzéken kétszer 
fordul elő : egyszer mint háztulajdonosé (7886 frt házbéradóval Guszev utca 3. sz. háza után), 

31 Sándor i. m. (Nagymalomipar) 361 — 362.1. ; Vörös Károly : Győr és Pest harca a dunai 
gabonakereskedelemért 1850 — 1881. Arrabona 7. Győr, 1965. 471 — 491. 1. 
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másodszor mint kereskedőé: 1018 frt jövedelemadóval. A cégjegyzék felvilágosítása szerint 
Pesten ekkor Hoffmann Frigyes nevén egy terménybizományos cég volt bejegyezve, melyet 
Hoffmann Domokos és Frigyes együttesen jegyzett. Mivel sem a cégjegyzék, sem a lakjegy
zék, sem a szakmai jegyzék lehetséges fejezetei alapján nem tételezhetjük fel, hogy ekkor 
a városban két Hoffmann Frigyes nevű terménykereskedő lett volna, joggal tételezhetjük fel 
azonosságukat: a két adat együttesen mintegy 45 000 frt évi jövedelemre enged következ
tetni. De az adónak ez a széttagolt jelentkezése az adójegyzéken rámutat egyszersmind 
annak lehetőségére, hogy a jövedelemadó esetleg a házbéradótól elszakítva is kerülhetett 
könyvelésre, amit pedig, a jegyzék ha — számos bejegyzésének tanúsága szerint — kínosan 
igyekezett is elkerülni, tökéletesen megoldani még több hasonló esetben sem tudott. 2868 frt 
adót fizet — de csak Nádor utca 13. számú házának házbére után — a Klein J. és fia cég 
is, melyet a cégjegyzék szerint Klein Lipót, Albert, Ferdinánd terménykereskedők jegyeznek. 

Az adójegyzék Tafler Izsák ós Kálmán háztulajdonos és terménykereskedő tétele 
alatt együttesen fizetett 2128 frt összadó különös figyelmet érdemel: eddig első ismert jele 
egy nagyranövő virilista pályának, melynek végén az 1910-es évek elejére a család valamelyik 
leszármazottja, Tafler Kálmán 70 000 korona adóval Budapest legnagyobb virilistája lesz. 
Izsák és Kálmán 1873. évi együttes adóalapja két ház (Akácfa utca 49. és Majakovszkij 
utca 19.) házbóradójából és 143 frt jövedelemadóból áll össze. Emellett azonban Tafler 
E. Kálmán háztulajdonos és pénzüzér házbéradó címén (Váci körút 50., Üllői út 43.) külön 
2020 frt adóval van megróva. A lakjegyzék azonban emellett felsorolja még Adolf magánzót 
(Fő utca — később Arany János utca — 16.), Kálmán kereskedőt (Béla, ma Vigyázó Ferenc 
utca 5.) és Antalt mint bérlőt a Háromkorona (ma Alpáry Gyula) utca 25. sz. alatt. A 
Taflerek kezén levő ingatlanok eszerint már ekkor is nagy jövedelműek, és az ingatlan
vagyon (amit egy, már ekkor kialakulni kezdő Tápió völgyi nagybirtokkomplexus is 
fokoz) a Taflereknek a már említett Ehrenfeldekkel való későbbi összeházasodása után a 
család emelkedését jelentősen elősegíti.32 

Nem kevésbé jellegzetes alakjai a névsornak a Wodianerek. A család valószínűleg 
csehországi eredetű : első Magyarországon ismert tagja, Sámuel még Weidmann vagy Woidzis-
lav néven 1750 körül tűnik fel a Bács megyei Eperovácon; 1781-ben Fülöp már Wodianer 
néven költözik be Szegedre, ahol terménykereskedéssel foglalkozik. Két fia, Sámuel és Rudolf 
lesz a család két fő ágának alapítója. Már a 20-as években mindketten Pesten tevékeny
kednek: terménykereskedelemmel foglalkoznak, a konjunktúra idején hadiszállításokban 
vesznek részt, majd nagyszabású dohányexportba bocsátkoznak, később gyapjúosztályozó 
intézetet nyitnak, előbb (1828) Bécsben, majd (1839) Pesten is, melyekkel gyapjúexport 
kereskedésüket segítik elő. Rohamosan növekvő vagyonukból hiteleket is nyújtanak iparo
soknak éppúgy mint községeknek: később Wodianer a Kereskedelmi Bank alapításának 
egyik fő mozgatója lesz. Terménykereskedése révén emellett kapcsolatba kerül a legelő
kelőbb arisztokrata családokkal is. Wodianer Sámuel 1844-ben kaprioriai előnévvel magyar 
nemességet kap. 1846-ban már ő a város legnagyobb adófizető nagykereskedője; testvére, 
Rudolf az ő adójának már csak mintegy felét fizeti. 

A Wodianerek ekkor már elkezdték pesti házingatlanvagyonuk kialakítását is. 1835 
elején Sámuel fia, Mór (1810 —1885) és felesége, Ullmann Franciska 136 000 pengő forintért 
megveszi a Kemnitzer-fóle, Budapest 1945. évi ostromakor elpusztult ún. „Két török" 
házat, a későbbi Deák téren. 1844-ben 47 000 frt ráfizetéssel a házat elcseréli az ugyancsak 
a Kemnitzer testvérek birtokában volt Duna-parti Angol Királynő szállodára, de 1848-ban, 
ezúttal már 110 000 frt-órt, újból megveszik a „Két török" házat és irodáikat is odaköltöztetik, 
miközben a Kereskedelmi Bank a magyar bankjegyek kibocsátásának lebonyolításával fog
lalkozik. A „Két török" ház homlokzatán Dunaiszky kőből faragott törökjei ettől kezdve 
az S. W. kezdőbetűket tartják, az Angol királynő pedig (melyet 1849-ben Henzi bombái oly 

32 A Taflerekre Vörös i. m. (Bp. legnagyobb adófizetői 1903-17) 160-161 . 1. 
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súlyosan megrongáltak, hogy 1852-ben Hűddel teljesen újjá kellett építtetni) Rudolf ágának 
birtokába került. 

1848 után azonban Wodiáner Mór nem maradt Pesten. Bécsbe ment, ahol apja dohány
export üzletében szerzett ismereteit a kormány szolgálatában a dohánymonopolium be
vezetésénél gyümölcsöztette. így megerősödött politikai és pénzügyi pozíciójában egyik 
mozgatója lesz az osztrák vasúti hálózat francia érdekeltségek részére történő átadásának : 
ennek révén az így megalakult Államvasút Társaság alelnöke lesz, majd a DGT elnöke, a 
Hitelbank és a Tiszai Vasút igazgatósági tagja, később a bécsi nagykereskedelmi testületnek 

..pás elnöke. 1863-ban osztrák báróságot kap, melyet éppen 1873-ban terjesztenek ki Magyar
országra is. Ez az év különben is szerencsés Wodiáner számára, akit ekkor Bécsben már 
Rotschilddal együtt emlegetnek: sikerül érintetlenül kikerülnie a nagy tőzsdekrachból. 
Mindenesetre jellemző, hogy halálakor a közhiedelemmel ellentétban csak 15 és nem 30 
millió forintnyi örökséget fog hátrahagyni (ebből, általános felháborodástól fogadva, csupán 
10 000 frt-ot hagyva jótékony célokra). Öccse, Albert 1886-ban fog báróságot, majd később 
főrendiházi tagságot és valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot kapni: ő borosjenői 
Atzél Zsófiát veszi majd feleségül. Mór fia, Albert báró (sz. 1834) egy Nemes grófnőt vesz el 
és fog majd nagy pénzügyi karriert befutni. 

A család Rudolftól származó ága ezalatt a földbirtok felé fordult. Rudolf fia, Béla 
földbirtokos is, ki egyrészt maglódi birtokán gazdálkodik, innen is kapva maglódi előnevét 
1867-ben elnyert magyar nemességéhez. Emellett azonban termény exporttal is foglalkozik és 
banküzlete is van, később képviselővé is meg választat ja magát. Adót Pesten csak három 
háza után fizet : egyrészt az Angol Királynő már említett épületének (a 60-as évektől Deák 
Ferenc állandó pesti szállásának), másrészt a Zrínyi utca 3. sz. alatti háznak tulajdonosa
ként: előbbiből 2900, utóbbiból 2500 frt lakbéradónak megfelelő jövedelem után. S a 
Józsefváros 612. sz. alatti házának egyelőre csak 400 frt jövedelme sem rejtheti el azt a tényt, 
hogy e későbbi Baross, most még csak Nagy Stáció utca 17. sz. házáról van szó: néhány év 
múlva azonban magas jövedelmű bérházakkal teleépített városrész nagy értékű ingatlanáról. 
Wodiáner Mór ugyanakkor a ,,Két török" ház után 5091 frt házbéradóval adózik. (A telekre 
akarják 1871-ben felépíteni az Operát, de a telek ára akkor már olyan magas volt, hogy a 
tervet el kellett ejteni: állítólag a szomszédos háztömbbel — benne nyilván a Marokkói 
udvarral — együtt 1 700 000 forintot kértek érte.) 1888-ra sem őket, sem az előttük felsorolt 
terménykereskedőket nem fogjuk megtalálni a virilisták soraiban, e körülmény azonban nem 
szükségképpen elszegényedésükre utal : jelentheti esetleg a család Bécsbe (mint a báró 
Wodiánereknél) vagy — mint a Táflerek esetében feltételezhetjük — vagyonuk zömével 
átmenetileg vidékre való húzódását.33 

Az 1888-ban is tovább szereplő terménykereskedő virilisták között mint legjelentősebbet 
a Deutsch családot kell elsőnek említeni. Deutsch Ignác (1803 — 1873) Aradon született és 
1822-ben alapított cégével innen indult el a vagyonosodás útján. A cég a délmagyarországi 
nagybirtokok központjában nagyarányú terménykereskedést folytatott, 1838-ban pedig 
átvette a Generali biztosító képviseletét is. Deutsch Ignác a feleségétől, a valószínűleg az 
183 7-ben jabukai előnévvel és Temes megyei birtokadománnyal megnemesített (s ez alkalom
mal nevét Nemeshegyire változtató) Adelsberg Zsigmond pesti gabonakereskedő leányától, 
Teréztől (1802-1863) született két fiával, Józseffel (1824-1903) és Bernáttal (1826-1893) 
együtt 1852-ben Pestre teszi á t a cég székhelyét. Egyúttal felveszi működési körébe a vasutak 
építését : az eddig csak terménykereskedelemmel foglalkozó cég most a Kassa — Oderbergi és a 
Munkács — Beszkidi vasút mellett sok más kisebb vasútépítésnek is fő vállalkozója lesz. 
1873-ban a cégjegyzékben a Deutsch Ignác és fia (Ignác és Bernát által jegyzett) cég mellett 
valószínűleg a Deutsch Gábor és József név alatt bejegyzett, Deutsch József és Károly vala-

33 Wodianerre (maglódi): Kempelen i. m. (Zsidó cs.) I. k. 45 — 46., I I . k. 23 —24. 1. 
(kapriöriai): uo. I . k. 42 — 44. 1., valamint MFCs 455. 1.;.,W. Mórra emellett: Wurzbach, 
Constantin v.: Biographisches Lexikon des Kaiserthumg Österreich. Bd. 57. Wien 1889. 
201-202 . 1; Gyömrey i. m. 250 -253 . 1.; Mérei i. m. ,170-171. 1; - A házak történetére: 
Pásztor i. m. 56 -57 . , 207. 1. 
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mint Deutsch Sándor által jegyzett cég is ennek a Deutsch családnak birtokában van (ez 
ellen legfeljebb az szólna, hogy Bernát két fia József és Károly ekkor még csak 15 ill. 10 éve
sek, Deutsch Sándornak az id. József fiának (1852 — 1913) szereplése azonban mégis azt 
sejtteti, hogy it t a cégnek egy más név alatt futtatott vállalkozásáról van csupán szó). Ez 
utóbbi cég ugyanis főleg szemes terményekkel kereskedett, míg az eredeti Deutsch Ignác 
és Fia cég a már ekkor meglevő hatvani nagybirtokkal a háta mögött Nádor utca 2. alatti 
saját házában a terménykereskedelmen kívül általában értéküzlettel is foglalkozott. A cég 
3041 frt adójának alapja azonban érdekes módon csak két ház bérjövedelme, ám a Deutsch 
Gábor cégnek csak jövedelemadója (603 frt), ugyanúgy mint a cégjegyzékben nem is szereplő* 
Deutsch Bernát és fia név alatt két részben bejegyzett összesen 1225 frt jövedelmi adó, 
mégis e cégek valamilyen összetartozását sejtteti. A cég útja Ignác éppen 1873-ban 
bekövetkezett halála után is tovább visz felfelé: 1879-ben Bernát és József hatvani előnévvel 
magyar nemességet kapnak, 1888-ra Bernát már 6915, fia az ifjabbik József 1566, annak 
unokatestvére pedig az idősebb József fia Sándor ugyancsak 1566 frt-tal adózik. Ez utóbbiak : 
a két unokatestvér fogják majd az 1880-as évek elején — egyelőre a Kohnerekkel és Brüllök-
kel együttműködve — átvenni a csődbe ment nagysurányi cukorgyárat és kialakítani a leg
nagyobb hazai cukoripari komplexust, 1889-ben létrehozva a hatalmas hatvani cukorgyárat, 
amelyhez az ifjabb Józsefnek öccsével, Bélával (1866 — 1933) együttesen alapított sárvári és 
több alföldi cukorgyára fog majd csatlakozni. A család ebben a harmadik generációjában 
1908-ban a bárói rangot kapja meg. Míg azonban Sándor a század elejére a cukorgyárakon 
kívül már főrészvényese hat nagy gőzmalomnak, a Nasici Tanningyár ós Gőzfűrésztelepnek, 
a nagyszlabosi papírgyárnak stb. is, a családnak ebben a generációjában az irodalom ós a 
művészet aktív művelőit és mecénásait is megtaláljuk: Sándornak unokahúgától, Bernát 
leányától született két fiát: Lajost, a Nyugat mecénását, és a jónevű festő Ferencet (utóbbi 
felesége Lukács Lucia, Lukács László volt miniszterelnök leánya), valamint József első leá
nyát, az irodalomba is bemerészkedő Lilit (férje Madarassy Beck Gyula báró).34 

Nem éri utol ugyan a hatvani Deutschok karrierjét, de a budapesti terménykereske
delemnek ugyancsak jelentős tényezője az 1873-ban 1852 frt összadót fizető Basch Fülöp 
háztulajdonos és terménykereskedő. Adójából azonban csak 250 frt a jövedelemadó, a 
többit Mérleg utca 2. sz. házának bérjövedelme után fizeti. Baumgarten A. háztulajdonos és 
terménykereskedő 8106 frt adója ugyancsak két házának (Alpári Gyula utca 18., Engels 
tér 11.) házbéradójából áll össze: a jövedelmi adót azonban a családban Baumgarten Ignác 
terménykereskedő fizeti : 854 frt-ot. A m a Baumgarten testvérek nevén áll a 2408 frt házbér
adóra kötelezett Szerecsen (Paulay Ede) utca 15. sz alatti hatalmas bérház is, mely fele
részben Lajos, másik felében Ignác, Móric, Emilia, Izidor, Károly ós Henrik nevén áll (az 
akkor 18 éves Baumgarten Henrik később udvari tanácsos és a Ganz Rt . alelnöke lesz). 
Ebből a vagyonból fog kinőni majd a Horthy-kor irodalmi életében oly nevezetes szerepet 
játszó Baumgarten-alapítvány. De a cégjegyzék még több más terménykereskedő Baum-
gartent is. tartalmaz : Bernátot ós Ferdinándot (az utóbbi egy Basch lánnyal van össze
házasodva), a virilisták jegyzékén azonban már egyikük sem szerepel. 

Ugyancsak terménykereskedőkként vannak bejegyezve a cégjegyzékben a Fischl test
vérek: Guttman és Károly, ám ezek csak Nádor utca 19. sz. házuk házbérjövedelme után 
fizetnek : 1764 frt-ot. Fischl Guttmanról tudjuk azt is, hogy a kor dúsgazdag dohánykereskedő 
családjával, a tornyai Schossbergerekkel került házassági kapcsolatba, felesége Schossberger 
Emma (1834—1907) révén. Fischl Guttman 1884-ben kap nemességet dirsztai előnévvel: 
öt év múlva fiai Dirsztaira változtatják nevüket : közülük László (bankár és török konzul) 
1905-ben báró lesz, ugyancsak bárói rangra emelt testvére, Béla pedig domonyi Brüll Irént 
veszi feleségül, a kor pesti burzsoáziájának egy másik neves családjából. Az ő fiainak házas
sága azután tovább erősíti az e réteget összetartó családi kapcsolatokat: Andor báró egy 
Wolfner baronesst, Gedeon báró egy Kohner baronesst vesz feleségül. Ugyancsak Fischl 

34 A Deutschokra: Kempelen i. m. (Zsidó cs.) n . k. 61 — 64. 1. Gellért i. m. (Ipartört. 
vázl.) 559 — 561.1.; Sándor i. m. (Nagyipar) 70 — 71.1. 

280 



néven még m á s terménykereskedőkkel is találkozunk: így Fischl Alaj'os bizományossal és 
szállítóval, valamint Fischl Salamon és Lajos hüvelyes kereskedőkkel: a virilisták jegyzékére 
azonban ők már nem kerültek fel. Ugyancsak házbér (Dorottya utca 12, Nádor utca 52.) 
után fizeti 3513 frt adóját Flesch Mór háztulajdonos és terménykereskedő, egy Bécsbe és 
Prágába is szétágazott, de esetenként közösen vállalkozni is képes család pesti tagja. Flesch 
(1820 — 1898) terménykereskedőként kap 1884-ben nemességet borsai előnévvel. Apja, Alajos 
már 1847-ben a Pesti Nagykereskedők Testületének egyik vezető tagja volt. Mór gyermekei 
közül Aladár osztrák—magyar főkonzul lesz Jokohamában, leánya, Emma pedig az 1873. évi 
virilisták jegyzékén ugyancsak szereplő, 733 frt összadóból 490-et jövedelem után fizető 
nagy terményárukereskedő Reusz Károly, a kereskedelmi tőke földbirtok felé fordulásának 
egyik jó példájaként 1908-ban már tápiósápi földbirtokosként nemesített utódjának, rátonyi 
Reusz Henriknek felesége lesz.35 Heller M. és Heusinger G. háztulajdonosok 1838 frt házbér
adója mögött szintén termónykereskedés áll, az üzlet 396 frt jövedelmi adója azonban 
(hasonlóan Hoffmann Frigyes esetéhez) csak a céget jegyző Heller Ágost neve alatt fog elő
jönni, természetesen már a virilista színvonal alatt. De házbérben realizálódik Herzl Antal 
termónykereskedésónek jövedelme is: 1909 frt házbóradót fizet; 255 frt jövedelmi adójával 
jóval hátrább találkozunk az adó jegyzékben. Ugyanígy csak házbóradót (2390 frt) fizetnek 
a Léderer testvérek (Ede, Bernát és Jakab), közülük Edének terménykereskedelemből eredő 
214 frt jövedelmi adóját is csak a virilisták határán messze túl találjuk meg. (A virilisták 
között azonban egy másik Ledérért is találunk: Léderer Sándort 2291 frt házbéradóval. 
Léderer az iparos hitelügy későbbi agilis szervezője, az Országos Bank, majd az Iparos és 
Kereskedelmi Bank, végül az Adria Tengerhajózási Rt . igazgatója, mindenekfelett azonban 
a Magyar Altalános Szénbánya Rt . egyik főrészvényese és igazgatósági tagja, a hasonnevű 
terménykereskedőkhöz való kapcsolatának kiderítése még további kutatást igényel.)36 

Ezúttal terménykereskedőként lép elénk Luczenbacher Pál, a kor egyik legjellegzetesebb 
pesti kereskedője. A téglagyári vállalkozásán kívül elsősorban tűzifakereskedésre specializáló
dott (és e minőségében már részletesebben bemutatott) Luczenbacher család ugyanis ter
ménykereskedelemmel is kísérletezett : legalábbis Pál a pesti cégjegyzékbe végül is ilyenként 
vétette be magát. (Fakereskedőnek a jegyzéken még Luczenbacher János van feltüntetve.) 
Luczenbacher pesti 2079 frt összadójából 1943 frt a jövedelmi adó, de emellett 3060 frt-tal 
Budán is adózik. Jellemző példa arra, hogyan fordul a dúsgazdag Luczenbacher korábbi 
vállalkozási irányai mellett ekkor a nagyjövedelmű terménykereskedés felé. Ezután nem 
meglepő az sem, ha a 900-as évek elejére már mint az Angyalföld egyik legnagyobb telek
tulajdonosával fogunk találkozni vele. 

