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l Kéziratok 1·isszn nem küldetnek. l
' Hirdetési dij: egy petitsor hely 6 kr. 

Elölizetes : J<:gy hrn 3 frt, fól éue 
l frt úU kr . ! Bi~•·~~tl~a-lovolot c~ liaori t01ol:lll lor&tta~ ol. 

Az iparügy a, fehérmegyei bizottstgi 
gyül és ben. 

. ·l - nem a megye, hanem -az ország érdekében tűzte ki a 
· . ~taíszlót, mert az ipar ügy nem tisztán az iparosok ér

"dekc, hanem az ország-é is ; hogy tulajdonképen mi 
vihette rei1, azt hatlirozottan nom tudom; de könnyen 
elképzelem. met't hiszem, az fáj neki is, a mi minket 
1111Ír évek hosszú scmín át sorvaszt, látta - mint a 
széke:sfehérnít·i országos kiáilitits elnöke - hogy ily 
elhagya-tott állnpoliJan rnennyire képes a magyar ipa
ros magát kitüntn.tni, holott soha senuni pMtfogás- és 
támogatásban nem részesül, s mire nölhetné ki ma
gát, ha kellö pát'tfogáshan részesülne; - t\pen ez 
okból iclill·línyozta gróf Zichy Jenó út· , hogy a szé
kesfolu\rrúr·i khiilitás alkahnáhól tartassék országos 
tamíc~kozits az ipar állását·ól és erre vonatkozó teen
dökt·•}l. s ct'l'll ue csak nz iparkamaritk és iparos köt·ök, 
ham•nt a megyei és városi hatóságok is meghívas-

Öt·ömnwl .~rtesültünk a lapok hasábjain. miszerint 
a Székesfe!tl;t'\'árott tartott rnegyei gy ülésen gt·ó f 
Zirhy Jenö tír inditvanya folytán kimondatott a h n z a i 
i p a r p á t' t o l ás a és az iparosok t.'mogatása ; ; 
ürömiinket m•velé m<:g azon köt·ühnén.r. hog_,. o ! 
nagy szó nem egy nng_v ipartiu·snlnt helyi- l 
ségébru, nt•m egy pol!!IÍI'i köt·hen, hauem idáig még 1 

.-~nint:eg,v szokaUan helyen: egy uwgye t01·eméhen mon-1' 
datott ki, ahol legkevesehb SZ1Ímmal \'Oitak jelen az 
iparosok, hanem a megyc kiiziins<;g<ínek színe és ja nt. 

A !:'zékesfohét'\'IÍI'Ott t11-rtott megyei gyiilés nem a 
1 régi t:iblahit·ák gyült:su \'olt, kik mag,rar ipnrrúl lJe

szélni nu~ltóságukun nlúlinak tm·tothík. Fch::t·ruegye l 
bizot.tsligi tagjui a folyo~ón hagyták a rtígi táhlabil·ói 
köntöflt !l fo.•löltütlt;k a ruunkás rul11ít é.:; lllint It nemzet 
n~)'HZIÍillOSai jt•Jentt~k IIH'g It g,\'íilt~Sen, hogy 3 111111/.",YIIl' 
llo~utzetet a jt>len itliiszakhan legküzPicbh t~r·rlekló köz
guztiiÍ!I1.ati ügyekt-üL de kiiliinösen a hazai ipar eme
lése üs a nemwt mosloha gyet·mekci -n z ipat·osük sot·· 
siutak és jü\'!ij<\nck mikénti jobhra fordithat:isa felett 
tlltHieskc;zzann k. 

Ennél fényeseblJ ós korszet·t"tbh gyüll-s l\lagynr
orsz<íghan mt:g egy 111egye állni scm tat·tatott, sGt 
nagyot uumtlok: a i't'lit:nueiO't'i bi1.nlts;ígi 1!.1" Cil•.~s az 
iparílg-_,. tinll'kt;l'e \"tHJatkll'r.úlag - tiil,l,ct Yt:gzi'it egy 
tir·a alatt a lll<'l!.\'e tprmMJI'n, ruint az ot·sz1ígg,ríil<;s -
Iliióta nlkohuitnyunk helyre 1íllitatott - egész idü:sz11k 
nlatt. 

L••h<•tségt•s, hog~· <'Wn állillisom llílzottnak fogi;ik 
mondaui azok, kik az ipat· iig_Yg~·p) k<>Yt'Set fog);dko:r.
unk: de a kik azt nlapj1íbúl szakt\rtelemmel ta.ru'diti<Í
uyozták, s nem es1tk a szobában oi\'IIS<ÍS utjlin tutlús
kodnak, hallelll tnpasztalatokat is swt•eznek maguk
nak, btl fogj,,k litfui, hogy sokknl szererwsá,sobb hely
zelben élnn a netuzet, ha az orszitggyülés az ip:u·
iigyet nuí.ig ér·inlt!tlenííl hngytn vohw; mcrt az ipat· 
Hgyekben l'Z ideig tett minden intt\zkcdés töhh!'t ron
tott mint javitott úg.vannyir·a, hogy ha nm csnk nérni
lf•g- is nkat'Llllk IIZOn Sl'{!ifClli, ké!SZ<'I'l'S IIIUIIkrtCI'Ó 
szíikstlgeltetik hozzá: de Puír ez esetlwn is sokat vc
szitcttíink: tcluít hallírowtt.an lehet montlani, hog,\' a 
fohérnwg~·ei gyíil(.~ l ü h het tett, mPrt itt hallottunk 
eg_v komoly és határozott nyilatkozatot a hazai ipat· l 
emelése ét·dekéb,.n. 

Mo~t önk(.urtPielliil nzon kc:ntc:;; r:1rr·ül fd rJ(,t
tnuk: \'ajjon mi ··i!u·tl" gróf Zich.v .Jl'nii lll'ltt azon 
gondolatra. hogy '' l'Z :dkalouuual a !Jlt•gyc tenuélJen 

------~------- ---------~ --

sanak. 
Ez kivítnatos volna már csak azon ok-

hiíl is, rnm't anrit a Iegközelcbhi iparos congressuson 
hat:ít·oznak: akarjuk, hogy annak érvény szereztessék. 
Netu clegenliö, hogy cs11k nz ipartát·sulatokra támasz
k•Hljunk - t.ekinh·e, hogy ezek is saját ügyök iránt 
h•gnagyolJb kiizönyüsséggel viseltetnek, ami egyálta
híu nern csoda. mm·t csak felhasználták öket nlinden 
tekinteiiJell, do. értlekökben senki sem tett semmit, s 
t'llnl·lfngm nttír senuni dolog jókimeneteJében nem 
bíznak:- l!llnrm kirlinatos volna, hogy az Ol'szitg értel
u:is.:·ge He kiilön \'IÍII'Il, hanem együttesen tanácskoz
zék 11z ipar·n~osztály szakképzett egyt:neh·el, s M csak 
e:;ak az ipartársuiatok. Itanem a megyei törvónyható
SIÍI! ,:s Yárosi hnttis1ígok is részt \'egyonek a tanáes
ko):;'tsbait, hogy valahám csak némi tekintotben is 
e<:lt érhessünk, hogy az igy együttesen hozandó hatá
rozatnak érvénvt sz·~t·ezhessünk. 