További útjával külön színt jelent a láthatóan már nagyobb múltra visszatekintő' 
terménykereskedő virilisták soraiban a Rupp család. Régi nagymúltú polgári familia: nyil
vánvalóan attól a Rupp Károlytól származik, akinek számára 1789 —1790-ben az akkori 
Pest legnagyobb bérházát, a Marokkói udvart építették. Bár a házat az időközben elhalt 
Rupp özvegye már 1802-ben eladta Festetics Antalnak, ez nem jelenti a család vagyoni 
hanyatlását. Az 1830 —40-es években cukrászként működő Rupp János ós Rupp Sebestyén 
a terménykereskedő Ruppokkal való kapcsolata még tisztázásra szorul. Az 1873. évi adó-
jegyzéken azonban három adótétel is a Rupp György által jegyzett, Rupp testvérek című 
termény bizományos cégre vezethető vissza: a cég 792 frt és Rupp György nagykereskedő 
300 frt jövedelmi adója, valamint Rupp György háztulajdonos 1470 frt házbóradója, összesen 
2570 frt ; a valóságban úgy látszik a jövedelemadó közös, mert Rupp Ignác terménykereskedő-
2383 frt-nyi ugyancsak házbéradója lipótvárosi, Alpári Gy. utca 13. sz. háza után csak
nem pontosan annyi, mint Rupp Györgyé. Pesten ezenkívül még három, ám már a virilista 
határ alatt adózó Ruppot találunk: ezek mind háztulajdonosok és magánzók, egyikükről,. 

35 A Fischl Dirsztay családokra: Kempelen i. m. (Zsidó cs.) I. k. 87 — 88. 1.; A Flesch 
és Reusz családokra: uo. I . k. 142. 1., Sándor i. m. (Nagyipar) 220. 1. (Szappangyár), 103.,. 
105. 1. (Cukorgyár). 

36 Léderer Sándorra: Gelléri i. ni, (Ipartört. vázl.) 
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Rupp Jánosról (kit 1867-ben illobai előnévvel nemesítettek meg) azonban azt is tudjuk, 
hogy neves törvényszéki orvosszakértő, e tárgynak professzora az egyetemen, 1866 —67-ben 
az egyetem rektora, aki 1873-tól az Országos Közegészségügyi Tanács másodelnöke, 1888-ban 
pedig elnöke lesz.37 

Feltűnő lehet, hogy a legnagyobb terménykereskedők fenti csoportja az adójegyzéken 
jóformán kivétel nélkül elsősorban háztulajdonosokból áll, és ha fizetnek is jövedelmi adót, 
az a házbérjövedelemhez képest (még az adókulcs különbözőségét is beszámítva) kisebb 
jövedelemről tanúskodik. Ezzel a kérdéssel és okaival később szándékozván foglalkozni, itt 
ismét csak arra kívánunk rámutatni, hogy az adott személy esetén az általa vitt ter
ménykereskedelem egy adott időpontban tényleges volumenének szempontjából az összadó 
(amelyben a házbéradó legjobb esetben is csak a kereskedelmi tevékenység egy hosszabb 
megelőző időszakában elért tőkefelhalmozást reprezentálja) nem szükségképpen a legjellem
zőbb: kifejezi a kereskedő tőkeerejét, jellemzi stabilitását, de nem szükségképpen utal 
pillanatnyi forgalmára. Ezért az alábbiakban a pesti terménykereskedőkről adott képünket 
néhány, ekkor még kisebb összadójú, de jövedelmi adójában nem kisebb terménykereskedő 
bemutatásával is kiegészítjük. 

Ezek sorában elsők között kell bemutatnunk a Herzog N. L. és társai terménykeres
kedő céget 612 frt jövedelmi adóval. A társak : Herzl Tivadar és Herzog Adolf és Péter. Utóbbi 
(1838 — 1915) lovasberényi születésű; itt a gróf Czirákyak (mint láttuk maguk is nagy pesti 
virilisták) védőszárnyai alatt a XVIII. századtól igen népes zsidó község is létezett. Az ifjú 
Herzog középiskoláit már Pesten elvégezve, apjának a 70-es években Herzog A. L. és társa 
cím alatt alapított cégébe lépett be. Néhány évtized múlva Herzog a főváros egyik leg
nagyobb terménykereskedője lesz. Később a dohányra specializálja majd magát, kiterjesztve 
üzletét Törökországra és a Balkánra is, ám egyidejűleg az ipar felé is fordul: a zsolnai posztó
ipar ós a hozzácsatlakozó, Csacán épült fonó- és szövőipar, a nagyváradi malomipar felfej
lesztője. Végül : a kereskedelmi tőke útjának logikus végpontjaként, egyik legnagyobb magán-
bankárja a fővárosnak, 1886-tól kezdve esetei előnévvel magyar nemes majd — miután 
már évek óta állandó vendége a gödöllői udvari vadászatoknak — 1904-ben bárói rangra is 
emelik.38 (A terménykereskedelemnek ezt, a későbbiekben a bank felé vezető útját 1873. 
évi virilistáink közül a Kunewalderek még másutt ismertetendő példáján is különösen jólmeg
figyelhetjük.) A 914 frt összadóból 500 frt jövedelmi adót fizető Beimel és Herz háztulaj
donos pár mögött is a hasonnevű nagy (és Herz Armin neve alatt nagyjövőjű), 1888-ra 
már 1227 frt adót fizető ós a Herz márka alatt a szalámigyártást is megkezdő termény- és 
gyapjúkereskedő cég lappang. Laczkó Ármin 960 frt összadójú háztulajdonos hasonlóan 
500 frt jövedelmi adója ugyancsak terménykereskedésen alapszik, ugyanúgy mint a 800 frt, 
csak jövedelmi adót fizető Laczkó Nátháné is: ő a Laczkó N. J. — Popper A. társascég bel
tagja. De a Laczkó családból Antal is terménykereskedelemmel foglalkozik: terménykeres
kedő ügynökként emlegeti az adó jegyzék, melyen a virilista szintet 358 frt jövedelmi adójával 
még nem éri el, de már megközelíti. A családdal különben — mely a kor legérdekesebb buda
pesti kereskedő családjainak egyike — még más kereskedelmi ágakban is találkozhatunk. 

De ugyanúgy itt, ebben az összadóját tekintve alacsonyabb, kizárólag jövedelmi adó
fizetőkónt igen magas kategóriában találjuk meg a város és a kor egyik legjellegzetesebb 
terménykereskedő családját, a Strasser családot: egyrészt mint a Strasser ós König 
terménykereskedő céget 819 frt csak jövedelmi adóval (a cég tagjai Strasser Márk ós 
József, valamint Altmann Károly), másrészt Strasser Alajost két tételben 691 és 409 
frt jövedelmi adóval (az adókönyv egy bejegyzése szerint 1873 után Strasser Alajos lépett 
társas viszonyba Kőniggel). Strasser 1886-ban halt meg: a kereskedelmi tőke útjának egyik 

37 Ruppók kezdeteire Pásztor i. m. 51.1. (Rupp Károly 1788. évi telekvásárlásai) ; 156 — 
170. 1. (1840 telekjegyzéken Rupp Ignác ingatlanai passim) ; kapcsolataik a 60-as években 
nyilhegyi előnévvel megnemesített Rupp Jakabhoz, az ismert helytörténészhez még tisz
tázatlanok : Imre és Zsigmond az ő fiai voltak (később jeles virilisek) 

38 Herzogékra: Kempelen i. m. (Zsidó cs.) I . k. 138. 1.; Sándori, m. (Nagyipar) 71. 1. 
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jó példájaként egyik alapítója volt az Első Gazdasági Gépgyárnak, a Szegedi Kenderfonó
gyárnak, de benne volt a Pannónia Gőzmalom igazgatóságában is, alelnöke volt a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamarának és tulajdonosa a Ferenc József Rend lovagkeresztjének. 
1888-ban öt fia (egyenként 622 frt adóval) szintén terménykereskedő; — közülük — nem 
kevéssé jellemzően a terménykereskedő virilisták a háztulajdont még nem igénylő rétegére 
— Sándor 1904-ben m á r m i n t földbirtokos kap magyar nemességet kisbábi előnévvel (a 
család kisbábi birtokáról, ahol már családi sírbolt is van). Az adó jegyzékben még a virilista 
határ alatt is találkozunk több Strasserral : a Strasser testvérek céggel (341 frt jövedelmi adó), 
melyet a cégjegyzék szerint Strasser Emil jegyez, valamint Strasser Béla terménykereskedő
vel és Strasser Salamon ugyancsak teménykereskedővel ; előbbi 180, utóbbi 145 frt jövedelmi 
adót fizet.39 

Legalább annyira jellegzetes képviselője a pesti terménykereskedelemnek az üllmannok 
később (1888-tól) erényi előnévvel osztrák lovagi rangot nyert ága. Az erényi Ullmann Károly 
és (1889-től) a báránya vári előnevű Ullmann Móric György testvéri kapcsolata révén rokon 
két ág a közös ős, Ullmann Károly által pécsi eredetű. Az ifjabbik Ullmann Károly (szül. 
1812) ekkor az Ullmann testvérek (rajta kívül: Imre ós Mór) terménykereskedő cég jövedel
méből 616 frt jövedelmi adót fizet, emellett azonban már ekkor a Kereskedelmi Bank al
igazgatója, 1886-ra pedig már 685 frt adójú virilistaként a Bank alelnöke. Fia, Lajos (megh. 
1903) udvari tanácsos, később a DGT vezérigazgatója, valószínűleg azonos az 1873-ban 
még csak .141 frt jövedelmi adót fizető Ullmann Lajos bizományossal. Másik fia Ullmann 
Sándor (1850 — 1897) csak 1888-ban fog feltűnni a virilisták között 974 frt adójával, de ő már 
a közéleti dekórumra is törekszik: amellett, hogy jeles közgazdasági író, 1879-ben már a fő
városi törvényhatósági bizottság tagja, 1884 és 1892 között pedig az alsóárpási kerületnek 
országgyűlési képviselője is; ő az, aki családjának a lovagi rangot fogja megszerezni.40 

Rajtuk kívül feltehetőleg a családnak ezzel az ágával tart rokonságot Ullmann Lipót, ki 
Seligmann Sándorral társas terménykereskedő cége jövedelme után csak 223, és Ullmann 
Ignác terménykereskedő, Rechnitz Ignác társa, ki 174 frt jövedelmi adót fizet. (Rechnitz 
különben nyilván rokonságban áll a Rechnitz H. és M. terménykereskedő cég 885 frt házbér
adót fizető tulajdonosaival : Henrikkel és Móriccal ; előbbi a Községi Banknak is igazgatója, 
ám 1888-ra egyiket sem találjuk a virilisták soraiban; a századelején azonban már a név 
ismét megjelenik a fővárosi virilisták jegyzékein.) De itt, a terménykereskedelem aránylag 
magas, csak jövedelmi adózó csoportjában találjuk meg 611 frt jövedelmi adóval Brachfeld 
Gyulát. A cég Brachfeld Ármin és Gyula neve alatt van bejegyezve, az adójegyzékben Ármin 
2475 frt adója csak házbéradó a Váci körút (Bajcsy-Zs. út) 28. sz. ház után. A család — a 
főváros egy másik rendkívül érdekes és a továbbiakban még külön vizsgálandó kereskedő 
családja — más családtagok által képviselve, más kereskedelmi ágakban is sokszor fel fog 
bukkanni : de tagjai ekkor csak házbóradót fizetnek, holott a cégjegyzék még mást mond : 
a 9810 frt-tal adózó (Három Korona utca 21. és Béla utca 1.) Adolf lókereskedő, a 2623 frt-tal 
adózó Arnold szintén. 1888-ban nem találkozunk velük, a XX. század elején azonban már 
ismét a virilista jegyzék előkelő helyén fognak állani mint udvari szállító fehérnemű ós 
divatáru kereskedők. A Brachfeldékéhez hasonló vagyonmegoszlást láthatunk a Faber 
családban : Faber L. G. terménykereskedő 601 frt. jövedelmi adót fizet, Faber Fülöp hüvelyes
kereskedő azonban már csak házbéradót : 611 frt-ot. 800 frt jövedelmi adót fizet Friedmann 
Mór és fia nagykereskedő, csáknem ugyanannyit (780 frt) Gruber Jakab terménykereskedő, 
de ehhez nála még 450 frt házbéradó is járul. Nagy József terménykereskedő 563 frt jöve
delmi adót fizet; Wiener Lipót ós Albert terménykereskedő 502, ill. 320frt-ot. A Brachfeld-
től kezdődve felsoroltak egyike sem szerepel 1888-ban a virilisták között. 

39 Strasserékra: Kempelen i. m. (Zsidó cs.) I I I . k. 96 — 97. 1. 
40 Ullmannékra: Kempelen i. m. (Magyar nemes cs.) X. k. Bp. 1931. 450 — 452. L; az 

erényi Ullmanokra uő Zsidó cs. I I I . k. 94 — 95 1. ; a baranyavári Ullmannokra uo. I I I . k. 
94—96. 1.; a szitányi Ullmannokra uo. I . k. 96-104.1 . , Gyömrei i. m. 219., 237., 238., 253. 1.; 
Ipari alapításaik e korban Sándor i. m. (Nagyipar) 156. (Rimamurányi: Mór); 131. (Salgó
tarjáni: M. G.); 87. (Lujza malom: M. G.), 71. 1. (Pannónia malom). 
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Kern kétséges: hosszan sorolhatnók még az 1873. év fontosabb, vagy egyre 
kevésbé fontos gabona- és általában terménykereskedőinek névsorát és adó
tételeit: e legnépesebb és talán az egész budapesti kereskedelem általános jel
lemzőinek tanulmányozására is legalkalmasabb kereskedelmi ágazatban azonban 
már így is két, elég élesen elkülönülő csoportot figyelhetünk meg: a legnagyobb 
adózók szinte már kizárólag háztulajdonossá vált vagy váló csoportját; és azok
nak csoportját, kiknek közvetlen kereskedelmi eredetű jövedelme már nem 
kisebb, sőt többnyire jóval nagyobb az előbbiekénél, és összadójuk mégis kisebb, 
belőle a házbéradó teljesen hiányozván. Talán nem indokolatlan túlzás, ha ebben 
a jelenségben már i t t a korabeli kereskedő kétféle típusát látjuk megjelenni: az 
egyik kereskedelmi eredetű tőkéjének már befektetésére törekszik, miközben a 
tényleges kereskedelemmel apránkint felhagy — a másik még a felhalmozás 
lendületében van: tőkéjét még nem vonja ki az üzletből. Ami persze nem jelenti 
azt, mintha az első típus útja és kereskedelmi vagy általában gazdasági tevékeny
sége már lezárulóban lenne ; később látni fogjuk, hogy nagy részüknél új, modern 
formákban s még nagyobb méretekben fog továbbélni — párhuzamban a város 
gazdasági struktúrájának az egész nemzeti piacéval együttes változásával. 

Ugyanezt a kettősséget látjuk a további, mint azonban táblázatunk mutatja 
a terménykereskedelemnél már jóval kisebb volumenű és jelentőségű kereskedelmi 
ágakban. Ezek részben még a terménykereskedelem különböző specializált ága
zatai. A differenciálódás elég erős és néhány vezető nagy cég kiemelkedik: ezek 
tulajdonosainak egy részénél már szintén találkozunk a háztulajdonossá válás 
folyamatával; másoknál azonban még nem. A fejlődés előrehaladottsága vagy 
elmaradottsága e folyamatban bizonyos fokig rávilágít az illető ágazat fejlett
ségére is. 

A gabona- és általában szemestermény- kereskedés fenti csoportjához tar
tozik mindazoknak a kereskedőknek köre, akik az ország egyéb terményeivel és álla
tokkal kereskednek és azokat forgalmazzák további belföldi és nem kis részben 
külföldi piacok felé. A bor, a bőr, a dohány, a gyapjú, a marha, és a sertés keres
kedőire gondolunk i t t elsősorban: a virilistáknak ez az összesen 27 főnyi rétege 
egy, a korabeli statisztika szerint 151 tagból álló csoportnak áll az élén41. E csoporton 
belül az egyes kereskedelmi ágak aránya jellemzően mutatja a város kereskedel
mének bizonyos, már megindult átrétegeződósét : a 151 főnyi csoporton belül a 
korábban jelentősebb marha- és gyapjúkereskedők összes száma már csak 6, 
illetve 5 fő; a borkereskedőké viszont 35, a bőrkereskedőké és a sertéskereskedőkó 
meg éppen 52, ill. 53 fő, jeleként annak, hogy — főleg az utóbbi esetben — a 
gyors vasúti szállítás megjelenése hogyan lendíti fel egy nem túlságosan igényes 
és kockázatos állattenyésztési ág a korábban lassú és kezdetleges szállítási viszo
nyok között még kockázatos és így korlátozott forgalmát. Az 53 sertéskereskedő
ből indul ki az a fejlődés, mely nem sok idő múlva Kőbánya európai méretekben 
is hatalmas sertésszállásait megteremtve, néhány évtizedre, az 1895-i katasztro
fális sertésvészig a fővárost az európai sertéskereskedelem egyik jelentős gócpont
jává fogja alakítani. 