Ha a mr•;yei és rárosi hatóságok az ipat·t és 
ipat·o~osz~úlyt "'relkarolandják, s több ezen. dolog ,iránt 
értleklótlii ét·tolnws egyének bennünket tamogah~suk
kal szerenesélletnek, nincs kétségem, hogy az Ipar
ügy rörid hiú alatt londületet no nyerjen; ezt logjob
han ig-nzolja azon k<irülmény, miszerint bár elismerjük, 
ho(l'r Keeskemétcn Katona Zsigmond, Szegeden llakay 
K1í~ictor urak fojtettek ki fáradhatlan buzgalmat a ki
állihísi müvelet körül, de nem tagadhatjuk azt sem, 
-- kiilöniisen az utóbbinál - hogy ha a dolog kivi
leh\ben a megyei és városi hatóságok segétlkezet 
nem nyujtotl-ak volna, egész másként. s nem oly szt\p 
<•r,;•inH:nrnyel sikerült volna a kiállitás, mirit, nz oz 
ah pon ~t:gbe ment; tagadhatlan l<mífhá az is, mi
szerint kgnng-_robb oka annak, h0$.1' az ~p;triig,\~ r·n~·
u.rire t•lmat·a•lt haz(tnkbnn az, b~y IIZ\ngy <·-uuwtt 
"Intr.lligeniia" tartózkodó 1ilhist h'~lnl " cs semmi 
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érzéssel, rokonszenvvel nem viseltetik a hazai ipnr 
iránt, söt idáig- ti gy szólván- ellenséges tíllást foglalt 
el; - most azonban üdvözöljük Fehérmegyét az 
ezen nagyfontoslilágú ügyben megkezdett szives intézke
déseért és kívánjuk, hogy gr. Zichy J. urat a magyarok 
Istene igen soká éltesse ! A multban gr. Széchenyi 
István mondotta azt, hogy Magyarország nem volt, 
hanem lenni fog ; gr. Zichy Jenő úr pedig a Székes
fehérváron tartott mt'gyei g,vülésen mondotta ki, mi
szerint ez ideig még magyar ipar nem volt, ue 
reményli hogy les~. s biztoR hisszük: miként József 
fhg. ó fensége határozottan ki fogja jelenteni, hogy a 
magyar ipar uj életet nyerjen. 

Szerke1ztó • 

Nyilt levél Streitmann József urhoz. 
Tisztelt barátom ! Becses lapjtlnak f. é. aprilis hó ló-én 

megjelent számoiban volt ön szives (értse: szivtelen) a központi 
elökészitó bizottságot minden pereputyostul elóre is anathernával 
sujtani azon oknál fogva, mert az hajlandónak mutatkozik az 
országoa iparos-gyülésnek egy olyatén határozatát produkt\lni, 
melyszerint .az ipari vállalkozás szabadságátmai 
napság qualifikaeio szerint korlátozni lehe
tetlen. 

Nem szfl)tam eddig; mert reméltem, miszerint a gyön
gyösi villámlásra egy budapesti központi bizottsági hivatalos 
menydörgés fog felelni ; mint.ín azonban ezt hi1íba vártam, s mi · l 
után részemről nem szerelnék ön ellitt és mindazok elött, kik 
önnek véleményét támogatjMk (s kik kétségkivűl igen sokan van-j 
nak) ugy tilnni föl: mint kinek volna ugyan nérn!'lyes mrggyiízll
dése ; de nincsen bátor•ága arra, hogy azt nyiltan orsz:ígvihíg 
elött bevallani merészelné. Jo;lóoíllok tehaít, rnint ama hizotts:íg 
egyik szerény tagja és Ilevallom nagy t;iredelmesen : ho~ry, mi 
tilrés tagadás benno, én uizony ama1. lstentól &is minden cí•hbeli 
szentjeitöl elrugaszkodott szektúho7. t:1rtozom, mulynek taltini 
• fejoket a külföldön, s7.emPiket a nill:llkozók szobí1jában és a kl'
reskedók boltjában fl' ledték • V:I!!Y mí1s ~zavakkal : az ipari níllal
kozás szabadsoígí1t qualifikacio szerirot korhítozni mai napság uem 
tartj1ik lehetilnek. 

Hogy mi terelt engern erre 11 bnn;,s ös\·ényre, n1.t részlétesen 
elmondani igen ho~szu. és fárasztó ~unk~ l~nn~. ~nged~e ~ne~, [ 
hogy e helyett, egesz tisztelettel, ny1lt lrerdest mtezzek onluiz cs 
önben mindazokhoz, kik önnok - kétségkivül a legjobb szándék u 
- törekvéseit helyeslik. 