Mindezen foglalkozási kategóriák virilistái közül a borkereskedelmen kezdve : e szakma 
élén 1873:ban a két Jolies áll: Ferenc és legidősebb fia, Kálmán. Kálmán 1156 frt összegű 
adója egészében házadó, bár a cégjegyzékben ő is bornagykereskedőként szerepel. Valószínű, 
azonban, hogy a cég egész jövedelme Jálics A. Ferencnél adózik : nála is közel 4000 frt a ház
béradó (a Majakovszkij utca 18, Hímző utca 38. és egy kis józsefvárosi házacska után), de 
ezenfelül 2000 frt jövedelmi adót fizet. A 18. sz. elején Csáktornyáról bevándorolt Jálics 
Mátyás fia, az apja mészáros iparát folytató és városi tisztségeket is viselő Kristóf (1729 — 

" Körösi XIII. 2 - 1 6 . 1. 
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1804) mint budai lakos kapott 1795-ben nemességet: a nemeslevél a hétéves háború idején 
gyorsan fizetett nagy összegű subsidiumát emeli ki; így járt el „a mostfolyó háborúbanis", 
melyben emellett egy újoncot is kiállított. Címerében párduc ágaskodik babérkoszorúval és 
felhős égen a felhők közül kitekintő hold világít, megfejthetetlen, már a praeromantika 
hangulatát idéző szimbólumként. Fia (vagy unokája?) az összeírásunk időpontjában már 
78 éves András Ferenc 1795. november 30-án született: a hétéves korában árvaságra jutott 
gyermek Gyöngyösön, majd Bécsben tanult ; rokonai hivatalnoki pályára szánták, ő azonban 
(nyilván a konjunktúra sodrától is befolyásolva) a kereskedői pálya iránt érdeklődik. Bécsi 
és trieszti cégeknél tanul tovább és hazatérve családja kiterjedt budai szőlőjében modern 
bortermelést kezd. 1822-ben maga is polgárjogot kapott és ez évben alapította meg először 
gyarmatáruval kereskedő, majd borkereskedelmi cégét is. A cég hamarosan a város egyik 
legnagyobb kereskedelmi vállalatává növekedett (ebben nyilván része van Jálics a gazdag 
vaskereskedő Schopper családjából történt nősülésének is), mely a 40-es években már kiterjedt 
exportot bonyolított le nemcsak Európába, hanem Észak-Afrikába, sőt Amerikába is. 
1842-ben Jálics már részt vesz a Kereskedelmi Bank alapításában is (a 60-as évek végére a 
bank alelnöke lesz), 1844-ben pedig a Cukorgyár Egyesületében. 1846 —47-ben a pesti ki
váltságolt nagykereskedelmi testület 13 frt adóval adózó tagja. A cég virulását az abszolutiz
mus viszonyai nem befolyásolják: 1849 —1874-ben Jálics a pesti nagykereskedők és nagy
iparosok társulatának egyik vezetője (kiküldöttje), a 60-as években a Lloyd Társaság elnöke. 
Az 50-es években a cég még tovább bővíti üzleti kapcsolatait. Király utca 18. sz. alatti házá
ban Pest legnagyobb, közel 1 holdas, mintaszerűen felszerelt pincéjében mintegy 50 000 akó 
bor várja szállítását a világ minden tájára, köztük ekkor már a Távol-Keletre, Szingapúrba, 
Japánba, Latin-Amerikába és az USA-ba is. A cég kiterjedt bizományosi hálózatát ekkor 
már az egyes világrészekre specializálódott fiúk mozgatják, de e távoli kapcsolatok mellett 
a cég már a 60-as évek közepétől fogva balkáni és közel-keleti piacait is kiépíti. Az alapító 
éppen az összeírásunk utáni évben, 1874-ben bekövetkezett halála sem rendíti meg a cég 
helyzetét. Fiai közül Kálmán 1887-től a Pesti Nagykereskedők és Nagyiparosok Társulatának 
alelnöke, 1888-ban pedig testvérei, Géza és Ignác a virilisták között összesen több mint 5500 
frt adóval fogják képviselni a céget.42 

A város másik nagy borkereskedő családját az óbudai Abeleseket, szintén megtaláljuk a 
virilisták között. Abeles Dávid és Jónás háztulajdonosok és borkereskedők: az előbbi 1376 frt 
adójából 420 frt a jövedelem utáni, Jónásnál 466 frt-ból 201. Rajtuk kívül az 1873. évi lak
jegyzékben azonban kerek félszáz további Abelest találunk; közülük a cégjegyzéken is 
9-et és a virilista jegyzékben is még további két háztulajdonost. De ha ezeknek rokoni kap
csolatai egyelőre tisztázatlanok is, talán így sem indokolatlan, ha az adójegyzékben már a 
virilista határ alatt álló csupán 381 frt adót fizető Abeles Lipót vendéglőst is a borkeres
kedőkkel hozzuk kapcsolatba. Az Abelesek borkereskedő cége különben még 1888-ban is 
fennáll: a vezetést átvevő Zsigmondot és Izidort ekkor fejenként 309 frt összadóval találjuk 
meg a virilisták jegyzékén, s az előbbinek nevét 1896-ban is ot t olvashatjuk a nagykeres
kedők és nagyiparosok társulatának tagjai között. 

Ha összadójával (780 frt) nem jár is az élen, 468 frt-nyi jövedelmi adójával még meg is 
előzi Abeleseket Fleischmann Mór háztulajdonos és borkereskedő, s ha összadóját nézve a 
virilista határ alatt, de megközelíti őket a 350 frt jövedelmi adót fizető Fleischmann Ede, 
mint a cégjegyzékből végül is kiderül : Mór cégtársa a kettejük összesen 818 frt-nyi jövedelmi 
adója alapján immár igen tekintélyesnek tekinthető Fleischmann Ede és társa borkereskedő 
cégben (talán az 1846 —47-ben a pesti polgári kereskedelmi testület X. adóosztályában 3 frt 
30 krajcárt fizető Fleischmann J. cég utódjában). Strohmayer Ferenc borkereskedő 500 frt 
házbér mellett fizetett 100 frt jövedelemadója mindehhez képest már csak szerény kis
méretű vállalkozásról tanúskodik. S mint egy, a borszakmából végleg kilépett üzletember, 
Koszgleba Antal már csak. háztulajdonosként fizet 227 frt adót, bár a cégjegyzék még bor
kereskedőként tartja nyilván. Családja győri eredetű és két fázisban érkezett Pestre : 1801-ben 

42 Jálicsra: Kempelen i. m. (Családkönyv) 74 — 75.1.; Hazánk s a külföld 1866. 
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János háztulajdonosként, 1814-ben László már kereskedőként kap polgárjogot. Antal és az 
ifjabb László polgárjoga — már mint pesti születésű kereskedőké — 1843-ból ill. 1844-ből 
származik. Nevükkel 1847-ben a pesti polgári kereskedők VIII. ós X. adóosztályában talál
kozunk 5,30 ill 3,30 frt adóval. 1888-ra azonban már egyikük sem fordul elő a virilisták 
soraiban. 

A vele foglalkozó virilisták vagyoni viszonyait tekintve a bornál semmivel sem kisebb 
jelentőségű a dohánnyál való kereskedés : jelentőségét a vagyonosodásban már a Wodianerek 
példáján láthattuk. A dohánykereskedő virilisták közül legjelentősebbek a Schossbergerek : 
a főleg dohánnyal ós szesszel kereskedő, ill. a szeszt a budai Tabáni Spirituszgyárban elő is 
állító Schossberger S. W. és Fia cég tulajdonosai: S. W., Henrik valamint Zsigmond. A cég 
3572 frt házbéradóval terhelt ingatlanai (Fő utca — ma Arany János utca — 4, Nádor utca 
20) mellett 1800 frt jövedelemadót fizet, és kiemelkedő jelentősége a hazai terménykeres
kedelemben később még csak növekedni fog. Schossberger Zsigmond és Nándor fia 1888-ban 
már mint nagybirtokosok és nagykereskedők egyenként 1987 frt-ot adóznak, 1890-ben pedig 
1863-ban nyert nemességük után már bárói rangot kapnak. A tornyai előnév a család alföldi 
nagybirtokossá válásáról tanúskodnék akkor, ha nem tudnók, hogy a nagybirtok, éppen a do-
hánykertészetóről híres Csongrád-Csanádi vidéken, láthatólag a kereskedelem nyersanyagának 
birtoklását is jelenti. Schossberger Zsigmond felesége Mayer Teréz maga is valószínűleg az 
1888-ban 567, ill. 318 frt adóval virilista két nagy dohánykereskedő Mayer (Alajos ós György) 
családjából származik. A May erek vállalkozása azonban ennél régebbi múltra tekinthet 
vissza: ők ugyanis Medetz József a reformkorig visszanyúló cégét vették át. A szlovéniai 
származású Medetz 1838-ban már dohánykereskedőként kapott pesti polgárjogot, 1846-ban 
a pesti polgári kereskedő testület VI. adóosztályában fizetett 8 frt adót, 1847-ben pedig 
szivar-, burnót- és dohánykereskedósére gyári kiváltságot kért ós kapott. Vállalkozása ekkor 
évi 183 700 frt-ot forgatott meg. Két dohánykészítő üzemében 95, Váci titcai szivarraktárá
ban 17 munkás dolgozott, emellett foglalkoztatott egy pipafaragó ezüstművest is. Medetz, 
kinek ekkor egy földszintes és egy Majakovszkij utcai háromemeletes házán kívül több mint 
80 000 frt vagyona volt, 1873-ra már visszavonult az üzlettől, és csak házbérjövedelem után 
adózik 1960 frt-ot, miközben a céget Mayerék viszik tovább, s mint említett 1888. évi adójuk 
mutatja, nem is eredménytelenül. 

A nagy dohánykereskedők sorában kell megemlítenünk a Gold Mór és Fia céget is. 
5654 frt összadóját tekintve a cég még Schossbergerékónól is jelentősebb vállalkozásnak 
tűnik. Az összeg azonban ekkor már kizárólag az Október 6 utca 18. sz. ház házbéradója, ós 
azt sejteti, hogy Gold már visszavonult az aktív dohányüzlettől. Ez a körülmény viszont a 
több korábbi jeles dohánykereskedő céget összeolvasztó Schossberger cég jelentőségót csak 
tovább emeli: 1888-ra Schossberger Zsigmondnak már Túrán is 16 000 holdas birtoka van. 

Alapjában dohányból származik a város 18 73 -ban ugyanúgy mint 18 8 8 -ban egyik legf igye -
lemreméltóbb vagyona : a Fuchs testvéreké, kivált Fusch Rudolfé. A szepesi patrícius családból 
származó Fuchs Rudolf 1846 —47-ben már 20 frt adóval a Pesti Kereskedelmi Testület I I . 
osztályában adózik dohánykereskedőként, és valószínűleg tulajdonosa is annak az Első Ma
gyar Dohány- és Szivargyár néven működő dohánygyárnak, amelyre még 1834-ben a Szepes-
ségből jött, polgárjogot nyert, a Kereskedelmi Bank alapításánál is tevékeny és az 
igazgatóságba is n^ár bejutott Fuchs Keresztóly kapott gyári kiváltságot, hivatkozva 
üzeme már ekkor 40 000 frt évi termelési értékére. A monopólium bevezetésekor az üzletet 
ós a gyárat a kincstár megváltotta, s így Fuchsék a dohányüzletből kiléptek. A dohányon 
szerzett vagyon azonban tovább működik a város gazdasági életében. 1873-ban Fuchs 
Rudolf három ház után 2265 frt adót fizet, 1888-ban ugyanő már 3170 (Gusztáv testvére 
pedig 347) frt-tal adózik. Jövedelmének további növelésében azonban — viriliseink között 
korántsem egyetlen esetként — nem a házvagyon, hanem tőkéjének ipari és banki befektetése 
játszottaa szerepet, amire később még visszatérünk. 

De ugyanígy a dohányra megy vissza a Kunig Mária révén (1821 — 1843) különben a 
Medetz családdal ugyancsak rokoni kapcsolatba jutot t — sőt a házasság révén talán Medetz 
vagyoni emelkedésében is részes — Kunig örökösök 5315 frt házbéradóra kötelezett ház-
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vagyona: a Király utca 23, 40, a Sas utca 1 és az Arany János utca 12 alatti házakból álló 
komplexus. A vagyon ekkorra már megoszlik Kunig József és három Kunig lány (egyik 
Türyné, a másik Stambachné) között: ám 1888-ra egyikük sem fordul elő a virilisták között. 
A vagyon alapja a csehországi születésű, 1828-ban polgárjogot nyert Kunig József a reform
korban nagyranőtt dohánykereskedése volt. 1841-ben Kunig és fia már a dohánygyártással 
is kísérletet tesznek, gyáruk 1845 —46-ban 82 munkással dolgozik, emellett egy molnár be
dolgozójuk burnótlisztet őröl. Évi forgalmunk értéke 63 000 frt felett van. Ekkor szabály
szerű gyári jogosítványt kérnek és kapnak, a gyárban egyúttal a karbantartást is saját 
munkásaikkal végeztetik el. A dohánymonopólium bevezetésével az állam ezt az üzemet is 
nyilván megváltotta : a tőke azonban nemcsak a házvagyon, hanem földbirtok felé is fordult : 
1873-ban a címjegyzék Kunig Józsefet földbirtokosként említi, bár földbirtokának helyére 
nem utal.43 

A borkereskedők közül Jordán Alajos 23Ö0 frt összadójávai (melyből 400 frt a jövedelem
adó) nyilvánvalóan szorosan kapcsolódik Jordán Károly bőrgyárához : egyetlen példájaként 
virilistáink között a bőrfeldolgozás és értékesítés egy családon belüli egyesülésére. Rajta 
kívül Mauthner Lipót (nyilván a későbbi nagy bőrgyáros dinasztia első generációjából) már 
(ül. ekkor még) kizárólag bőrkereskedéssel foglalkozik, 537 frt jövedelmi adót fizetve. 

A Flesch testvérek: Flesch Manó és Ignác bőrkereskedők (az előzőekben a termény
kereskedőknél bemutatott — s végül is a Machlup-féle bőrgyárba betársuló — Flesch Mórral 
nyilván rokonságban) 1183 frt házbéradót fizetnek; bőrkereskedelmi tevékenységükre és 
ennek jövedelmére az adójegyzékben már a virilista határ alatt elhelyezkedő Flesch Ignác 
és testvére bőrkereskedő c. tételnél kimutatott 180 frt jövedelmi adó utal. Taub Salamon 
borkereskedőnél ugyancsak a háztulajdon dominál az adóalapban: 2470 frt adójából csak 
136 frt a jövedelemadó (1888-ra már 3400 frt-tal adózó háztulajdonost látjuk viszont). 
Háztulajdonba fektetett tőkével találunk jegyzékünkön még két további kisebb bőrkeres
kedőt: Botter Jánost (a lakjegyzék szerint cipész, a cégjegyzék szerint bőrkereskedő s nem 
valószínű, hogy két különböző személyről lenne szó) és Tausk Henriket is : előbbi 801, utóbbi 
412 frt összadóval elsősorban háztulajdonos. Házbéradójuk mellett jövedelmi adójuk Rotter 
esetén csak 134 frt, ill. Tausknál aránylag még nagyobb: 104 frt. Közülük a Rotter család 
a XVIII . sz. végétől úgylátszik két fázisban érkezett a fővárosba: Antal, eisenbergi szár
mazású szappanfőző 1799-ben, Ferenc, frankstadti szíjjártó mester 1831-ben lesz pesti 
polgár. A bőrkereskedők sorában külön említendő a Staffenberger családu. A családban 
1742-től kezdve négy bőrös szerzett polgárjogot; az 1873-ban már csak 679 frt házbéradót 
fizető id. Staffenberger István borkereskedő 1846-ban a Pesti Polgári Kereskedelmi Testület 
X. adóosztályában 3 frt 30 krajcárral adózik. Népszerű ember volt a polgárság előtt, mert 
nemcsak, hogy 1848 előtt városi szószólóként tevékenykedik, de tag az 1848 —49-es városi 
képviselőtestületben is, emellett azonban már 1849. augusztus 18-án tagja lesz a bevonuló 
császáriak által szervezett pesti gazdasági bizottmánynak, október 18-án pedig a katonael
látással foglalkozó városi bizottmányba is kinevezik, s még az 1850-ben összeállított község
tanácsnak is tagja. S bár onnan nemsokára kiesik, 1858-ban már ismét községtanácsi tag
ként találkozunk vele: 1860. augusztus 14-én, tehát még az októberi diploma kihirdetése 
előtt, az ő javaslatára fogja kimondani a pesti tanács azt, hogy tárgyalási és jegyzőkönyvi 
nyelve a magyar, a német szöveg pedig csupán fordítás jellegű. Nem meglepő, ha 1861-ben, 
az 1848-as jogfolytonosság alapján összeülő pesti képviselő testületben ismét övé lesz a vezető 
szerep, amit az 1867-es lustrumban is megtart. 1873-ban Városház téri üzletét már fia vezeti, 
bár ő maga is még virilista 679 frt adóval. Halálával azonban (halála után a hálás város a 
Józsefvárosban utcával tiszteli meg emlékét) a család kihullik a város immár náluk nagyobb 
stílusú kereskedők által jellemzett vezetőrétegéből, ha fia — bár már csak 335 frt adó alap
ján — még 1888-ban is tagja a virilisek csoportjának. 

43Medetzre: Mérei i. m. 299 — 300. 1. — Fuchsra: Szávay Gyula: A magyar kamarai 
intézmény és a budapesti kamara története 1850 — 1925. Bp. 1927. 282. 1.; Sándor i. m. 
(Nagyipar) 72. 1.; Mérei i. m. 172. 1. — Kunigra: Mérei i. m. 299. 1. 

44 Staffenbergerre : Fővárosi Lapok 1878. 41. sz. . 
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A bőrkereskedők közül — legalábbis vagyonának alapját s nagyságát tekintve — ki
emelendő még Sacellary Döme. Bár már semmiféle jövedelmi adót sem fizet (3000 frt-ot 
megközelítő adója József tér 5. sz. házának házbérjövedelme után számít), de a cégjegyzék 
szerint bőrkereskedő. Sacellary a XVIII . sz. végén Pestre telepedő görög kereskedők szo
kásos származási helyéről, a macedóniai Koziani-ból származó, görög keleti, 1777-ben polgár
jogot nyert Sacellary János György kereskedő leszármazottja : Sacellary Dömötör Ignác ós 
Dömötör György már mint pesti származású kereskedők kapnak polgárjogot 1841-ben 
ill. 1847-ben. 1846 — 47-ben a pesti polgári kereskedő testület IX. osztályában 4,30, a Xll-ben 
2,30 frt-tal adózó tagokként találkozunk velük. György különben 1861-ben ós 67-ben tagja a 
városi képviselőtestületnek is, ami vagyona mellett társadalmi tekintélyét is mutatja. 

A bőrhöz kapcsolódva kell megemlíteni a város szűcsiparát, ill. szűcsáru kereskedelmét : 
a termék jellegéből kifolyólag a megmunkálás és értékesítés i t t sokkal összpontosítóttabb 
folyamat, mint azt a bőr esetén láttuk. A szakma négy virilistája közül az élen az értékesítés
sel is foglalkozó szűcsmesterek állnak: Deák János ós Horváth Benő : előbbi 2181, utóbbi 
Nádor utca 1. sz. alatti háza után 2598 frt házbéradót fizet. Velük ellentótben, a két szűcsáru 
kereskedőnél csak jövedelmi adót találunk: Goldstein Edénél 413, Heidelberg Árminnál 
pedig 410 frt-ot. A két vezető cég kizárólag házbéradója azonban nem jelenti tulajdonosaik 
visszavonultságát az üzleti tevékenységtől. A Deák céget 1817-ben alapító Deák János 
1849-ben társul veszi az üzletbe Horváth Józsefet, aki (mint az 1873. évi szakjegyzék mutat
ja) egy házban (ma: Puskin utca 14.) lakván a másik virilista háztulajdonos szűcsmesterrel, 
Horváth Benjáminnal, rokoni vagy legalábbis szoros üzleti kapcsolatuk is nyilvánvaló. 
A sokáig a Városház tér 3. alatt, tehát a Belváros legelőkelőbb pontján található, de még nem 
nyílt árusítású üzlet vezetését Deák 1876-ban történt elhunyta után önállóan, de a régi cég 
nevét megtartva Horváth veszi át. Ekkor a cég a Váci utca 9-ben már nyílt árusítással 
dolgozik, 1888-ban pedig átköltözik a Váci utca 13. és Régiposta utca sarkán álló hajdani 
Alter-féle igen előkelő divatáru üzlet helyiségébe, ahol azután egészen a második világháború
ig fennállt, miközben 1908-ban megkapta a es. kir. udvari szállítói címet is.45 

Egy három korszakon átnyúló fővárosi cég életének e jellemző pályaképe mellett sem 
érdektelen a Heidelberg-féle, egyedeiben nem jelentős adójú, összességében viszont, mint 
látni fogjuk, igen jelentékeny szűcskereskedő család vizsgálata. A már említett Heidelberg 
testvérek ugyancsak szűcsáru cégét (az adójegyzék szerint 150 frt jövedelmi adót fizető 
szűcsárukereskedő Heidelberg József mellett) másik tagként jegyző Heidelberg Hermannal 
(amit az is bizonyít, hogy Heidelberg József lakása a lakjegyzék szerint ugyanúgy a Gusze v utca 
12-ben van, mint a szakjegyzék szerint a másik Heidelberg által is jegyzett cég). Nyilván
való, hogy a környékére telepedett többi ugyancsak szűcsmester Heidelberg (adóik a követ
kezőkben zárójelben) is rokonságban vannak vele és így egymással is. így Heidelberg Lipót 
a cégjegyzék szerint részint szűcs (163 frt jövedelmi + 685 frt házbóradóval), részint 
Glaser Judával együtt egy férfiruha és szőrmeáru kereskedésnek is tulajdonosa. Heidelberg 
Mór a lakjegyzék szerint kereskedő ós háztulajdonos ( 1799 frt házbéradó), ugyancsak a Guszev 
utcában lakik, fia pedig ifj. Heidelberg Mór a cégjegyzék szerint szőrme- és bőrkereskedelem
mel foglalkozik. Üzlete a Deák tér és az Engels tér sarkán áll, és 359 frt jövedelmi adót 
fizet. A Heidelberg család így különböző tagjainak szőrmekereskedelmi és szűcsipari tevé
kenysége után végül is összesen 3000 frt-on felül adózik; s az ifjabb Móres Lipót személyében 
546, ill. 706 frt adóval 1888-ban is találkozunk majd tagjaival. 