Ön kétségkivül tudja, hogy ezámoe oly iparcikk készül mai 
napság mlir jó Magyarors1.oigon, mP.lynek elóoillitásához nem egy, 
homern több és pedig gyakran igen sok iparí1g összemúködí•se l 
ezilkséges. Vegyük mindjoírt példának oká~rt ama nem régi 
divato ablnkr!'dőnyöket, melyek Prós szalagokra filggesztett kes
keny zöldre mázolt fa-IP\'elekból állanak és zsinegekkel hozhatók 
föl, ereszthetök le stb. Az ily közönséges rcdönyök eliloíllitása 
magában foglalja a) IIZ asztalos-, b) a mázoló-, c) a zsinegkészitli
d J a ezalagkészitö-, e) az esztergályos-, f) a hinckészitll-ipur1ígat. 

Vagy vegyilnk egy mai divato azelelö-rostMt. Ezen taló.Jnnk 
a) asztalo1-, b) roetaköt6-, c) bádogos-, d) VRsöntll-, o) esztergÍI· 
Iyoe-, f) koYáes-, g) mázoló-, h) eimíró (Schriften-}lalor)-mun-
kát. ' 

Azt kérdezem m~most: hogy ha valaki ily redönyök vagy 
szeleiG-rosták készítésére akar llzletet nyitni, a fölsorolt s az ille-

i' ""· ,· ...... . . . 

töknek üde te által felölelendll iparágaknak melyikéblll követelne 6n 
szakboJi kép1.ettséget az illetöt/il? 

N em teszem fel, hogy megkivánná, hogy az illetil tanult 
asztalos, rostakötó, bádogos, vasöntó, esztergályos, koYlÍcs, mázoló 
és cimiró Jpgyeu egy személyben. Ha pedig ön megelégszik azzal 
hogy az illetó e fölsorolt iparágoknak csup1ín valamelyikét, pl. 
az asztaloss1igot tanulta legyen s e szarint megengedi, hogy oly 
valaki, a ki forma szerint csak egy iparágat tanult nyolc fúlét úz
h essen: tehát egy olyan mellett, melyet forma szerint tanult., hét 
olyant is, rnelyet nem tanult: mi jogon tagadn1i. meg ön más 
valakitól hét oly iparág üzhctését, melyek kö.ül az illetó forma 
szerint nem tanulta egyikét sem? 

V agy azt sziveskedjék folderiteni: rnif~le ráció volna abban 
ha rni cipész-, szabfl- és asztalos hazánkfiait kérlolhetlenúl meg
examinillno'lk üzletilknek ugy elmtiloti mint gyakorlati oldaláról, s 
elkoboznánk munkáját, segédjét annak, ki ily vizsgát nem tenne, 
vagy azt kellőJPg meg nem állná, - midón ogyanakkor a szom
szódban • Wiener Kleider-:r.Iagazin-ek, .Scbuhwaaren-J.nger"-ek 
és • Möbl•luiedPrhigok• minden boiboritás n~lkül árulhatják a ma
guk examinálatlan és qualifikálatlan portékúit? 

Ha ön ezekre megfelelni méltónak éelehetönek tart.ia, akkor 
11 vitát - mely ugy his7cm nem meddő - folytathatjuk, rnig 
egyikilnk vagy m1isikunk magát megtérítve hitja. A könnyed mo
dort, melyben irtam, reményiNn nem wszi rosz néven. Hagyjuk 
a bosszóképü álmos vitatkozlist a - tudósoknak. 

Caepreghy János. 
Vltlnsz, Csepreghy Jinos úr nyilt levelért>. 

Az ipartörvény - javasiatra néZ\"e nem mulaszthatom el, 
hogy arra némi észrevételt ne tPgyek és pedig cs11k annak 3 pont
jiLI'll, mely az iparosokm éles kérdés - ann1il is ink&íhb, mert a 
budapesti központi elókészitü bizottságegyik tagja Csepregily Jún os 
barátom R .l\! agyar ipar és kereskedelmi lap"-ban nyilt levelet 
intézett hozzám, rnelyben felhozza hogy én szivtelen voltam a 
központi elt•készitó bi1.0ttsoígot minden pereputyostól ellire is 
Rnathemáml sujtani azon okmíl fogva, mert az hajlandímak nm
tatlwzik az országos iparos gyülésnek egy olyalén hat1írozatát ja
vasolni, mely szerint az ipari vállalkozás szabadságát mai napsí~g 
moír szakértelem szerint korhítolni teljes l~ hetetlen. 

Jo'olytatjn. to\·ábhá, hogy azt hitte miszerint a gyöngyösi 
,·ilhímhísra egy budapesti menydllrgés fog felelni de miuLím ez 
nem törtí•nt - ki1·éve egy kis csipkedési mely az .Jo;gyetértés•
bcn volt elll'n~m f1•lho1va - jónak hítta Csepregily úr egyenPsen 
hozzám furdillni, hogy majd nyiltan megmondja miként azon bi
zottsílgnak ó is szintén !'gyik tagJa, a mely ki merte mondani azt, 
hogy az ipar folytatásához szakképzettség nem szilkséges, ezeket 
mondja Csepreghy barátom. 

Jo:rrc ma sem lehet mlist mondani, mint lapom 2·ik szá
mliban elmondottam; de azt még sem merern mondani, hogy 
önök Istentöl és a céhek minden Izentjeitlll elrugaszkodott em
berek; hanem csak annyit, hogy önök igen sokat tanúihattak és 
olraslmttnk az iparügyekról, de en~edjen meg, úgy látszik, a vi
dékPn keveset tapaeztaltak, mert aki ismeri a hazai ipar viezo· 
nyokat, lehetetlen, miszcrint kimondja, hogy az ipari vállalkozást 
szakértelemhez kötni nem lehet ; mcrt csak azok vállnlkoznak, 
kik a magyar ipar viszonyokat csak hiréblll hallották, de ma
gukat ez inínt külröldön képezték ki, vagy csak felceap
tak tisztán jó akaratból iparos barátoknak ; ez nem volna nagy 
baj, sót ink1íbb kivánatos , hogy nem tanult iparosok 
is foglalkozzanak az iparral és iparllgyekkel; de nagy, még pediJ 



halálos bt'ln, ha a valódi tanult és tapasztalt iparosok feljajduhí.sát 
figyelembe sem akarjuk venni, ban em magunkat fellebb emelkedeU 
szellemi tehetségnek tekintve -nem mondom rosz akaratiJól
hanem tisztán ügybuzgalombúl - öntudatlanul megfojtják hazai 
iparun kat. 

Korántsem mondom azt, hogy önök nem ft\radoztnk sokat 
az ipartörvény javaslat készitésa alikalmaival és talain a legjohiJ 
akarattal, mert szemtanuja voltam sokszor, mikor a bi?.ottsíLg mú
ködiltt; nagyon jú azon javasiutnak sok része, de mit ér, egy olyan 
épillet, m~ly igen szép alakúra mn ugyan épitve, de alupju nincs, 
a mely az épületet tartja, hogy ösgze ne dőljön. Az önök i nr
tön·ény javaslata arra nézve, hogy az ipar édes hazánkban feh i
rágozzek, t>gész vallojálJan semmi alappal nem bir, sót többet mou
dok és ezt kinínom hangsúlyozni: ba az ipartörvény akként ·mó
dósit.ntnék, hogy IL ví1llalkozás és ipar n:~gkezdése szakertelem hez 
nem l~sz kötve, épen oly értclmú, mint kimondani azt, hogy 
Jlfagyarorsz.íg fiildmivelö ország, tehát csak ezt kell fejlesztmai, 
s elömozditnni, - de ipar egyittahín nem kell ; - mert tekintve 
a magyar ipari viszonyokat, csak úgy lehet hazánkban ipart !e
remteni, ha kirnollllatik: 
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hog.v iparos esnk ~~~ lehet, aki választott iparát tanulta í•s l 
magát ahiJan IJizonyos év~kig gyak;.orolta és szakképzettségéról 
egy központi hizottsaíg elölt vizsgát tesz, - és niÍért? la\ ss u k , 
az okokat. l 