A szőrmekereskedés mellett kell ismertetnünk a város egyik későbbi legnagyobb 
kereskedő családjának, a Kohnereknek. kezdeteit is. Ők ugyanis a nyerstermények keres
kedelmén belül a tollkereskedelemhől indultak el. A család lipcsei eredetű és már a XIX. sz. 
első felében megjelent a fővárosban. Virilistáink jegyzékén 1873-ban Kohner Henrik két 
tételben (Tanács krt 4. és Dohány utca 6.) bejegyzett, összesen 5548 frt házbéradóval szerepel, 
valamint a Kohner Henrik és testvérei című, főleg tollal foglalkozó terménynagykereskedő 

45 A Deák ós Horváth cég történetére : Az 50 éves Pesti Hírlap jubileumi albuma. Bp. 
1928. 456. 1. 
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cég 628 frt jövedelmi adójával. Henrik társai (testvérei?), Zsigmond és Károly azonban 
1873-ban kiváltak a cégből, és Kohner Adolf és Fiai címen új vállalkozást alapítottak. 1888-
ban már mindketten, valamint Kohner Ágoston gyapjúkereskedő, egyenként 818 frt adót fi
zetnek, Zsigmond és Károly emellett, egyenként 3385 frt adóval, a Szolnok megyei Beseny-
szögön is virilisták, az öreg Henrik pedig 2374 frt adóval a torontáli Valkányban virilista 
birtokos : ő a pesti virilisták között ekkor már elő sem fordul. A céget ezután a Budapesten 
maradt Adolf (1865 — 1937) fogja felfejleszteni: ós a másik ágból Alfréd és Jenő 1912-ben 
áganként külön-külön a bárói rangot is el fogják nyerni. 

A bőrrel ellentétben a kizárólagosan gyapjúkereskedést a virilisták között csak két 
cég képvisel: az Ehrenstein Wolf és társa cég 447 frt-nyi kizárólag jövedelemadójával, és a 
Hay M. L. (talán Mihály?) gyapjúkereskedő és háztulajdonos nevével jegyzett cég, 415 frt 
összadójából mindössze 133 frt jövedelmi adóval A Hay családból M. L.-en kívül az adó
jegyzék szerint — igaz, hogy a virilista határon alul —, még Hay Bernát (292 frt össze-
adóból 100 frt jövedelmi adóval) foglalkozik gyapjúval, emellett találkozunk még a 151 frt 
adót fizető Fülöppel és az 150 frt-ot fizető Ignáccal: a cégjegyzék szerint az előbbi bizomá
nyos és szállító, utóbbi terménykereskedő. 1888-ra a családból budapesti virilistaként egyedül 
Bernátot találjuk meg mint háztulajdonost (a lakjegyzék szerint azonban földbirtokosként) 
712 frt adóösszeggel; Mihály viszont valóban mint abonyi birtokos Pest megye, fegyver-
neki birtokosként pedig Szolnok megye virilista jegyzékén is előfordul, előbbi esetben 343, 
utóbbival 664 frt adóval, de mindkét esetben budapesti lakhellyel. 

Az állatkereskedelemre térve: a cégjegyzék szerint lókereskedő, ám 1873-ban már csak 
Alpári Gyula utca 21., 24. és Béla utca 3. sz. alatti házaik után összesen kb. 12 500 frt-nyi 
házbéradót fizető két Brachfeldet: Arnoldot és Adolfot már említvén s csak éppen 
hozzájuk fűzvén a 909 frt összadóból 290 frt jövedelmi adót fizető, 1888-ban azonban már 
503 frt-tal adózó Neubauer Mayer marhakereskedőt — megfelelően általában nagy számuk
nak —, a sertókereskedőket kell kiemelnünk. Sertéskereskedők a virilisták között is jelentős 
számban fordulnak elő : táblázatunk bizonysága szerint 7-en. Közülük Eigel Nándor ház
tulajdonos és sertéskereskedő tűnik a legjelentősebbnek: 3324 frt összadójából 1300 frt a 
jövedelemadó, a többi házbéradó, főleg az előkelő Városház tér 10. sz. alatti háza után. Bár 
lakása ezek szerint a Belvárosban van, a lakjegyzékben Kőbányán nyilvántartott Eigel 
Nándor nevű bérlő is nyilván vele azonos : kőbányai előfordulását a sertéskereskedelem itteni 
telephelyei is indokolják és az, hogy Eigelnek itt nagy saját ingatlanai is vannak: az ún 
„szállás" telkeken (tehát nyilván a sertósszállások környékén) a Pest-kőbányai vasútállomás 
melletti 204 — 207. sz., valamint a Gyömrői út és a szolnoki vasút közti szántókból a 86 — 87. 
sz. telekdarabok. Nem meglepő tehát, hogy ha Bigelt 1888-ban is mint (667 frt adót fizető) 
virilistát látjuk viszont. Nála valamivel nagyobb összadót fizet a gyulai származású, ide 
pedig a XVIII . sz. első felében Németországból bevándorolt családból származó, 1844-ben 
pesti polgárjogot nyert ugyancsak sertéskereskedő Geiszt Gáspár, ám adója Eigelónél nagyobb 
arányban házadó. Geiszt (1815 — 1875) kádármesterként kezdte Gyulán, majd Pestre jött 
és itt gyertyagyártással kísérletezett, később pedig átvette sertéshizlalással foglalkozó rokona 
Geiszt Ádám sertéseinek értékesítését. Ehhez rövidesen földbérleteket szerzett, majd saját 
birtokot Békés megyében: itt ló- és főleg juhtenyésztés folyt, állítólag..Petőfi öccsének, 
Istvánnak irányítása mellett. Mindez nem csekély jövedelmet jelentett: Geiszt fia, Gyula 
(1855 — 1903) már nyilván erre a vagyonra támaszkodva kapta meg 1885-ben Jálícs leányát, 
szerzett 1895-ben a szarvasi határban levő birtoka után csákói előnévvel nemességet, adta 
hozzá leányát Wekerle Sándor miniszterelnök később pénzügyminiszterré lett fiához, és 
szerzett másik leányának, Georginának egy Zichy grófot férjnek. Maga Geiszt Gáspár jó 
ízlésű ember volt : már a mai Budakeszi úton levő villájának is valószínűleg Pollack volt a 
mestere, de Kecskeméti utca 132. sz. alatti, a mai Kálvin tér sarkára nyíló, Budapest ostro
makor elpusztult bérházát is jó építésszel, Ybl Miklóssal építtette. (E házban nyílt meg 1888-
ban a Báthory Kávéház : tulajdonosa Bajor Gizi édesapja volt és a kávéház feletti lakásban 
Vajda János lakott.) Ideszámítva még a Kerepesi út (Rákóczi út) 8. alatti nagy bérházát ós 
Üllői út 42. alatti ingatlanát, Geiszt 3663 frt házbéradót fizet, de emellett a lakjegyzék szerint 
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földbirtoka is van, Jövedelemadója viszont 505 frt-nyi összegben (mint ezt már máskor is 
láthattuk) egy jóval későbbi adótételben kerül csak elő.46 

Eigel és Geiszt mellett a többi virilis pesti sertéskereskedő összadóját és jövedelmi 
adóját tekintve egyaránt már jóval jelentéktelenebb : Voracsek Antal (a lakjegyzék szerint 
termény-, az adójegyzék szerint sertéskereskedő) 405 frt jövedelmi adóval, Voigt János 
586 frt összadójából csak 115 frt jövedelmi adóval és Windisch Ferenc, nemcsak hogy 947 frt 
összadoval, hanem őt 1848-ban, 1861-ben ós 1867-ben egyaránt a Pest városi képviselő
testületbe bejuttató társadalmi tekintéllyel. Míg ez utóbbi három kereskedő nevével azonban 
1888-ban már nem találkozunk, addig Böschatt Antal, 1873-ban 590 frt-ot fizető háztulajdonos 
sertéskereskedő 1888-ban 687 frt adóval él tovább. 

5. Hosszan sorolhatnók még a főváros e legjelentősebb termény-és állatkeres-
kedelmi ágainak a virilisek jegyzékén szereplő egyes további jellegzetes alakjait, 
cégeit — úgy véljük azonban, hogy a pesti terménykereskedelem társadalmi, 
gazdasági típusai így is már elég világosan állanak előttünk. Ezért a továbbiakban 
már csupán a pesti vaskereslcedelem bemutatására fogunk szorítkozni, mely nem 
nyersvas vagy acél forgalomba hozatalával foglalkozott (ezt elsősorban maguk a 
gyárak forgalmazták), hanem elsősorban vas- és egyéb fémáru cikkekével, s 
melynek jelentőségét így egyrészt a kézműipar, de még inkább az induló fővárosi 
fémipar, és általában a technikailag modernebb, polgári életformák elterjedése 
szempontjából sem lehet eléggé nagyra értékelni. 

Budapest vaskereskedőinek útját vizsgálva a nevét Almayra változtató reformkori 
Wurm már ismertetett, a kereskedelemből már különben is kilépett karrierjére csak utalva, 
e korszakban a vasszakmában kétségtelenül a Tömöry (Schopper) B. A. és a Heinrich Alajos 
és Ferenc cégek a legjelentősebbek. Tömöry összadója (3071 frt) kezdetben ugyan nem éri 
el a Heinrichekét (5296 frt), de Tömöry egyrészt nem sokkal 1873 után még megszerzi 
Kauser István egy 2757 frt házbéradójú ingatlanát, másrészt a 3071 frt-ból a Régiposta 
utca 4. és a József tér 3. sz. házbéradója mellett 1091 frt a jövedelmi adó. A család régi 
polgárdinasztia: első tagja, Schopper Károly már mint vaskereskedő jött Nagykárolyból 
Pestre, ahol 1776. január 8-án kapott polgárjogot. A XVITT. sz. végén a mai Nap utca, Szigony 
utca, Üllői út és József körút által határolt területen Schopper Károly vaskereskedő nagy 
szántóterületet birtokol, s mikor ezt a napóleoni háborúk idején parcellázzák, a telket keresz
tülszelő utca megőrzi Schopper nevét: csak Pest magyarosodásánakkorában fogják, meg
feledkezve a név személy eredetéről, az utca nevét Tömő utcára magyarosítani. Az 1809-ben 
polgárjogot nyert következő Schopper, György, ugyancsak vaskereskedő, s nyilván Károly 
unokája, már pesti születésű; az a Schopper György pedig, aki 1825-ben lesz pesti polgárrá, 
az ő fia. E IT. Schopper György fia, Jenő Ágoston, ki 1838-ban kap pesti polgárjogot, lesz az, 
aki családja német nevét a régi hajdúsági kisnemesi (s Arany János szalontai éveinek egyik 
belső barátját adó) családból származó feleségének nevére változtatja meg. A cég 1846 — 47-
benapes t i polgári kereskedelmi testület VI. osztályában 12 frt adót fizet. 1873-ban a cég 
már Schopper György ós Károly nevén van, a vagyon felett azonban, az adójegyzék tanúsága 
szerint, még az öreg Eugen August regnál; György ós Károly neve majd csak 15 év múlva 
fog felbukkanni az adó jegyzéken is: előbbié akkor már a királyi tanácsosi ranggal díszesít ve. 
Ám, jellemzően a hazai polgárság útjára, a családban már a legfiatalabb nemzedéket kép
viselő Kálmánnal, 1888-ban mint (nyilván a vagyon járadékával megtámogatott) pénzügyi 
fogalmazógyakornokkal találkozunk.47 

A Heinrich család pesti pályafutásának kezdetét az a székesfehérvári születésű Heinrich 

46 Geisztre: Kemp eléni. m. (Családkönyv) 58 — 59. 1. 
47 A Tömöryekre: Kempelen: Magyar nemesi családkönyv I. Bp. 1927. 127. 1., kezde

teikre Gyömrei i. m. 213. 1.; a Tömő utcára: Turányi Kornél: A Józsefváros kialakulása. 
TBM XIV. k. Bp. 1964. 337. 1. ~ 
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Alajos jelzi, aki — mint még Wurm pályáját ismertetve említettük — 1809-ben lett társ a 
Wurm és Schmidt-féle vaskereskedésben, és ugyanebben az évben pesti polgár is. Heinrich eb
ben az évben, mikor a franciák már megszállták Stájerországot ós Ausztriát, ós e tartomá
nyokkal mindenféle kereskedelmi kapcsolat megszűnt, hónapokig tartózkodott ott (nyilván 
az ugyancsak e címen nemességet kapott Wurm társaként) azért, hogy „életének és vagyo
nának nem csekély kockáztatásával" innen lássa el kórházi és hadi felszereléssel a Magyaror
szágon állomásozó császári csapatokat. Emellett azonban egy ízben ,,az ellenséges őrjáratok 
gyűrűjén keresztül" a Magyarországtól ekkor már elvágott császári főhadiszállásról egy hiva
talos levelet is átcsempészett a nádornak ós a választ is visszavitte rá. Talán így szerzett hadi
dicsőségének hatása alatt Heinriehet később a pesti polgárőrség adjutánsává is megválasz
tották, és itt már nyilván vagyonától is segítve, tagja lett a pesti választott községnek is. 
Testvére, Heinrieh Ferenc bajai gabonakereskedőként kezdte pályafutását (házassága az 
1835-ben nemességet kapott Ettlinger Ferenc győri gabonakereskedő leányával nyilván 
üzleti kapcsolatokat is kifejezett), s mint ilyen 1820-ban a kincstár számára teljesített nagy
szabású és jutányos árú gabonaszállításokat. Fenti érdemeik tekintetbe vételével 1827-ben 
mindketten magyar nemességet kaptak és (nyilván az ő esetükben is valamely kincstári 
tartozás kiegyenlítéseképpen) inseriptiót a Bács megyei ómoravicai uradalomra. Ferenc 
1845-ben engedélyt kapott nevének Imrédyre történő megváltoztatására, a vasüzletet 
tovább vi vő Alajos azonban megmaradt a régi német családnévnél. Ezt viszik tovább azután 
gyermekei: a már pesti születésű, 1841-ben polgárjogot nyert Alajos és az 1845-ben polgárrá 
lett Ferenc. 1846-ban a pesti polgári kereskedelmi testületben nemes Heinrich Alajos az 
I. osztályban 25, nemes Heinrich Ferenc a VIII . osztályban 5,30 frt adót fizet. 1873-ra 
Heinrich Alajos 5296 frt összadójából csak 800 frt a jövedelmi adó, ugyanúgy mint ahogy 
házbéradó a már említett Heinrich Ferenc 1382 frt adója is. Alajos nevén ekkor a Dorottya 
utca 7., a Feldunasor 5. és a Szív utca 25. sz. alatti házak bérjövedelme adózik.48 Hogy e két 
Heinrich, hogy viszonyul genealógiailag a város többi, Heinrich nevű virilistájához — így pld. 
a vízivárosi három, összesen 5100 frt adót fizető Heinrichhez (ez az ág fürdőbérlő orvosok 
családja: János a Ráczfürdőt, majd Trencsénteplicet bérli, s utódaik vállalkozásaikat még 
több fővárosi fürdőre is kiterjesztik majd) — egyelőre bizonytalan. 

Heinrichékkel egy házban, a Városháztér 2-ben van üzlete (Kőbányán pedig jelentős 
telekvagyona) Barkó Ferencnek, aki a boroszlói Sziléziai Cinkkohászati ós Bányászati Rt . 
budapesti képviselője : Ő két kis ház után 248 frt házbóradót, üzlete után pedig 291 frt 
jövedelemadót fizet ós valószínűleg azonos azzal a Barkoe Ferenc budai születésű kereskedő
vel, aki 1842 júliusában kapott polgárjogot, 1846— 47-ben pedig apest i polgári kereskedelmi 
testület VIII. osztályának 5,30 frt adót fizető tagja. Nem nagyobb a jövedelemadója a 
Biach testvéreknek sem (190 frt), igaz, hogy mindkét üzletük saját házukban van: Adolf és 
Sámuel üzlete az O utca 32-ben es Antalé sem messze: a Róvay utca 11-ben: házbéradójuk 
közel 7000 frt. Visitzky Ferencnek, az „Aranyhorgonyhoz" címzett vasüzlete a mai Rákóczi 
út végén, a 73. sz. alatt van: már ilyetén — nyilván a Rákos felől érkező falusiakra szabott — 
címevei is érzékeltetve a különbséget a belvárosi finomabb üzletekkel. Ő 203 frt adót fizet 
jövedelem, 250-et pedig házbér után. Jelentős vaskereskedés a már 1846 —47-ben ugyancsak 
a pesti kereskedelmi testület tagjaként, az V. adóosztályban 10 frt adót fizető Romeiser 
Ferenc Váci út 1. sz. alatti, tehát a pesti Vásártér peremén települt, nyilván ugyancsak 
vidéki, mégpedig elsősorban a Nyugati pályaudvar felől érkező vásárlóközönségre számító, 
az „Arany golyóhoz" címzett üzlete. Tulajdonosa 443 frt jövedelemi adót fizet; egy másik 
Romeiser viszont, akinek vaskereskedése a Majakovszkij ós Rumbach utca sarkán van, nem 
szerepel a virilisták jegyzékén. Hogy az üzlet nem mehetett rosszul, látszik abból, hogy 
Romeiser (felesége az alább ismertetendő másik nagy vaskereskedő család leánya, Forstinger 
Borbála) 1897-ben bátaszéki előnévvel fog magyar nemességet kapni. 

A cégjegyzék többi vaskereskedője ekkor még nem éri el a virilisták színvonalát: Gruber 

48 A Heinrichekre : Kempelen: Magyar nemesi családok. V. k. Bp. 1913. 16 — 17. 1.; 
a nevét Imrédyre változtató ágra: uo. 186. 1. 
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Vilmos, Heinrich es Barho mellett a Városház tér 2. sz. házának harmadik üzlethelyiségét 
is vasáruval elfoglaló, az ,,Arany rácshoz" címzett vasüzlet tulajdonosa már csak 197, 
Friedmann Antal pedig 166 frt jövedelmi adót fizet. Csak 284 frt jövedelmi adót fizet a már 
említett Unger Antal és fiai : József és Leó a mai Petőfi tér és a Régiposta utca sarkán a „Vas-
kaszához" címzett üzlete is (melyből 1888-ra egy közel 3000 frt adót fizető cég fog kinőni), 
és Waldhauser György Adolf a Vásártér Romeiserrel ellentétes végére, a Dohány utca 2-be 
települt 230 frt jövedelmi adójú üzlete (mely 1888-ra háztartási és konyhaszerekre speciali
zálva már 1249 frt adót fog fizetni). E két utóbbi cég tulajdonosai különben régi pesti polgár
családok leszármazottai : Unger nyilvánvalóan abból a pesti kovács családból származik, 
melyből a Pinkafőről származó Benedek 1740-ben, s a már pesti származású ugyancsak 
Kovács Antal 1798-ban, Ferenc pedig 1805-ben lesz polgár: a kovácsságra utaló üzletcégér 
alatt Antal az első, aki 1830-ban már kereskedőként kap polgárjogot. Waldhauser György 
1810-ben már mint pesti születésű szitakötő kap polgárjogot: a szitakötósből, azonban úgy
látszik, van bizonyos átmeneti lehetőség a fémiparhoz, amit a Kollerichek példája is mutat . 
Hogy azután ez a Waldhauser hogyan kapcsolódik az 1761-ben polgárnak felvett, ismeretlen 
foglalkozású, de már szintén pesti születésű Waldhauser Henrikhez, éppúgy bizonytalan és 
további kutatást igényel, mint az Ungerek kapcsolata Unger Henrikhez a kor ötödik leg
nagyobb pesti virilistájához, a már előbb bemutatott nagy háztulajdonoshoz. A címtár 
szak jegyzéke ezenkívül egy további vaskereskedőről is tud, akivel nem vaskereskedő viri
listák kapcsolhatók össze: Csekő Ágost Ráday utcai vaskereskedő és Csekő Alajos 1844-ben 
kereskedőként polgárjogot nyert, 1846 —47-ben a IX. osztályban 4,30 frt adót fizető pesti 
kereskedelmi testületi tag és budai származású háztulajdonos (Pesten 460, Budán a Tabánban 
146 frt adójú házbérjövedelemmel) között nyilván van valamilyen kapcsolat. Végül a vas
kereskedők között kell megemlíteni Forstinger Albertet, a Dorottya utcai Wurm udvarban 
levő Első Háztartási Cikk és Konyhaeszközök Lerakat tulajdonosát, ,,A Háztartás ós 
Konyha könyve" című jeles munka szerzőjét, a már említett Romeiser apósát (vagy sógorát). 
Arte et Marte, az ügyes Forstinger (1847-ben kapott polgárjogot kereskedőként, de pesti 
származása alapján az 1721, 1752, 1783, 1817. években már pesti polgárokat adó hasonnevű 
halászdinasztia valószínű leszármazottja) jelentős vagyont szedett össze: ekkor már 1044 frt 
házbéradót fizet; a család egy másik tagja, Forstinger János pedig 620 frt-ot. Az ő tisztán 
házbóradójú adóalapjukkal ellentótben a vaskereskedelem egy másik szakágazatában Hirschl 
Jakab háztulajdonos (Dorottya utca 11.) és kereskedő — aki minden valószínűség szerint a 
Hirschl Izidor és fia (Jakab és Vilmos) szerszámkereskedő céget jelenti — 2936 frt összadójá-
ból 843 frt-ot jövedelemadóban fizet. Árui jórészt nyilván egyszerű szerszámok: a cég a 
jövedelmi adóban kifejeződő forgalma jól mutatja azonban az épülő város és a növekvő 
lakosság igényei által támasztott bizonyos konjunktúra hatását. 

A vaskereskedést azonban nemcsak Wurm-Almay hatalmas házvagyonában, hanem 
más, hozzá képest kisebb, de még így is igen jelentős háztulajdonok mögött is megtaláljuk. 
Grossinger Lipót őseit talán az 1791-ben polgárjogot kapott, már pesti születésűként jelölt 
Grossingerekben (Ferenc tímár, Lipót mészáros) kereshetjük: ő maga 1846-ban már vas
kereskedőként a pesti kereskedelmi testület VI. adóosztályában 8 frt-tal adózik. De az előző 
évben már Koth J. J . ház- és yasbányatulajdonossal együtt gyorsvasöntő felállítására kértek 
engedélyt : kettejüknek akkor két egyemeletes ós egy kétemeletes házuk, ós több telkük 
van. Az engedélyt meg is kapják. 1873-ra azonban a virilisták jegyzékén csak Grossinger sze
repel Király utca 4. és 41. alatti két háza után összesen 4213 frt házbóradóval. A vasöntödére 
ekkor már nem találunk utalást, s 1888-ra már Grossinger maga sem szerepel a virilista polgá
rok jegyzékén.49 

Pest városnak 34 vaskereskedőjéről tud az 1873. évi jövedelmi adóstatisztika. Ebből 
— mint láttuk — csak háromnak jövedelmi adója éri el a virilisták alsó szintjót, míg a többiek 
csak házbérjövedelmükkel együtt válnak virilistákká. Jellemzően mutatja ez a körülmény 
is a háztulajdon jelentőségét még ebben az annyira stabil keresletű ós kínálatú kereskedelmi 

49 Grossingerre : Mérei i. m. 300.1.; Sándor i. m'. (Nagyipar) 219 — 220. 1. 
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ágban is, ahol a cégek jelentős része már nagy múltra tekinthet vissza. Mutatja azonban 
ugyanakkor azt is, hogy a vaskereskedés állandó jellegű jövedelme csak kisebb mértékben 
igényli az üzlet továbbfejlesztését : a tőke a háztulajdonban nemcsak stabilabb, hanem úgy
látszik a kereskedésénél nem lassabban megtérülő jövedelmet biztosít. 

6. A főváros legjelentősebb virilistáiról s a kibontakozó polgári társadalomban 
betöltött funkcióikról alkotott képünk nem lenne teljes azonban, ha nem mutat
nánk rá a legnagyobb terménykereskedőknek bizonyos, az ipari vállalkozások 
iránt már korán megnyilvánuló érdeklődésére. Ennek különösen jellegzetes 
példájaként említhetjük meg a 417 frt jövedelmi adót fizető Machlup Ede és 
fiai terménykereskedő cég vállalkozását (a már említett régi polgár Birly Ferenc 
által létesített és 1868-ban részvénytársasággá átszervezett) Első Magyar Bőr
gyári R t . átvételére. A gyár ui. — bár üzleti forgalma 1871 — 72-ben már meg
közelítette az évi másfél millió forintot — forgótőkéjének csekély volta folytán 
1873 válsághullámában csődbe jutot t ; ekkor veszi át a Machlup Fiai cég. A.gyár 
ekkor Budapest legnagyobb bőrgyára: a mai Szamuely utca 37-ben évi 125 
ezer drb bőrt dolgoznak fel 90 munkással és egy 25 lóerős gőzgéppel. Machlupék 
azonban emellett társulva a város egy másik nagy terménykereskedő család
jával, a már említett Flesch-ekkel (a bécsi Alajossal a prágai Vincével és az 
1884-ban majd magyar nemességet is szerző pesti Mórral) átvesznek egy másik, 
ugyancsak válságba jutot t gyárat, melyet „Elesch és Machlup (Móra) első magyar 
Gyertya- és Szappangyár" néven üzemeltetnek tovább. E gyárban 29 lóerős 
gőzgép és 180 munkás állít elő évi 60 ezer vámmázsányi árut : 9 tisztviselő admi
nisztrál és 20 főnyi ügynöki gárda terjeszti a nevében napjainkig továbbélő Flóra 
szappant.50 Az 500 frt jövedelmi adót fizető Landauer Ignác és Ede termény
kereskedők 1873-ra már egy gyufagyár tulajdonosai, melyben 39 munkás évi 
3200 vámmázsányi gyufát állít elő. 1888-ra azután már teljesen a gyufa- ésfesték-
gyártásra fognak átállni, — a család további generációja azonban a megyei és 
állami szolgálat felé fordul, 1905-re megszerezvén a magyar nemességet is. Ugyan
úgy az Óbudáról elinduló Holitschereknek (1873-ban Mór háztulajdonos 688 frt 
házbér-, Baruch és fia terménykereskedők 512 frt jövedelmi adóval) kezén is van 
egy kis olajgyár: tulajdonosa Holitscher M. J . 438 forint tisztán jövedelmi adót 
fizet — nem valószínű, hogy csupán a kis olaj gyár után, melynek jelentősége 
azonban a család vagyoni emelkedésében jelentős lehetett akkor, mikor 1850 
körül Holitscherék bérelték Pest város egész — s akkor még olajlámpákkal 
történő — közvilágítását is. 

E kísérletek azonban ekkor már nem tekinthetők a kereskedelmi tőke ipari 
tőkévé válása tipikus útjának: ez a folyamat ekkor már sokkal inkább ipari 
részvénytársaságok alakításán át érvényesült, egyéni cégek egyéni ipari alapí
tásai egyre ritkábbá válnak. 

Bár végső fokon a hitelügy felé forduló kereskedelmi tőke is egyre inkább a 
részvénytársasági bankokban találta meg a számára legmegfelelőbb utat , 1873-
ban a legnagyobb terménykereskedők még igen széles, és kiterjedt hitelügyi 
tevékenységet is folytatnak. — Ami részint a terménykereskedelemben ekkor 
bevezetni kezdett határidőüzletek és a bizományi üzletek természetéből is követ
kezik. Olyan körülmény ez, melyre gazdaságtörténetünk, mely a hitelügyek 
történetét elsősorban a nagy s már eleve részvénytársasági formában alakult 
hitelintézeteken keresztül ragadta meg, még kevéssé figyelt fel. Pedig a nagy 
terménykereskedők ilyetén hitelügyi funkcióival (sőt a szakma egészéhez képest 
majdhogynem kiterjedtebb mértékben) már a reformkorban is találkozhatunk. 
1847-ban a pesti kiváltságolt nagykereskedelmi testület 44 tagja közül csak 14-

50 Fleschék vállalkozásaira Id. a 35., 44. sz. jegyzetet. 
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nél nem találunk bizományi és váltóüzlet ágat : elsősorban a kézmű-, norinbergi és 
divatáru kereskedőknél, valamint a két nagy borkereskedőnél. A termény
üzletnek (mely e nagy terménykereskedőknél majd minden esetben bizományi 
és váltóüzlettel egyben szerepel) ilyen funkciója a hazai, elsősorban nyilván 
agrárius tőkeképződés lehetőségeinek a bankok és általában a hitelintézetek 
számából következtethetőnél már akkor jóval szélesebb voltát sejteti. Jellemző 
hogy e funkciójuk a pesti terménykereskedőknek még 1873-ban is megvolt: ez 
esztendő pesti címjegyzékét tanulmányozva több terménykereskedővel bank
üzlet tulajdonosi minőségben is találkozunk. így bank- és terményüzlettel 
foglalkozik a háztulajdonosként 1200 frt adót fizető Franki Jakab, de a dohány
kereskedő ßchossberger is foglalkozik a dohányon kívül banküzletekkel is, —ugyan
úgy, mint a már említett Reusz Károly terménykereskedő, vagy a 650 frt jövedelmi 
adót fizető Brüll Henrik és fia terménykereskedő cég egyik jegyzője, Brüll Zsig
mond. A számos, bizományi és váltóüzletekkel egyaránt foglalkozó kereskedő 
közül a fent felsorolt, tágabb értelemben vett nyersterménykereskedő szakmák
ból megemlítendő Muráthy Szilárd, 10 086 frt házbéradójával a város tizen
kettedik virilistája, a már említett szúcsáru kereskedő Heidelberg — s mint a 
korabeli Budapest gazdasági életének egyik legjellegzetesebb alakja, az ekkor 
3533 frt házbéradóval adózó Weisz Bernát Ferenc. Weisz (1800—1888), eredetileg 
terménynagykereskedő, ekkorra azonban a cégjegyzék szerint bank- és váltó
üzlet-tulajdonos életútja a magyar polgári fejlődés egy sajátos típusát testesíti 
meg. A lugosi születésű német fiatalember 16 éves korában kereskedelmi pályára 
megy; 21 éves fejjel Szeged egyik előkelő cégében társ ; négy év múlva már ön
állósul; 1838-ban Pestre teszi át cégét, és 1846-ban a pesti polgári kereskedelmi 
testület I. adóosztályában 25 frt adót fizet, egy sorban a város leggazdagabb 
kereskedőivel. Nem meglepő, ha Weisz végül is Kossuthtal kerül kapcsolatba: 
segítségére van a Kereskedelmi Társaság likvidálásában, de tagja lesz az Ipar
egyletnek is, majd vukovári vasút ügyében megindított pénzügyi tárgyaláso
kon képviseli Kossuth szempontjait. Kapcsolatait a pénzügyminiszter Kossuthtal 
még szorosabbra fűzi : Kossuth a pénzügyminisztériumban az V., főszámvevőségi 
osztály igazgatójává nevezi k i : e minőségében aktív részt vesz az első magyar 
bankjegyek kibocsátásában is. 1850 után Weisz egy időre visszahúzódik, de a 
Pester Lloydnak már egyik alapító tagja, 1861-ben és 1867-ben a főváros 
törvényhatósági bizottságának tagjává választják, mely tisztét haláláig meg
tartja. Weisz a kor egyik legtevékenyebb közéleti alakja gazdasági vonatko
zásban, de más téren is. Egyik kezdeményezője a Kereskedelmi Akadé
miának; elismert biztosítási szakember: a kötelező állami tűzkárbiztosítás gon
dolatának első felvetője és energikus képviselője; és, talán fiatalkori emlékei 
alapján, 1875 óta az iskolai takarékpénztárak eszméjének legbuzgóbb propagá-
tora — mint ahogy egész várospolitikai működésére is a jó polgári gazda takaré
kossága nyomja rá bélyegét. De emellett egyik kezdeményezője a városi leány
árvaháznak, sokat foglalkozik a városi vízvezeték ügyeivel és az ingyen Duna
fürdő megteremtésével. Jellemző, hogy három lánya német könyvkereskedő -
családokba megy férjhez, egyikük a Brockhaus házba.51 

Anélkül, hogy terménykereskedő, vagy a terménykereskedelemből kinőtt 
virilistáink másirányú kapcsolatait i t t tovább ismertetnők, máris elég világosan 
látszik, hogy e csoport a terménykereskedelmen már túlnyúlni igyekszik : olyan 
körülmény és tanulság ez, mely e csoport jelentőségét a város társadalmának 
és gazdaságának fejlődésében igen nagy mértékben emeli, és segít megérteni a 

51 Weiszre: Gelléri i. m. (Magyar ipar. . .) 248 —250. L; Szinnyei i. m. XIV. k. Bpest. 
1914. 1477 —1478. li.; reformkori működésére öycmrey Sándor: Az első kereskedelmirt. TBM 
XI . k. Bp. 1956. 227.1. 
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részvényügy a továbbiakban még bemutatásra kerülő nagyarányú kibontakozását 
az egyesítés évtizedének Budapestjén. 

7. Háztulajdon,, építőipar és építőanyag-kereskedelem valamint nyerstermé
nyek kereskedelme (közéjük számítva a vas- és fémanyagét, illetve áruét is) : íme 
ezek a pesti gazdasági életben a polgári vagyonosodás leghatékonyabb tényezői
nek bizonyult ágazatok, s ezek voltak a fnntosabb személyek, kik az ezen ága
zatokat kibontakoztató gazdasági erőkre támaszkodva ez években a város 
legnagyobb adófizetői, s ami az esetek nagy többségében ezzel egyenlő : legnagyobb 
háziúrai közé jutottak. Részletesebb vizsgálatuk azonban azt is megmutatja, 
hogy ennek során nemcsak a már az előző évtizedek alatt különböző utakon 
módokon felhalmozódott tőkék alakultak háztulajdonná, hanem a házingatlan 
szerzésének megszakítatlan folyamatával állunk szemben, mely nyilván nem
csak a terménykereskedelemben —- ahol részletesen is figyelemmel kísér
hettük -—, hanem (házbér és jövedelemadó viszonyának tanulságai alapján) 
minden, bizonyos tőke felhalmozásának lehetőségéig eljutott gazdasági ága
zatban előbb-utóbb jelentkezik. Mindazok a tőkék, melyeket az immáron az 
egész országra kiterjedő hatáskörű pesti gazdaság létrehoz, adójegyzékünk elem
zésének tanulsága szer int így elsősorban a főváros építésébe torkollnak bele, 
Budapestet a maga legkézzelfoghatóbb fizikai valóságában: házaiban s az álta
luk szegélyezett utcáiban, tereiben ; egész város mivoltában ilyen módon való
ban, a szó legszorosabb értelmében is az egész magyar tőkés fejlődés erő
feszítéseinek mintegy végső rezultátumává, kifejezőjévé téve. A háztulajdon ilyen 
uralkodó jelentőségét a tőke metamorfózisában nem csökkenti az, hogy —: mint 
lát tuk —- egyes kereskedők közvetlenül próbálkoznak ipari üzemek átvételével, 
alapításával —- vagy pénzüket közvetlenül hitelügyletekben forgatják. Annál 
kevésbe csökkenti ez a háztulajdon jelentőségét, mivel ők maguk is ugyanakkor 
jórészt háztulajdonosok is. 

Ha azonban adó jegyzékünk elemzése alapján e háziúrrá válási folyamat 
létezésében és méreteiben nem kételkedhetünk is — a tőkefelhalmozás ilyetén 
végpontjának kizárólagosságában már nem hihetünk. Csak Pesten ui. adó
jegyzékünk felvételének időpontjában már 96 részvénytársaság működik, melyek
nek összesen 605 313 frt-nyi adója a pesti Összadó bevételnek elég jelentős részét, 
kb. 8%-át teszi ki.52 Éppen ez a körülmény azonban — bár a rész vény jövedelem 
adóztatása már akkor is az egész rt . (ilyetén módon a rész vény jövedelmet az 
egyénnél ki nem mutat hatóan csökkentő) adóztatása által történt — joggal 
tételezteti fel, hogy a részvénytársaságokban — ha nem is mindegyikben — a 
pesti tőkefelhalmozásnak legalább akkora — ha az egyénnél soha már ki nem 
mutatható — része van lekötve, mint amekkora a rohamosan épülni kezdő 
főváros új utcasorait hozta létre. S mivel a pesti tőkefelhalmozás csúcsát általában 
valóban a város legnagyobb adófizetői jelentik — úgy tűnik, joggal tételezhetjük 
fel, hogy a pesti részvénytársaságok 1873. évi vezetőségében is velük vagy leg
alábbis bizonyos csoportjaikkal találkozunk. Mert az 1873-ban Pesten bejegyzett 
cégként működő részvénytársaságok vezetőségének is elsősorban természetesen a 
főrészvényesekből kellett összetevődnie : s e vezetőségek névsorának elemzése 
így egyedüli — bár kétségtelenül korlátozott — lehetőségünk viriliseink részvény 
társasági kapcsolatainak felderítésére.53 

52 A rt-okra Körösi XI I I . XIV —XVIII. 1. Az itt tárgyalt 1870 — 1874 közötti periódus
ban Pesten összesen 142 r t . adózott legalább egy évben, közülük azonban itt csak a ténylegesen 
1873-ban fizetők vannak kimutatva. Ebből 1 812 000 frt-ot a kilenc közlekedési váüalat 
fizet : köztük 1 194 000 frt-ot az Osztrák Államvasút ; a bankok és biztosítók összadóia 1420000 
frt. 

83 Ehhez fő forrásunk a 7. sz. jegyzetben közölt Adressen Kalander cégjegyzékén kívül 
az 1870. évi Magyar Compass volt. 
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6. tábla 

PEST A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK VEZETŐSÉGEIBEN H E L Y E T FOGLALŐ LEGNAGYOBB 
ADÓFIZETŐINEK MEGOSZLÁSA FOGLALKOZÁSI FŐCSOPORTOK ÉS ÖSSZADÓJUK 

NAGYSÁGA SZERINT 

tagjai 

Ebből rt . vezetőségi tag 

Öss tagjai 400- 6 0 1 - 8 0 1 - 1001- 3001- 5001- 10 001- Öss zesen 
Foglalkozási főcsoport összszáma 600 800 1000 3000 5000 10 000 től (szárr és %) összszáma 

forint között adózik 

(szárr 

Háztulajdon 474 18 5 8 25 7 4 2 69 14,2 
Kézműipar 87 3 2 2 4 — —. — 11 12 
Gyáripar 42 2 3 3 2 — — 10 24 
Építőipar 26 4 2 — 1 . — — — 7 30 
Terménykeresk. 104 11 10 3 13 5 5 — 47 33,6 
Textilkeresk. 60 3 1 — 4 — :— — 8 14,5 
Vasárukeresk. 12 — — — 1 1 • — — 2 16 
Üveg-, papírkeresk. 8 4 — — 1 — — — 5 25 
Fűszer, csemegeker. 25 2 1 — 4 1 _ — 8 33 
Könyvkeresk. 7 1 — — — 1 — — 2 14 
Keresk. általában 24 1 — — 3 1 — — 5 20 
Vendéglátóipar 52 — 1 — 1 — —- — 2 0,5 
Bérkocsis, fuvaros 8 
Szabadfogl. ért . 59 3 3 1 4 — — 1 12 18,3 
Bankár, pénzváltó 10 — — — 3 1 1 1 6 50 
Alkalmazott ért. 30 — 1 — 2 — — —- 3 10 

Összesen: 1028 52 29 17 68 17 10 4 197 17,5 

Ezt kutatva 6. sz. táblánkon azt kíséreltük meg kimutatni, hogy virilistáink 
vagyonalapjuk, s azon belül adóösszegük nagysága szerinti egyes kategóriái 
milyen mértékben foglalnak helyet részvénytársaságok vezetésében. Az ered
mény, mely i t t is a háztulajdonosok és terménykereskedők vezető szerepét 
mutatja ki, messzemenó'en összhangban áll a város legnagyobb adófizetó'i között 
általában is e csoportok jelentőségét bizonyító egyéb adataink tanulságaival. 