Azért, mert mi nem leh~tünk ••gy nézetb~n azon nagy 
tekintély•i állarnfl,rfiak l•s kapkotló honatya\kkal, kik nuír régen 
lemondtak u kézmiíipar fPjlt•szt~séról és minden Ítron nem foko
zatosan, de ~gy óriási ugníssal akarjaik utánozni a killföldet, s 
erőnek erejévlll a gyáripart m~ghonositani, amihez még sem kell 
azakk~pzettsi·g sP.m munka-~rö, de ami fö az olcsó forgó töke is 
biaínyzik : hom••m ne kapkodjunk a leHglíben csupún képzeletböl, 
de lll'csüljlik nJPg nzt, u11;dynek birtokaiban vagyunk. Mngyar
orszÍl~D•tk t•nn k<·wniipara, igyekezzünk ezt fokonként lejles~teni 
mcgómi amiut IPh~t. bog)· ez naJtonként erösödt·e önmagaitól 
gyi1r-ipurrai alakuljem út. De hogyan? csak azon esetben, ha az 
ipartöm:ny ki fogja mondani : 

l· ör. hogy iparos esak a~ lehet, ki az ipart t.anulta és s?.ak
képzettsi·gét ignzolla. 

.liiil. ériink cl ez•iltal ? EIPrjilk azt, hogy az ipuros poíly•in 
annJi tnuul.i lesz, ruint nzt•llltt 1·olt, nem úgy ruint most, hogy 
azt már tanulni senki sem akarja, mit hit·atniiJ<ÍI is be lt•hrt. iga
zolni, rniszerint oly \"aÍrosb.m, boi ezel!itt 10 én-t•l 3-400 ipnros 
tanuló 1·olt, ma •Iig .-an 50; - ennek prdig oka az, mert a pén
zes eru1Jcrek11ek rrwg t":tll engedre IJrirmiféle ipart folytathatni i·s 
baí.rmir·e is villlalkozni, eziLitnlleszorittatnak a turrult és értelmes 
iparosok saját tet•ükröl, s igy a sziilöknek az iJmt·taníttutaistól ked
l"ök tökélotcsen elm~gy; lllélt ha e1.en dolgun niltozíts nem téte
tik, ki 1·an és ki lesz téve az iparososztiLly nogyt'éMze, hogy lehet 
ugyan pénzes emberek nyomorult munkí1su, de önrílló iparos 
tiOUa scm. 

Elérjilk tonibbá azt, hogy tudni fogja n segi•d. miszerint 
neki ipnra irímti szakképzettségél igazolnia kell, hogy mest.erré 
leiledsen; nem fog majd mi11t a nrostani egy, két éves s•·g~deink 
legnagyoiJIJrt!~zl', egy szolgítlóml üsszeszö1·etkezni minden kép7.ett-

• ség nélkül, bnnl!m il!'yekczni fog ip•u·át nlnposnn mt>gtnnulni, s 
igy ny,rPitd nz ot·szrig ki·pzt•lt ipuros oszhilyt, nrm lesz annyi 
f.ehetetlen i1ouros, ki~ nu•groJ•gaíljaík úgy muguknt, nrint rsnloídju
knt i•s úzlctt•írsaikut. Ile kilros mngo'lrot nz oíllamru is, nwrt ily"
nekból nil ik a szaimialan adólizeté~re képtelen koltius ~s 11 cm z c t 
terbel 

2-or. Mondja ki a törv~ny, hogy mindazok, kik valamely 
ipart fol.' tatnak, társulat tagjává tartoznak lenni. 

3-or. Mondassék ki az ipartörvényben, hogy azok, kik ön
t\lló iparosok ohnjtanak lenni, kötelesek az ottani ipartársulat köz
ponti bizottsága elótt szakképzettsPgiiket igazolni. 