Anélkül, hogy a táblázat nyújtotta összes elemzési lehetőségeket kihasznál-
nók, röviden csupán két körülményre kívánjuk felhívni a figyelmet. 

a) A részvényesek átlagosan 17,5%-os arányukat elsősorban a gyáriparos, 
építőiparos, termény- ós kézműáru- valamint fűszerkereskedő, továbbá igen 
nagy mértékben (ám aránylag kis számú adózó esetén és így bővebb következ
tetéseket lehetővé nem téve) a hiteléletben tevékeny virilisták főcsoportjaiban 
múlják felül: azokon a területeken tehát, ahol egyrészt a kereskedelmi tőkének 
ipari tőkévé való átalakulása, másrészt a már korábban egyéni cégként meg
alakult gyárak továbbfejlesztésében érdekelteknek előbb-utóbb a felhalmozódott 
kereskedelmi tőkéhez való eleve várható fordulása folytán ez szinte természetes 
is (mint ahogy nem meglepő a kézmüiparosok, a vendéglátó iparosok és a fuvaro
sok hagyományosan inkább kispolgári, a kisvároshoz kötött r étegének táblázatun
kon mélyen átlagon aluli szereplése). 

b) A részvényesek elsősorban a magasabb ossz adókategóriákban adózók 
közül kerülnek ki, ami egyelőre azt mutatja, hogy a kizárólagos vagy túlnyomó
részt részvényvagyon virilistáink között aránylag még ritka: akik közülük a 
részvénytársaságok vezetőségében helyet foglalnak, többnyíre már saját egyéni 
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ingatlanvagyon alapján vagy nem részvényes jövedelmük alapján is a virilisták 
között vannak. Olyan tanulság ez, mely a kereskedelmi tőke ipari tőkévé válásá
nak közismert folyamatába pontosan beleillik. A virilisták két legnépesebb, s 
így valamely tendencia felismerését leginkább lehetővé tevő csoportjának : a 
háztulajdonosoknak és a terménykereskedőknek vizsgálata ezt még azzal is 
kiegészíti, hogy míg a háztulajdonosoknál a 2000 frt adón felüli kategória, mely 
a csoport 23%-át adja, a csoport részvényeseinek 33%-át foglalja magába, addig 
a terménykereskedőknél a virilisták és a részvénytársasági vezetők aránya fő 
adókategóriánként azonos. Ez rámutat arra, hogy a még fejletlen és így kevésbé 
gyorsan amortizálódó ós különben is csekélyebb haszonnal kecsegtető ipar 
helyett már korábban háztulajdonba invesztálódott kereskedelmi tőke most, a 
60-as évek közepétől lép alakulásának Ögy újabb fázisába: most a háztulajdon 
jövedelme kezd az ipar és a hitelélet felé fordulni. Ezt persze egyelőre csak a 
legnagyobb háztulajdonosok engedhetik meg maguknak, kik vagyonalapjuk 
stabilitása révén természetszerűen válnak az alakuló részvénytársaság — annak 
stabilitását bizonyítani hivatott — vezetőjévé is. E folyamatban azonban úgy 
véljük, része van annak is, hogy a részvénytársaságok szervezése révén most vált 
először lehetségessé olyan nagyszabású ipari beruházások eszközlése, melyek 
valóban gyors és a háztulajdonéval versengő profitot kezdenek ígérni. Másrészt azt 
is láthatjuk ebből, hogy a jórészt hirtelenül meggazdagodott terménykereskedők 
csoportjában egészében most figyelhető meg bizonyos tendencia a felhalmozott 
tőkének vagy egy részének invesztálására (amely összefüggés valóságát az 
1873. évi májusi tőzsdekrach után a részvénytársaságok és a terménykereskedők 
számának egyaránt feltűnő csökkenése — általában pedig az ipari invesztíciók 
hosszú időre való leállása, és az ipar fejlődós hosszas stagnálása fogja megerősí
teni). 

A továbbiakban ezt az ekkor még felfelé mutató tendenciát részletesebben elemezendő 
csak a legjelentősebb és részvénytársasági vezetőként legtöbb oldalról érdekelt, legalább 
három részvénytársaság, ül. valamely gazdasági csúcsszerv vezetőségében résztvevő virilistá
kat soroljuk fel. A gabonakereskedők közül a 843 frt összadót fizető Altstätter Rudolf 
igazgatósági tagja a Budai Elővárosi Takaréknak és a Tőzsdének. Hoffmann Frigyes, 
a már a reformkor végén is tevékeny, 1873-ra pedig csaknem 9000 frt-tal adózó termény
kereskedő, igazgatósági tag az Osztrák Nemzeti Bank pesti filiáléjában (ami a főváros 
gazdasági életének legjelentősebb személyeit egyesíti), valamint a Kereskedelmi Bankban, 
az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékban, s a kibontakozó hazai nagy ipari és közlekedési 
vállalkozások mindhárom fő típusának egy-egy jellegzetes cégében: a Concordia Malomban, 
a Salgótarjáni Vasfinomítóban, és a Nyugati Vasútban. Az összesen több mint 9000 frt-tal 
adózó Kohner Henrik terménykereskedő cég egyik jegyzője, Kohner Zsigmond a Pest-
Lipótvárosi Takaréknak igazgatósági tagja és váltóbírálója a Kereskedelmi Banknak, 
emellett érdekelt az iparban is: igazgatósági tagja az Első Magyar Kamgarnfonónak is. 
Kunig József, a reformkor már részletesen bemutatott nagy dohánykereskedője és dohány
gyárosa, aki ekkor már csak 31.5 frt házbéradóval szerepel az adójegyzéken, a MOKTÁR 
alelnöke, és igazgatósági tagja az Általános Magyar Municipális Hitelintézetnek, emellett 
a legkülönbözőbbedé jövedelmezőségüket illetően azonos ipari vállalkozásokban is erősen 
érdekelt : igazgatósági tag a Pest-Budai Gőztéglagyárban, az Első Pest-Budai Malomban, az 
Első Magyar Bőrgyárban, a Pesti Közúti Vasútban, és az Athenaeumban. Ugyancsak a ter
ménykereskedelemből indult el — ha a virilista jegyzék ekkor már csak 474 frt házbéradót 
fizetőként tartja is nyilván — Merle Márkus, a budai Kereskedelmi és Iparbank, valamint a 
Kereskedelmi Bank igazgatóságának, s egyszersmind váltóbíráló bizottságának is tagja, a 
Victoria Gőzmalom elnöke és a Tőzsde Tanácsának tagja. Rechnitz Henrik 895 frt-nyi csupán 
házbéradót fizető, ám ugyancsak terménykereskedő az Általános Magyar Municipális Hitel
intézetben osztályigazgató, de igazgatósági tag a MOKTÁR-nál, a Budai Gyárudvarnál, a 
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Budai Közúti Vasútnál ós az Első Pesti Spodiumgyárnál is. Terménykereskedése mellett 
mint háztulajdonos és pénzüzér is jelentős az összesen 4150 frt-tal adózó Tafler Kálmán, 
kivel (vagy fiával) a századfordulóra mint Budapest legnagyobb virilistájával fogunk talál
kozni. Táfler 1873. évi házbirtokát már ismertettük, de ő ezenkívül igazgatósági tagja a 
Pest-Budai Kézművesbanknak is, emellett személyileg már nem virilista rokonságából 
Táfler József a Pest-Terézvárosi Iparbank és a Victoria Malom, Táfler Adolf pedig a Pest-
Lipótvárosi Takarék és az Első Magyar Kamgarnfonó igazgatóságában is helyetfoglal. 
Talán nem indokolatlan, ha e lokális érdekű bankok s az elsősorban házvagyonba beépülő 
nagy vagyon útja között bizonyos összefüggést tételezünk fel. Wiener Lipót 502 frt adót 
fizető terménykereskedő azon csekély kivételek közé tartozik, akik nincsenek benne bankok 
vezetőségében. Ő az ipar felé fordul, igazgatósági tagja a Budai Gyárudvar Malomnak, az 
Egyesült Magyar Gőzhajózási Társulatnak, 'alelnöke az Ungarische Gasfabriknak, emellett 
tagja a Tőzsde igazgatóságának. Az 5091 frt-nyi házbéradójú ós vagyona eredetét illetőleg 
már ott bemutatott báró Wodianer Albert csak két részvénytársaságban játszik vezető--
szerepet, de ezek egyike a Hitelbank, melynek alelnöke, másik a hazai terménykereskedelem 
és a ráépülő budapesti malomipar alimentálásában oly döntő jelentőségű, s ennek megfelelően 
hatalmas jövedelmű Tiszai Vasút. Beimel Jakab, a később szalámigyárossá alakuló Herz Ar
min társa ekkor még közös terménykereskedósükben (a cég 1300 frt közös adóján túl Beimel 
még 402 frt jövedelmi adót is fizet), az Osztrák Nemzeti Bank pesti filiáléjának váltóbíráló 
bizottságában ós az Első Magyar Sertéshizlaló igazgatóságában is helyet foglal. A 3515 frt 
házbéradót fizető Flesch Mór a Francia Magyar Bank igazgatóságában és a Kereskedelmi 
Bank váltóbíráló bizottságában szerepel, de megtaláljuk az Első Pest-Budai Malom, az 
ElsŐ Magyar Waggongyár ós a Részvónysörfőzde igazgatóságában is. Az ugyancsak termény
kereskedő, de 425 frt házbéradót fizető Nagel Herman az Egyesült Budapesti Fővárosi 
Takarék ós a Kereskedelmi Bank igazgatósági tagja, elnöke a Schlick-fóle Vasöntödéből meg
alakult részvénytársaságnak, emellett igazgatótanácsosa a Tőzsdének. Különösen sokoldalú
ak és jelentősek Strasser Alajosnak, a már szintén ismertetett nagy terménykereskedő cég 
fejének (jövedelmi adója közel 2000 frt) részvénytársasági kapcsolatai. Strasser alelnöke a 
Francia Magyar Banknak, alelnöke az Egyesült Magyar Gőzhajózási Társaságnak, igazgató
sági tagja az Általános Magyar Munieipális Hitelintézetnek, elnöke az Első Magyar Waggon-
gyárnak, igazgatósági tagja a Pannónia Gőzmalomnak és a Tőzsdének is. Basch Fülöp 
terménykereskedő (1852 frt házbóradóval) igazgatósági tag az Első Magyar Iparbankban 
és az Első Pest-Budai Malomban, emellett alelnöke a RészvónysÖrnek. A dohányon meg
gazdagodott, ekkor 5654 frt de már csak házbóradót fizető Gold Zsigmond az Osztrák Nemzeti 
Bank ós a Kereskedelmi Bank váltóbírálója, ám amellett igazgatósági tag a Pannónia Gőz
malomban, az Első Magyar Gőzhajózásinál, és a Tőzsdén. A bornagykereskedő Jálics Ferenc 
a Kereskedelmi Bank elnöke, az ugyancsak dohányon indulva meggazdagodott két Schoss-
berger: Zsigmond ós Henrik (több mint 5500 frt összádójukból 1800 frt jövedelmi adó) 
közül előbbi az Angol Magyar Bank ós a Kereskedelmi Bank, valamint az Alföldi Vasút 
igazgatósági tagja, Henrik a Lipótvárosi Takarék alelnöke. 

A fentiekben felsorolt terménykereskedők mellett azonban 1873-ban (többnyire a 
főváros terménykereskedelmének éléről) részvénytársaságokba bekapcsolódott virilistáink
nak egy csoportjából egyes nagyobb családokból több tagot is találunk, mégpedig vagy 
úgy, hogy e tagoknak majd mindegyike virilista s egyszersmind valamely rt. vezetőségi 
tagja is, vagy úgy hogy egyesek, ha nem szerepelnek is az adózók jegyzékén, annál több 
részvénytársaság vezetőségének tagjai. Mivel ilyen esetekben nyilvánvaló, hogy a céget jegyző 
virilista tagok adóját meghatározó vagyonalapot a többiek igazgatósági tagsága nem jelen
téktelenül befolyásolja, ós fordítva : a virilista cég jövedelméből felhalmozódott vagyon nyil
ván jelentős részében az igazgatósági tagok által jelzett vállalkozások részvényeibe nyer be
fektetést, az alábbiakban e néhány jelentős család tagjai esetén virilista és esetleg nem virilista 
tagjaik részvénytársasági kapcsolatait együttesen fogjuk ismertetni. A terménykereskedő 
dinasztiák között már részletesen ismertettük az Ullmannok baranyavári ill. erényi előnév
vel, csak a kiegyezés után nemesített, a család karrierjét a Szitányiakkal ellentétben to-
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vább folytató ágait. Am ennek a karriernek alapja — mint most megláthatjuk — nem csu
pán a terménykereskedelem volt, mely jövedelmükhöz képest már csak csekély összegű 
adó fizetésére kötelezte az Ullmannokat. Alkalmas időpontban az így felhalmozódott va
gyon megfelelő befektetése lendítette tovább a családot. Az erényi ágból Ullmann Károly 
alelnöke az apja által alapított Kereskedelmi Banknak, igazgatósági tag az Osztrák Nem
zeti Bank pesti fiókjában, az Első Magyar Iparbank- és Takarékpénztárban, a Hitelbank
ban, valamint a Nyugati Vasútban. Testvére, a baranyavári ágat alapító Ullmann Mór 
György (1873-ban nem virilista) a Magyar Földhitelintézet, a Salgótarjáni Kőszénbánya 
Rt . , a Lujza Malom és a Tőzsde igazgatósági tagja, a Pesti Nyomdának pedig elnöke. A még 
reformkori dohánykereskedelemből és dohánygyárakból kinőve, az adójegyzék szerint 
már csak háztulajdonosként adózó két Fuchs testvér közül Rudolf (2265 frt házbéradóval) a 
Hitelbank alelnöke (a bank alapítói között apja is ot t volt), a Kereskedelmi Bank felü
gyelőbizottsági tagja, valamint a Lipótvárosi Takarék, a Hungária Szállodával a Duna-parti 
szállodasor kezdeteit megteremtő Hotel Rt. , a Hengermalom, valamint az Alföldi Vasút 
igazgatósági tagja. Testvére Gusztáv, ki 1873-ban nem szerepel a virilisták jegyzékén és 
1888-ra is csak 347 frt adóval szerepel rajta, a Kereskedelmi Bank egyik váltócenzora, a 
Hengermalom, a Nyugati Vasíit, és a Pécsi Brikettgyár igazgatósági tagja. A kapcsolatok 
igen változatosak lehetnek. 

Herzfelder Adolf, aki az általa jegyzett Herzfelder H. ós fia cég adójával együtt összesen 
2735 frt házbér- és közel 1400 frt jövedelmi adót fizet (a cég Herzfelder Dávid 1847 — 48-ban 
10 frt-ot adózó pesti terménynagykereskedésére ós váltóüzletére megy vissza) két másik 
terménykereskedő Herzfelderrel : Lajossal (453 frt jövedelmi adó) és Zsigmonddal (1304 frt 
összadóból 370 frt a jövedelmi adó) együtt a Várba vezető Gőzsikló Rt . igazgatósági tagja. 
Adolf emellett a Kocsi- és Közúti Vasút Építő Rt. , Lajos pedig az Erzsébet Malom igazgató
ságában játszik szerepet. Nem kevésbé tanulságos a. Holitscher család egyes tagjai rész
vényekre alapított összeköttetéseinek képe : a Holitscher Baruch és fiai terménykereskedést 
(513 frt jövedelmi adó) jegyző Manó (talán ő a virilista gyárosoknál felsorolt olajgyár gazdája 
is?) a Victoria és az Árpád malom, míg Vilmos az Első Magyar Kamgarnfonó igazgatósági 
tagja, azonkívül váltóbírálója az Első Magyar Iparbanknak is. [A család egy harmadik tagja 
(talán az apa?), Holitscher Fülöp, 1873-ban nem pesti virilista, de már Pest megyében szer
zett birtokot, mely után 1888-ban 1887 frt adóval a pestmegyei virilisták jegyzékén fogjuk 
megtalálni.] Herzl Antal, 1909 frt házbér- ós 253 frt jövedelmi adót fizető terménykereskedő, 
igazgatósági tagja az Első Pest-Budai Malomnak ós váltóbírálója a Kereskedelmi Banknak 
és az Osztrák Nemzeti Bank pesti filiálójának : az ugyancsak terménykereskedőkónt 434 frt 
házbéradót fizető Jakab a Magyar Svájci Szódagyárban, a virilista szint alatt adózó Miksa 
pedig a Pest-Tei'ézvárosi Iparbankban igazgatósági tag. Valószínűleg ugyanebből a családból 
származik az a Herzl Tivadar, aki bár ekkor még nem szerepel a legnagyobb adófizetők jegy
zékén, de 1888-ban mint esetei Herzog Adolf és Péter terménykereskedő cégének egyik 
jegyzője már közel 4000 frt adóval a legnagyobb virilisták között fog felbukkanni. De már 
1873-ban is elnöke a Blum-fóle gőzmalomnak ós igazgatósági tagja a MOKTÁR-nak és az 
első Magyar Gőzhajózási Társaságnak. A terménykereskedők közül a korábban már rész
letesen bemutatott hatvani Deutsch család kapcsolódik talán a legtöbb szállal a részvény
társaságokhoz : Bemát váltóbírálója az Osztrák Nemzeti Bank pesti fiókjának és a Keres
kedelmi Banknak, ugyanott tagja a felügyelőbizottságnak is; igazgatósági tagja az Un
garische Hypotheken Banknak, az Egyesült Budapesti Fővái-osi Takaróknak, a Salgótarjáni 
Kőszónbányának és a Kassa Oderbergi Vasútnak (mely utóbbinak építésében a család 
építési vállalkozóként szerepel). Testvére, József 1873-ban önállóan nem szerepel a virilisták 
jegyzékén, de már igazgatósági tagja az Első Pest-Budai Malomnak ós az Egyesült Magyar 
Gőzhajózási Társaságnak, nagybátyjuk, Deutsch Sándor pedig a Pesti Bank és a Lipótvárosi 
Takarék igazgatósági tagja, alelnöke az Allgemeine Spar- und Creditverein für Gewerbe
treibende-nek, amellett ipari vonatkozásban igazgatósági tag a Salgótarjáni KŐszónbányánál, 
a Pesti Nyomdánál, valamint az Első Magyar Kamgarnfonónál. 

Huszonhat olyan terménykereskedőt soroltunk itt fel a 104-ből részvénytársaságokban 
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vezetőszerepet vitt 35 közül, akiknek különlegesen sokoldalú, sokfelé szétágazó részvény
társasági kapcsolataik voltak. Példájuk különösen tanulságosan mutatja be egyrészt a ter
ménykereskedelemből eredő tőkefelhalmozás befektetési irányának aránylag változatos 
voltát: azt, ahogyan a pesti terménykereskedő tőkéje keresztül-kasul szövi a magyar gazda
sági élet legfontosabb szerveit, másrészt e befektetések legfőbb irányait is : így mindenek
előtt a bankok (ill. bizonyos bankok) és takarékpénztárak, ezután a malmok, majd a köz
lekedési eszközök gyártása, ill. a közlekedés főbb vállalatai felé irányuló érdeklődést : csak
nem kizárólag budapesti, a gazdasági élet egyre több ágának a fővárosba való koncentráló
dását elősegítő vállalkozások ezek. Fejlődósüknek és jelentőségüknek ismeretében az őket 
tőkéjükkel létrehívó terménykereskedelem szerepe a főváros gazdasági központtá fejlesz
tésében még világosabban megfigyelhetővé válik. 