Na uraim ez az, a mi végett elitél engem a tudós világ, azt 
á11itnin: hogy ismét a régi céh-renliszert Kzimdékozom - épen 
úgy, mint az előtt volt - visszahozni; - nem, hanem azt ohaj· 
tom, hogy a tön·ény feleljen meg azon orszítg t·iszonyainak, a 
rnelynek szaírnúra azok készitelnek, illetve ho1.ntnak; ami magyar 
iparviszonyunk olyan, hogy ezt ki kell monda11i ; de az a kérdés: 
mi rnódon képzeJ.jflk mi a vizsgatételt? úgy-e rniot hajdan, hogy 
a h•gt.unultabb iparos sPgéd is, - h11 csak valamelyik mcster 
leányát el nem rette nöúl - nem jöhetett be a céhbe, s igy 
kényszerülve volt, mint cgyszerú napsz1ínros megön!ledni. 

Nem uraim! Korántsem igy, hanem ha elrendeltetik ami 
kell, hogy bekö1·etkezzék, miszerint mindenki iparos-társulat tagja 
IPI!'yen ; minden t•árosltan valamennyi iparbirsutat egy központi 
hizotts•ÍI!OI alakit, mely a kfllönfélo ipartáronJatok kebe!Phöl t·á
las•tatik öss1.e, ha tehát valaki önálló iparossli szánc!t\kozik lenni, 
bejelenti a központi l.oizott&Íig clniikének, ki is összebirja a bizott
SÍOI!nt. f••ladjn a k<lszitPndö munka darabot. amely m•m mesterkélt 
dP könnyPn cliiállitbntó legyen: vagy rajzmrhet, ba elkészül, szak
t\rtőkkPI mc•l!'rizsgriltatja; ha jó elfngadj11, ha nem visszautasitja, a 
hn szilkoí•g fnrog na fpnn. enl!'edné rnPg a törvény, hogy az mris 
vúroshPii ipnros bizottsoig által is ft•l'ilvizsgríltassék. 

F.z uraim nem a rPgi eí·h-rendszer t·isszahozása, hanem 
ösztön a kikf.pzésre ,\s alapja a ralíodi ipar emelésének. 

Folyó hó 31-én az ipartüm\oy javaslat elöadói Mudrony 
Soma PS Rnkay Naindor urak lesznek azok, kik a mult évben 
A \IS7.triaíral s1.emhen t·oímsoromp:\k itital )karták megvédeni a 
szahad kt•res!•edést és szabadipart ; lehet, hogy vállalkoztak az 
ipartiio·vúrry jnvnsl11t ••löaditsaím; dc nem his~em, ha ök velem 
'"'l'iilt a ,·íurmmdszer által nkarti1k megrédenia koriritlan szabad
i;,;rt l·s szahadkereskedést: mikép lehetne az ma, hogy az összes 
h:t1.ai iparosok sorstí.t odadobjaik a telhetetlen pénzes vitllalkozók
nak, hop;y n~ok •1kct mí•g jobban Jcnyúgözzék, koldusukká s rab
szelgúikkít ll·he~sék. 