De ha nem is hasonlóan tömörülve, és nem is ilyen nagy számban, de a több részvény
társaságban is vezetőszerepet játszó személyek között megtaláljuk Budapest egyéb keres
kedelmi ágazatainak néhány jellegzetes képviselőjét is. A fentebb részletesen bemutatott 
ágazatok közül a vaskereskedelemből már ismert Tömöry Jenő Ágost (emlékezhetünk: 
3071 frt összadójából 1091 frt jövedelmi adóval) nemcsak az Osztrák Nemzeti Bank pesti 
fiókjának, hanem a Kereskedelmi Banknak is igazgatósági tagja és elnöke a Concordia 
Malomnak: vagyona súlyához méltó banki ós ipari vállalkozások ezek. A 2936 frt összadó
jából 843 frt jövedelmi adót fizető Hirsch Jakab szerszámkereskedő a Budai Kereskedelmi 
és Iparbank, valamint a Hungária Szállodát (az első dunaparti nagyszállót) létrehozó Hotel 
Rt . igazgatóságában foglal helyet. 

A részvénytársaságokba így beépült virilista kereskedők títjának elemzése — kivált 
a még 48 előtt indult kereskedők vagy családjuk útjának esetén —• a kereskedelmi tőke 
metamorfózisának számos jól megfigyelhető jellegzetes példáját mutatja. Qrabovszky György 
pl. régi pesti szerb kereskedő családból származik. Grabovszky Atanáz 181G körül a pesti 
Polgári Kereskedelmi Testület másodelöljárója volt, ő és Grabovszky Konstantin (ki 1846 — 
47-ben ugyanezen kereskedelmi testület VI. osztályában adózó tekintélyes kereskedő) 1823-
ban apadiai előnévvel kapnak magyar nemességet. 1873-ban a Grabovszky családból Kon
stantin ós Atanáz immár e réteg útjára jellemzően hivatalnokok, György azonban még 
mint kereskedő 1079 frt házbéradót (Gizella tér 5. sz. háza után) és nyilván nagykeres
kedése után 251 frt jövedelmi adót fizet, emellett — kétségtelenül a család egésze által biz
tosított vagyoni bázison — igazgatósági tagja az Osztrák Nemzeti Bank pesti fiókjának ós a 
Kereskedelmi Banknak, a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnak, de nem kevésbé jelentős 
pozíciói vannak ipari vonalon : alelnöke a Király Sörfőzdének, a Salgótarjáni Vasfinomítónak, 
a Pécsi Brikettgyárnak és a nemsokára felszámolásra kerülő Első Magyar Gépgyár Rt-nek. 
Ugyanígy régi kereskedő családok tőkéjének áramlását mutatják Manno 1st «annak (1846 — 
47-ben a Pesti Kereskedelmi Testület IV. osztályában adózik), 1873-ban 4811 frt házbér 
után adózó kereskedőnek részvénytársasági kapcsolatai: ő igazgatósági tagja a Király 
Sörfőzdének és igazgatója az Első Magyar Iparbank és Takarékpénztárnak. A még a reform
korban induló kereskedelmi tőke iparivá válásának nem kevésbé jellegzetes példájaként 
ismertethetjük Kunewalder Lipótnak., ill. családjának pályafutását. Kunewalder Jónás, 
mint a Kunewalder testvérek termény- bizományi, szállítmányozási és váltóüzlet cégének 
tulajdonosa 1847 —48-ban a pesti Kiváltságolt Nagykereskedelmi Testület tagjakónt 16 frt. 
adót fizet. A cég a gróf Károlyiak — elsősorban gróf Károlyi György — uradalmai termékei
nek felvásárlója, képviselője a gróf muzsaji timsógyárának és emellett vezérügynöke a 
Trieszti Altalános Biztosítónak. Boskovitz L. Józseffel együtt Kunawalder az első pesti 
zsidó, aki az 1840. évi XXIX. te. alapján már korábban megvásárolt pesti házainak saját 
nevére írathatását kérelmezi. 1873-ban a virilista jegyzéken Kunewalder testvérek neve 
alatt jegyzett terménykereskedő cég tagja, emellett azonban igazgatósági tagja a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztárnak, a Pest-Budai Kézművesbanknak és váltóbírálója az Osztrák 
Nemzeti Banknak ós a Kereskedelmi Banknak. 1888-ra Kunewaldert már a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár igazgatói szókében látjuk, bár másodelöljárója a Pesti Polgári Keres
kedelmi Testületnek is. Kunewalder mellett elég, ha csak utalunk a Wahrmann család 
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máshol már bemutatott s ugyancsak a bankból, terménykereskedésből ós háztulajdonból 
együttesen kinőtt, végül a fővárosi sőt az egész hazai hitelügyben roppant jelentőssé váló 
magánbankhoz vezető vagyonára: ennek alapján Wahrmann Mór 1873-ban az Angol Ma
gyar Bank, a Pannónia Gőzmalom, a Ganz és a Pesti Nyomda igazgatóságán kívül a Tőzsde 
vezetőségének is tagja. 

Egészen külön hely illeti meg felsorolásunkban (a kereskedőtőke egy másik útjának 
példájaként is) a két Szitányi testvért: Bernátot és Izidort. A még nemrég a terménykeres
kedelemben és bankalapításban tevékeny Szitányiak örökségéből összegyűlt közel 10 000 
frt adóra kötelezett vagyon ill. kb. 650 frt adójú jövedelem ugyanis a részvénytársulatoktól 
sem tartja távol magát. 1873-ban Szitányi Bernát részint a Franco-Magyar Bank, részint 
a Magyar—Svájci Szódagyár igazgatósági tagja, Izidor pedig a Pesti Közúti Vasút és a 
Pest-Lipótvárosi Takarék igazgatóságában tevékenykedik. De a családnak ebben az ágában 
ekkor már megindul bizonyos gentrysedési irányzat, mely a Szitányiakat és hatalmas va
gyonukat végül is a földbirtok felé irányítja. 

8. Áttekintve virilistáink e három nagy csoportjának belső szerkezetét és 
szerepét a város alakuló részvénytársaságaiban, nem indokolatlan, ha végezetül 
felvetjük: mennyiben voltak e csoportok tagjai új alakjai a városfejlődésnek, 
ill. mennyiben voltak maradványai a régi városi polgárságnak? — A város az 
50-es évek közepétől különös erővel kibontakozó kapitalista fejlődésében, legalább
is a városegyesítés óvóig, s éppen ezeken, a polgári vagyonképződésben, mint lát
tuk, különleges súlyú és jelentőségű területeken, mennyiben tudot t élen maradni a 
régi polgár és mennyiben kényszerült átadni helyét új elemeknek? A részleteiben 
már tárgyalt kérdést egészében a már 1848 előtt polgárjogot szerzett személyek
nek, illetve családjuk tagjainak, valamint az 1848 előtt a pesti kereskedelmi tes
tületek tagjainak (együttesen: a régi polgároknak) az 1873. évi virilisták közötti 
előfordulását vizsgálva kíséreljük meg megválaszolni. Ennek eredményeként a 
következő táblázatot kapjuk: 

7. tábla 

R É G I POLGÁROK ARÁNYA PEST LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐINEK EGYES JELLEGZETES 
CSOPORTJAIBAN 

Száma 
ebből rég i polgár ebből 1000 frt-on felül adózik 

Száma 
sz. % sz. % 

Virilisták 

ebből a) háztulajdonos 
b) építőipari 
c) terménykereskedő 
d) vaskereskedő 

1028 

472 
26 

104 
12 

360 

. 167 
9 

21 
8 

35 

35 
38 
20 
66 

162 

86 
5 

12 
4 

15 

18 
21 
11 
33 

Összesen: 614 205 107 

A táblázat (melynek összeállításánál különben kihagytuk a közönségesebb 
neveket, mivel azoknak 1873. évi viselőit megfelelő genealógiai kutatások hiányá
ban nem tudtuk hozzákapcsolni az ilyen nevű 1848 előtti régi polgárokhoz, 
illetve kereskedőkhöz — vállalva ezáltal azt is, hogy a régi polgárok aránya a 
valóságosnál valamivel kisebb lesz) világosan mutatja, hogy 1873-ig a régi 
polgárok (akik alatt persze nem szabad valamilyen évszázados múltra vissza
tekintő városi patriciátust értenünk, hiszen családjának pesti polgárjogát még a 
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XVIJ.Í. sz. végéig is csak kis töredékük tudja visszavinni) még elég erőteljesen őriz
ték pozícióikat. Elsősorban az építőipar és a vaskereskedés virilistái, olyan területek 
legnagyobb adófizetői tehát, ahol a tradíciónak a vagyoni emelkedést biztosító 
társadalmi és üzleti kapcsolatok megteremtésében különösen nagy szerepe van. 
A pozíciók ilyen megtartása e területeken nemcsak a régi polgárok aránylag 
magasabb számában, hanem az újonnan jöttékénél kedvezőbb vagyoni helyzetü
kön is megfigyelhető. Jellemző, hogy ugyanakkor a háztulajdonban ez már kevésbé 
figyelhető meg: i t t a régi polgárok nem tudnak az átlagosnál nagyobb arányban 
megkapaszkodni, ami jól mutatja, amit más kapcsolatban már hangsúlyoztunk 
is, hogy a rohamosan kibontakozó városépítés máris milyen nagy újabb keletű 
tőkét is magához von, mégpedig nemcsak a kisebbek, hanem és elsősorban a 
nagyobbak közül is. Legtanulságosabbak azonban — bár nem különösebben 
meglepőek — a terménykereskedők csoportjának ilyen erősen új voltát mutató 
adatok még a nagyobb vagyonok esetén is : a nagy változás, ami a terménykeres
kedelemben ugyancsak az 50-es évek közepétől a hazai vasúthálózat kiépülésével 
bekövetkezett, s ami egyrészt a gabonakereskedelem, másrészt általában a bizo
mányi üzlet erős kiszélesedésével járt együtt, itt is igen egyértelműen érezteti 
hatását. A virilizmus tehát a vizsgált, a vagyonosodásban különös jelentőségű 
területeken sem alakult lényegesen eltérően az általános és várt törvényszerű
ségektől, s míg egyrészről ezeket igazolja, másrészről ugyanakkor igazolja táblá
zatunk vonatkozó részének adatszerű realitását is. 

De ha most már a város társadalmának kialakuló új vezetőrétegét, tagjainak 
egymás közti, a pusztán gazdasági kapcsolatokon túlmutató viszonylataiban is 
megvizsgáljuk, egyre világosabban bontakoznak ki az új, e heterogén eredetű 
csoportokat összefogva kialakulni kezdő egységes tőkés uralkodóosztály kör
vonalai — megfelelően végül is ugyanazoknak az általános törvényszerűségeknek, 
melyeket a régi polgárok és az újak arányának alakulásánál már megfigyel
hettünk. Legvilágosabb jele ennek az egységesülésnek egyrészt az, ahogy a 
korábbi hagyományos társadalmi munkamegosztás kialakította csoportokon 
belül most a legnagyobb vagyonok kezdenek elzárkózni, egyre szorosabban egymás 
mellé tömörülni — másrészt az, hogy az így csoportonként elkülönülő legnagyobb 
vagyonok vonatkozásában megindul a csoportok közötti válaszfalak lebomlása: 
a vagyon, eredetére való tekintet nélkül, megkezdi egységesítő munkáját a maga 
körében. Általánosítani e tendenciát illetőleg még korai lenne: ehhez sok ós 
szétágazó további kutatás szükséges. Néhány jelentős pesti vagyon családi 
kapcsolatainak alakulása azonban legalábbis már ebben az irányban látszik 
mutatni . 

A legnagyobb vagyonok ugyanazon csoporton belüli összezárulására egyik 
legjellegzetesebb példa a dúsgazdag borkereskedő Jálics család családi kapcsolatai
nak alakulása. Jálics Ferenc felesége Tömöry lány: valószínűleg a nagy vaskeres
kedő Eugen August testvére, Karolina. Gyermekeik közül Kálmán (1834—1897) 
egy ugyancsak régi pesti német polgárcsalád leányát, Eisele Máriát veszi fele
ségül; egyik leányuk, Mária (sz. 1862) ifj. Luczenbacher Pálnak, másik leányuk, 
Aloisia (sz. 1866) a sertéskereskedő Geiszt fiának, Gyulának lesz a felesége; 
fiuk, Ferenc (sz. 1864) viszont első unokatestvérét, apja másik fiútestvérének, 
Ignácnak (1843—1890) a gazdag kézműárukereskedo majd bankelnök Aebly 
Adolf Szidónia leányával kötött házasságából származó leányát, Vilmát (sz. 
1871) fogja elvenni. Ferenc két leánygyermeke férjeit ugyancsak Pest nagy viri
listái közül fogja választani: Ilona (1832—1892) férje Burián János, nagy pesti 
részvénytársaságok jogtanácsosa és jelentős háztulajdonos, Augusztáé (sz. 1840) 
szuboticai Kiss Kornél, az Alter-féle híres divatáruüzletet átvevő virilis kereskedő. 

A Tömöry vagyon azonban nemcsak Jálicsékkal fog össze, hanem a vasszak
mán belül a HeinricJiekkel is. A nemességszerző Heinrich Alajos (1776 — 1844) 
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fiai közül Jánosnak fia, Kálmán Tömöry Paulát veszi feleségül, Ferenc fia (megh. 
1896) Tömöry Eugéniát, s az ő fiúk pedig unokatestvérét, Tömöry Melaniet. 
Heinrich Alajos Klára leánya Tömöry Károlyhoz megy feleségül. De egyéb családi 
kapcsolataik is megmaradnak a virilisek csoportján belül: Heinrich Alajos Gizella 
leánya Konopy Kálmánnak lesz a felesége (a Konopyak Czigler néven voltak 
pesti polgárok, kik nevüket 1870-ben történt megnemesítésükkor válatoztatták 
meg) : Konopy Kálmánnak 1873-ban 340 frt adót fizető háztulajdona szerepel az 
adójegyzékben. De Heinrich Alajos Nándor fia sem marad el testvérei mögött: 
ő az állítólag olasz eredetű, a kamara szolgálatában bányaműszaki szakember
ként felemelkedett Szájbély családból nősült : a családból Szájbély Gyula a század 
végére lesz helyiérdekű vasúti spekulációk révén Budapest egyik jelentős telek
tulajdonos virilistája, Kálmán pedig a MÁV igazgatója. 

Heinrich Alajos nevét Imrédyre változtató testvére, Ferenc (1779—1855) 
ágában mintha a névmagyarosítás a társadalmi kapcsolatok irányának változá
sát is magával hozná. Ferenc egyik fia, Lipót (1818-—1882) a gentry felé orien
tálódik: Bittó Lujzát veszi feleségül, a Deák-kor egyik jelentéktelen miniszter
elnökének családjából, leányuk viszont Fabinyi Gusztávhoz megy feleségül. 
A Fabinyiak az 1840-ben megnemesített pesti orvosprofesszortól és a gazdag 
nagykereskedő Liedemann családból származó feleségétől öröklött jelentős va
gyon birtokában ekkor már ugyancsak fontos pesti virilisták, kik azonban az 
apai vonalat követve, közszolgálatban helyezkednek el: Fabinyi Teofil az igazság
ügyminiszterségig emelkedik. 

A Fabinyiakkal adott igazságügyi kapcsolatok további befolyása alatt Lipót 
Kálmán fia (sz. 1853) Vajkay Karolinát fogja feleségül venni, a szeredéi előnévvel 
1880-ban megnemesített Vajkay Károly budapesti ítélőtáblai alelnök és Heller 
Karolina leányát. Ez az a házasság, melynek révén fiuk, Béla (sz. 1891) hozzá 
fog jutni ahhoz a zsidó nagyszülőhöz, aki 1939-ben miniszterelnöki karrierjében 
fogja megállítani. 

Míg a Tömöry—Jálics—Heinrich kapcsolatok igen jellegzetesen mutatják 
egyrészt a pesti, még a feudális viszonyok között nagyranőtt nagykereskedők 
éppen a hazai kapitalizmus ezen első évtizedeiben még erősödő szívós összetartá
sát, másrészt azonban azt is, hogy e családi kapcsolatok további kiterjesztésében 
már mekkora szerepe van az ugyancsak ebben a korban szerzett nemességnek, 
(mint a hasonló társadalmi és ennek alapjaként anyagi helyzet fokmérőjének, 
más vonatkozásokban megláthatjuk a hagyományos csoportok ugyancsak a 
vagyon alapján kezdődő fellazulását is. Erre a vaskereskedő Wurm család mutatja 
az érdekes példát. A vagyon- és nemességszerző Wurm-Almay József (1770—1854) 
(nyilván az 1873-ban ugyancsak 10 000 forinton felül adózó Unger Henrik rokon
ságából származó) Unger Rózától, illetve az ugyancsak virilis, régi polgári Crettier 
családból származó Crettier Annától született gyermekei még megmaradnak 
saját társadalmi csoportjukban: Erzsébet Bugát Pálnak, a reformkor jeles orvos
professzorának, Klára Rottenbiller Lipótnak, Pest 1848-as polgármesterének 
lesz felesége. Testvérük, Rudolf ugyan bárólányt vesz feleségül, de a Felmerek 
bárósága ugyanúgy a napóleoni háborúk korában végzett hadiszállításból nőtt ki, 
mint az Almayak nemessége. E keretek áttörése Rudolf leányainak házasságaiban 
következett be: Almay Irma gróf Széchenyi Ödönnek, a legnagyobb magyar a 
konstantinápolyi, majd utána a fővárosi tűzoltóságot is megszervező és különböző 
tőkés gründolásokban való részvételtől sem visszariadó fiának lesz a felesége, 
Gizella pedig az 1830-as években bárósított Pest megyei nagybirtokosnak, báró 
Lipthay Antalnak. 

Ugyanezt a fejlődést tükrözi a pesti „görögök" a vallási közösség révén is 
támogatott állandó egymás közötti házasodása, melynek bomlása során azonban 
éppen adó jegyzékünk keltének évében Muráthy Szilárd Irén leányát már Teleki 
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Géza gróf fogja feleségül venni. S e korban már megindul a családi kapcsolatok 
alakulása a gentry és — egyelőre csak a megnemesíte bt — zsidó kereskedők cso
portja között is : a Szitányiak már a Szentiványiakkal vannak kapcsolatban, a 
Wodianerek a gróf Nemes és a boros jenői Atzél családokkal házasodnak össze, 
hogy azután a század végére mindezen kapcsolatok már egészen gyakoriakká 
válva — ha továbbra sem problémamentesen — jelezzék egy új, minden előző, 
kapitalizálódni képes elemet összeolvasztó tőkés uralkodóosztály megszületését.54 

• . * 

Tanulmányunk végére értünk. Pest legnagyobb adófizetőinek jegyzékéről 
kiemelve és megvizsgálva a legnépesebb és a város társadalmi és ezáltal gazdasági 
fejlődésót is legjellegzetesebben tükröző csoportokat, határozott körvonalú képet 
kapunk. Olyan képet, mely egyrészt meglehetős pontosan tükrözi a városfejlődés 
ekkori szakaszának fő jellemzőit, másrészt azt, hogy e jellemző vonásoknak Pesten 
valóban már egy új alapokon épülő társadalom felel meg. 

Az elemzés világosan rámutat ugyanis a város immár az egész ország gazda
ságában betöltött egyre szélesedő szervező funkciójára: országos terménykeres
kedelmi központtá válására — másrészt az ezzel szorosan kapcsolatban állva hatal
masan fellendülő városépítésre és általában urbanizációra — s végül mindennek 
világos következményeként a pesti ingatlanbirtoklás hirtelenül különösen meg
növekedett szerepére a polgári vagyonképződésben. Társadalomalakító fejlődós 
ez : nyomán legnagyobb számban a legkülönbözőbb fajta termény- és állatkeres
kedők, építészek, építési vállalkozók és az ő munkájuk nyersanyagát szállító 
építőanyaggyárosok és -kereskedők, s végül a nagy vagyonú háztulajdonosok 
kerülnek be a város legvagyonosabb, vagyonukkal most a közügyek intézésére 
is befolyást nyert embereinek soraiba. Elhelyezkedésük e főbb csoportokban jel
legzetesen megfelel annak a sorrendnek és jellegnek, melyben a gazdasági élet 
általuk képviselt ágazatai a városfejlődésben most egymásután szerephez és 
jelentőséghez jutnák. A terménykereskedők közt legnagyobbrészt a város legújabb 
burzsoáziája sorakozik fel: olyan réteg, mely — ha soraiban megtaláljuk is az 
egyes ágaiban már a reformkorban kibontakozott, pesti terménynagykereskede
lem sok jellegzetes képviselőjét — éppen a lehetőségeknek legújabban a vasút -
forgalom kiterjedésével előállt hallatlan megnövekedése révén szélesedett ki és 
töltődött fel oly számos, vállalkozó kedvű ós némi tőkével már rendelkező új elem
mel. Az építőiparral ós építőanyag-kereskedelemmel összefüggő terület víriliseinek 
összetétele világosan tükrözi a Pest városépítésében mennyiségileg (utóbbi szem
pontból két vonatkozásban is) az utóbbi évtizedekben egyaránt lezajlott hatal
mas változást: egyrészt az építési igények roppant megnövekedését, másrészt 
ennek kielégítésében már a modern városra jellemző nagy, több emeletes (és 
a városi differenciált munkamegosztásnak és az ebből előállt különleges funkciók
nak megfelelően) már modern épületgépészeti elemekkel is ellátott épülettípusoknak 
s — részben ezzel is összefüggésben — egy új építészeti stílusnak előtérbenyomu
lását és uralkodóvá válását. A háztulajdon összetevőinek elemzése pedig városi 
háznak immár csupán bérházként egyrészt nyersen jövedelmet hajtó vagyontárgy 
voltára, másrészt tudatosan ilyenként is történő építésére, sőt kezdődő halmozásá
ra u ta l : olyan tendenciára, melynek nyomán, okait és mozgatóit kutatva a kör 
bezárul : végül ismét visszajutunk a város országos gazdasági központtá válásához, 
ül. ahhoz a nagy változáshoz, melyet e funkciójának megerősödésében a közleke
dés modernizálódása éppen ezekben az években hozott létre. S amint a termény-

54 Az új családi kapcsolatokra ld. Kempelen i. m. (Nemes családok) a megfelelő családnév 
alatt közölt leszármazási táblázatait. 
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kereskedelem virilistái között a város és a benne összpontosuló hazai kapitalizmus 
legújabb — úgy a már csupán háztulajdoni vagyonalapjuk folytán virilisek között 
legrégibb, legnagyobb múltú viriliseivel találkozunk : még a reformkornak, a pesti 
piacra szállító árutermelő magyar arisztokratáival, és a házizsidóikból, s a XVII I . 
század végén s a napóleoni háborúk korában bevándorolt balkáni kereskedő
elemekből, valamint a helyi német polgárság egy vékony rétegéből már a reform
kor és 48 bankáraivá váló terménykereskedőivel, pénzembereivel — együttesen az 
első hazai gyárak és bankok részvényeseivel is. Persze a régi pesti tehetősebb 
céhes pcígárság zöme is i t t , a háztulajdonosok között helyezkedik el. Túlnyomó
részt azonban már csak e réteg alsóbb vagyoni kategóriáiban, hogy azután a 
kapitalizmus a vagyonosok vagyonát csak tovább növelő, és így a virilizmus 
értékhatárát is egyre feljebb emelő fejlődése során a század végére már jórészt 
kihulljék a legnagyobb adófizetők soraiból. 

De a legnagyobb adózók mindezen csoportjainak elemzése egyszersmind 
azt is megmutatja, hogy e csoportok felhalmozódott és működő tőkéje már nem 
elégszik meg csupán eredeti körülhatárolt tevékenységi körével: egyrészt még 
régi, hagyományos útját folytatva, egyéni cégek 'létesítésének formájában is, 
másrészt és elsősorban a 60—70-es évek Gründerzeit-jének sodrában gomba módra 
elharapódzó részvénytársaságok alapításán át jelentős — mondhatjuk döntő részt 
vállal azokban az elsősorban és legkézenfekvőbben ipari vállalkozásokban is, 
melyek e tőkék szélesebb körű, új, még nagyobb és gyorsabb profitot kínáló 
területeken történő befektetését célozzák. E tendenciában különösen a főváros és 
egyúttal az ország legnagyobb hitelügyi intézményeiben betöltött ilyetén szere
pük jellegzetes : olyan területet vonnak ezzel befolyásuk alá, mely a század végére 
a finánctőke terjeszkedése révén e rétegnek (melyből addigra már kevésbé sze
mélyei, mint inkább csak az általuk akkor képviselt funkciók maradtak meg) 
szinte készen fogja szállítani az ország nagymértékben akkor felépülő modern 
gyáripara feletti befolyást. 

A virilisták e kiemelt főcsoportjainak vizsgálata azonban végül is nem csupán 
a város immáron kizárólagosan a kapitalizmus jegyében álló új funkcióit tükrözi 
(ezáltal viszont egyszersmind igazolva is magának a jegyzéknek forrásértékét is), 
hanem rámutat arra is, hogy ezekben az új funkciókban a város társadalmának 
egyes, történetileg, etnikailag és gazdasági alapjukat tekintve is már differen
ciálódott rétegei milyen pozíciókat tudtak biztosítani maguknak, milyen alap
állásból indulnak neki a frissen megalakult főváros ós rajta keresztül az egész 
polgárosodás országos gazdasági és részben politikai vezetéséért is vívott harcnak. 
Vizsgálatunk révén így úgy véljük (a virilistákat adó többi tényező, más foglal
kozási csoportok vizsgálatának helyhiány miatti kényszerű mellőzése ellenére is): 
a további fővárosi városfejlődés s ezáltal a magyar kapitalizmus egészérek képe, 
későbbi fejlődésének is nem egy jellegzetes vonása vált most világosabban meg
érthetővé. 

A hazai tőkésfejlődós történetének kutatása számára a nyíló ilyetén általá-
lános tanulságok mellett azonban nem érezzük haszontalannak az e kutatásaink 
során már korábban is alkalmazott módszer, az egyes virilis személyek és családok 
életútjának vizsgálata révén adódó újabb eredményeket sem. Ezek a vizsgálatok 
sajnos nem lehettek teljesek, még az i t t bemutatott aránylag nagyon szűk réteg 
vonatkozásában sem. A számbajöhető legelemibb forrásanyag is csak rendkívül 
nehezen, és nagy munka- ós időráfordítással férhető hozzá és tárható fel. Pedig 
véleményünk szerint a kapitalizmus történetének kutatása során a tőkét nem 
csak tisztán gazdasági funkcióiban, hanem útjában s ennek során a tőkés vezető
réteget konkrétan formáló mozgáBában is szükséges megvizsgálni. Hiszen csak 
így tudunk képet alkotni magunknak arról, hogy a fővárost és ezen át az egész 
hazai tőkésfejlődést olyan nagy erővel meglendítő tőkék konkrétan honnan, 

20 Tanulmányok Budapest múltjából 305 



a magyar gazdasági élet milyen területéről és milyen periódusából származnak, 
milyen úton módon, a társadalom mely rétegéből kiindulva, és útjuk során milyen 
elemeket és hogyan emelve vagy buktatva, végül útjuk milyen pontján váltak 
döntő jelentőségű elemekké a hazai gazdasági, társadalmi fejlődésben — s arról, 
hogy a tőke ilyen állandó mozgásának eredményeképpen, s igényei által meg
szabva hogyan alakul ki immáron érdektársi és családi szövetségekbe összekötve 
az új tőkés uralkodóosztály. Lehetőségeinkhez képest e tanulmányban igyekez
tünk megjelölni a virilisek egyes jelentősebb személyi kapcsolatait is, mint 
amelyeken át a tőkének e mozgása a legkönnyebben válik megfigyelhetővé. 
Meggyőződésünk azonban, hogy e kutatások továbbfejlesztése révén a hazai 
tőkésfejlődés általános törvényszerűségeit illetőleg is az eddiginél még sokkal 
konkrétabb képet kaphatunk. Olyant, mely Budapestnek mint Magyarország 
már ekkor is legkifejlettebb polgári társadalmának e fejlődésben betöltött rend
kívüli szerepe folytán a város most. 1873-mal kibontakozni kezdő fejlődésének 
képét is tovább segíthet tisztázni. 
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K A R O L Y VÖRÖS 

D I E H Ö C H S T B E S T E U E R T E N V O N B U D A P E S T 
I M J A H R E 1873 

In einer seiner früheren Abhandlungen (Studien aus der Vergangeheit von 
Budapest, Band XVII . Seiten 145—196) versuchte der Verfasser die Höchstbes
teuerten (die sogenannten Virilisten) von Budapest in den Jahren 1903—1917 
nach der Basis und Entstehung ihres Vermögens zu analysieren. In dieser Ab
handlung untersucht er mit Hilfe der dort angewendeten Methode die Höchstbes
teuerten von Budapest im Jahre 1873. Die über die Höchstbesteuerten der in 1873 
unter dem Namen Budapest vereinigten drei Städte (Pest, Buda, Óbuda) damals 
noch in jeder Stadt abgesondert verfertigten Steuerausweise analysierend stellt 
er fest, dass der überwiegende Teil der Höchstbesteuerten sich in Pest konzen
triert, —weiters dass sich ihre Steuer in erster Linie praktisch teils aus der Haus
zinssteuer, teils (aber in viel kleinerem Masse) aus der Einkommensteuer zusam
mensetzt — die Rolle der übrigen Steuergattungen ist völlig unbedeutend. 
Deshalb untersucht die Abhandlung im weiteren nur auf Grund dieser beiden 
Steuergattungen und nur die Höchstbesteuerten von Pest. 

Aus den nach den feststellbaren Beschäftigungen resp. nach der Basis 
des Vermögens der Höchstbesteuerten von Pest zusammengestellten Haupt
gruppen hebt die Abhandlung folgende Gruppen hervor: die ausschliesslichen 
Hausbesitzer, die Baumaterialien-Fabrikanten und -Händler, weiters die Archi
tekten, die Produktenhändler und schliesslich die Eisenhändler, da ihre Ver
mögensbasis und der Weg des Entstehens ihres Vermögens besonders charak
teristisch sind, und da sie Paktore der Stadtentwicklung gut veranschaulichen. 
Im Falle der Hausbesitzer beweist er, dass die 471 nur Hausbesitze habenden 
Virilisten und jene Virilisten deren Vermögensbasis nicht ausschliesslich oder 
nicht vor allem der Hausbesitz ist, 25% des Hausbesitzbestandes von Pest und 
cca 40% des gesamten Hauszinseinkommens besitzen. Dann schildert der Ver
fasser die 9 grössten Hausbesitzer der Stadt (die besitzen insgesamt 36 Häuser 
mit einem Hauszinseinkommen von cca 600 000 Gulden) und drei charakteris
tische Gruppen der übrigen grossen Hausbesitzer: die Aristokraten (in erster 
Linie hat jener Teil der ungarischen Aristokratie in Pest Häuser, für denen in der 
Nähe von Pest liegenden Gutsbesitze die Stadt Pest schon seit dem Anfang des 
XIX. Jahrhunderts den grossen Aufnahmemarkt bedeutet); die noch aus dem 
XVIII . Jahrhundert stammenden und vom Balkan langsam heraufgezogenen 
Kaufleute; und schliesslich einige Gruppen des früheren, deutschen Bürgertums. 
Er betont, dass der Hausbesitz als Anlage des akkumulierten Handelskapitals 
in diesen Jahren noch wesentlich sicherer und beliebter war, als die Industrie
unternehmungen. Anschliessend weist er auf den sich seit den sechziger Jahren 
aufschwingende Stadtbau hin, und damit in Zusammenhang, wie einerseits die 
Herstellung und der Handel von Baumaterialien: von Ziegeln und gesägeltem 
Holz, andereseits die Bauarbeiten ausserordentlich charakteristisch waren. Es 
ist auch charakteristisch, dass in erster Linie jene Architekten ein grosses Ein
kommen erreichen, die in der Form der historisierende Stile anwendenden Eklek-
tik zu bauen fähig sind und dadurch die Modernisierung des früher klassizi
stischen Stadtbildes eröffnen. 

Bei der Bildung der Gruppe der Höchstbesteuerten hebt die Abhandlung 
besonders die ausserordentliche Bedeutung des Produkten- (und Tier-) Handels 
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hervor. Die Struktur des Produkten- (und Tier-) Handels hat der Ausbau des 
Eisenbahnnetzes und im Falle von schwimmenden Ladungen die erhöhte Be
deutung der Dampschiffahrt seit der Mitte des Jahrhunderts stark verändert : 
Getreide und Schweine dringen in den Vordergrund, die man von dieser Zeit 
angefangen schnell und in grossen Quantitäten, verhältnismässig billig und auch 
nach grossen Entfernungen liefern kann und deren sich bald in Pest konzentrieren
der Handel bis zum Ende der sechziger Jahre die grösste Mühlenindustrie Europas 
später aber einen der grössten Schweinemärkte in der ungarischen Hauptstadt 
ins Leben rufen wird. Die Abhandlung schildert die grössten Produtenhändler, 
neben den Getreidehändlern, auch die Höchtbesteuerten des Wein-, Tabak-, 
Fell-, Rauchwaren-, Rindvieh- und Schweinehandels, und wo es möglich ist, 
auch die Entstehung ihres Vermögens. Es ist charakteristisch, dass während 
aus einem bedeutenden Teil des aus früheren stammenden Vermögens auch 
hier schon Hausbesitz geworden ist, zahlen die Inhaber der neuer entstandenen 
Unternehmungen noch meistens nur Einkommensteuer, als ein Zeichen davon, 
dass sie ihr Kapital noch rasch anlegen und so vor dem ein grösseres Investieren 
beanspruchenden und langsamer amortisierbaren Hausbesitz zögern. Es ist 
besonders charakteristisch, dass sich ein bedeutender Teil der Produktenhändler 
einzeln auch mit Bankgeschäften beschäftigt, was auf die bedeutende Erweiterung 
der für die zeitgenössische einheimische Landwirtschaft zur Verfügung stehenden 
Kredit quellen hinweist. 

Die Abhandlung weist in der Folge darauf hin, dass teils die grossen Produk
tenhändler, aber auch die wohlhabenden Elemente der sich vom Geschäft schon 
zurückgezogenen und nur mehr aus den Einkommen ihres Hausbesitzes lebenden 
Virilisten mit der Anlage ihres akkumulierten Kapitals in Aktiengesellschaften 
schon beginnen. Die Verwaltungsräte der zeitgenössischen Budapester Aktien-
gesselschaften analysierend weist der Verfasser auf die wichtige Rolle hin, die 
die Virilisten in den Banken und der Mühlenindustrie auf aktiengesellschaftlicher 
Grundlage spielten (in anderen Industrieunternehmungen jedoch viel geringer). 
Er analysiert dann die zeitgenössischen Familienverbindungen einiger grossen 
Pester Handelsfamilien und weist darauf hin, wie die meistens auch schon den 
Adelstitel geniessenden Inhaber der grössten Vermögen untereinander heiraten, 
zuerst nur innerhalb ihrer gesellschaftlichen Schicht, später aber darüber hinaus 
auch mit dem Adel und der Aristokratie. 

Schliesslich betont die Abhandlung dass die Zahl der schon vor 1848 das 
Bürgerrecht erworbenen Familien in den untersuchten Gruppen der Höchst
besteuerten verhältnismässig nicht gross ist, besonders unter den Produkten
händlern nicht, aber auch bei den Hausbesitzern übersteigt sie das Durchschnitt
liche nicht. Seine untersuchten Familien bis 1888 begleitend stellt der Verfasser 
fest, dass cca 29% der Virilisten seine Position auch nach 15 Jahren bewahrt hat, 
vor allem in der nicht grossen Gruppe der Bauindustrie und des Eisenhandels, 
der Starke Wechsel in der Gruppe der Produktenhändler ist aber mit der im 
Sommer 1873 eingetretenen grossen wirtschaftlichen Krise erklärbar, die mehrere 
kleinere Kapitalisten zu Grunde richtete. 

Als Abschluss vergleicht der Verfasser die Lehren des Steuerausweises mit 
dem Entwicklungsgang der Stadt und stellt fest, dass der Ausweis von den führen
den Pester wirtschaftlichen Schichten ein tatsächlich reales Bild widerspiegelt, 
ein Bild, das der gegebenen Stufe der Stadtentwicklung mehr oder weniger 
entspricht, und das diese Entwicklung in bedeutendem Masse auch erklärt. 
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TÓTH I M R E 

A B U D A P E S T I H Í R A D Á S T E C H N I K A I I P A R K E Z D E T E I 

A Telefongyár első évtizedei 

Ha a jelen kor embere híradástechnikai üzemekről hall, elsősorban a Telefon
gyár, Orion és Beloiannisz gyárakra gondol. Ma már tucatnyi híradástechnikai 
üzeme van fővárosunknak, í,zrnban kétségkívül ezek váltak a legismertebbekké. 
Ezek közül a Telefongyár első évtizedeivel kívánunk foglalkozni. 

A Telefongyár volt az első, amely rádiókészülékeket gyártott Magyarorszá
gon. Ebben az üzemben készültek az első hangosmozi berendezések és az első 
vasúti fékek is. A televízióval kapcsolatos első kísérleteket is ebben a gyárban 
végezték el, még az 1910—20-as években. 

Híradástechnika alatt a szó eredeti értelmében a távíró, távbeszélő, s a később 
kifejlődött rádió és televízió technikát értjük. A távíró és távbeszélő technika 
az alkalmazott elektrotechnika egyik ága. 1820-ban Oersted felfedezte az elektro
mos áram mágneses hatását s ez adott indítékot a távíróval való kísérletezésnek. 
Morse 1837-ben megszerkesztette elektromágneses telegráf készülékét. 

Az első távíró állomás Pesten 1850. október elsején nyílt meg, a vonal Pestet 
Béccsel kötötte össze.1 

1876-ban találta fel Bell a telefont s 1881. május elsején megnyílt az első 
budapesti telefonközpont.2 

Az első budapesti híradástechnikai üzemeket 1868—1875 között létesítették. 
A sort Weyrich Ágost 1868-ban alapított műhelye nyitotta meg, mely távíró 
gépeket javított és gyártott a Dob utca 56. sz. alatt.3 Ezt a kis céget a későbbiek 
során megvásárolta Fischer Sándor. Fischer több postai versenytárgyaláson is 
részt vett, versenytársa volt a Telefongyárat megalapító Neuhold Jánosnak. 
Az 1889. évi állami kiírást telefonkészülékek szállítására ez a cég nyerte el az Egye
sült Izzó jogelőd vállalata, az „Egger B. és Társa Első Osztrák Magyar Villany vilá
gítási és erőátviteli gyár (létesült 1883-ban), valamint a Telefongyár egyik mega
lapítója Neuhold János előtt. 

A második budapesti híradástechnikai műhelyt Weimer Vilmos alapította 
1872-ben.4 A Király utca, ma Majakovszkij utca 86. sz. alatti kis vállalkozás ezt 
a cégtáblát viselte: „Távírókat gyártó mechanikai üzem." Ez a kis műhely az 
egyik őse a mai Beloiannisz gyárnak. 1892-ben a Deckert és Homolka cég vásárolta 

1 Makó Zoltín: Távíró és távbeszélő. Technikai fejlődésünk története. Budapest, 
1929.929. 

2 Makó Zoltán : im. 930. 
3 Gergely Ödön : A távbeszélő készülékek ós berendezések fejlődése Magyarországon. 

Technika Történeti Szemle 1963. 1. sz. (külső jelzés) 1962. 1 — 2 szám, (belső jelzés) 152. 
4 Gergely Ödön: i. m. 152-153 . 
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