'l'oníhhtí f..Jho~za Csepreg h y baraíto•n, hogy tahin meg akarom 
szorítani n wló készitést azért, mert annak elkészítéséhez klllön
f,··lc iparos szükséges; no erre már csakugyan nem tudok mit 
mondani; kérdem, kinek jut eszélJe az által, ha követeljlik az ipa
rostól a szakk~pzetts~get, ha az ipart fejleszteni akarja, hogy kil
lönfi•le foglalkozo\sú iparost egy munkoína\1 ne egyesitbessen! 
hiszem ez itital el vPnnénk útj1it annak, hogy .. gyik vagy rnaísilt 
köziins~grs iparos mühelye gyaíriparrít fl•jlölljön ; vagy ki fogja 
elletwzni azt, hogy egy tanult ~pitó mcster sajaít fl·lclösségére ak
ként szerzödjék, hogy 6 a kulesok kéziJeadaís•íval adja át munka 
adúj!Ínak a teljcsen elkészített ~pfllotet? pedig ez is kényszerillve 
több ipnrossal, a ,·á lialatnak kellő kivitele czéljából szövetségr~ 
Ji•pni, s öket tgyesiteni tls igy toniiJb, hiszen ezt korlútoln1 
örültség t·olna; de azt már megkivánhatjuk úgy a megrendelők, 
mint nz igazsúg érdekében, hogy ha valaki valamely ipart nem 
tanult, arra ne is vállalkozzék; ha !'Z megt.iltatik, akkor lesz a 
l!eszkP, röflis, bi'or, vegyes stb. kcreskedó tisztaln csak ke r e a
k e d ö, ut•m pedig mint jclenlrg : asztalos, kömú,·es, ács, azabó, 
tinuír •'•s minden a flildkereksrg~o csak nz nem, a minck tul8jdon
képl'n kf.Jiene J.•oni; 8 eleje vrtetik ll niJhllko7.1ÍSi Szlollt•Jg~sUek tÍI 

megnwnl.t•tik n nillalkoz() tanult. iparos kmty•·r·c, mig 1110"t a prn
zcs s1.aka nt latlan I'!Íllnlkozlik szoirmalun ti~ztessi•ges családot tesz-
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~ · nek es tettek már tönkre, s eg~sz koldussá. Igen! ez " szomorú ·t ~ ·_.,: ::!~~~t uralg .Magyar honunk ban, csak tessék egy kissé azét-

~ Tudom, miszerint elfogják mon1lnni, mint m•ír az "l<~gyet-
• ~~ f ; értés"-ben is olvastam, hogy a maradiság embere vagyok, a ki talán 

•• J' nem birok a kor szinvonahíra emelkedni, valamint azok, kik velem 
egy véleményben vannak, nem ez iparos osztály értelmisége közé 

. . .. 
l sorolhatók; de ezzel sem törödvén épen semmit, csak annyit 

jegyzek meg, hogy ezt nem mi, hanem az olvasó közönség hatíl
rozza meg. 

Ami pedig Csepregily barátom azon ny1latkozatát illeti, 
miszerint az hitte, hogy n gyilngyösi viihímhist egy budapesti 

", 

központi menydörgús fogja körctni, ettól egyátaJán nem félek; l 
de kijelentem, vun egy dolog amitól borzasztó módon irtózom 
mely nem más, mint az, hogy a Budapcsten tartandó II-ik iparos 
gyülésben kimondatik, miszerint az i p a r - m e ll k e z d é s 
v a g y v á ll a l a t h o z s z a k k é p z c t t 1 é g n e m s z ü k
s é g e s és az ipar-törvény jamsint igy fogadtatik el; ... ez esethen 
minden menydörgés nélkül másodszor fog a viihím lecsapni, s a 

... \ .. 

', ... "' . ~ .. ' . ~ .. 
lio· 

_:_Illi 

... 

~ ... 
' . ~ ·-~ 

'·,. .. -
l! : > 
f',·. 

. ·' 

.. 

'\': .,, 
. '· i, 

. :·t 

• ... 
.; 

'·· 
·, 

l ' ·H .. . • 
' 

·~ ,. 
~ ,. 
~ < 

~ 
j·· .. 

. .. ~, ·.' 
'l • . ..,. 

még meglevó több ezer kézmüiparost egyszerre agyonütni és sok 
becsületes jóravaló csal.ídot koldúsbotra juttatni. 

Szerkesztö. 

Kivonat a .Czipészek lapja" f. évi 9. számából: 

IparOgyi bajainknak orvoslása. 
Ha visszatekin tn nk a multra, ha visszagondolunk azon idnre, 

midón 1848. elött hazánk legnagyobb férfini elhanyagolt i(tar
flgyeink javitására a megyék és \'ÍLrosok termeiiJen, az OI"SZIÍg
gyülésen emelték hatalmas egyí>1·telmü rznn1kat ; 8 !m ~ ki!zdel
mes, de dicsóségeskorszakotösszehasoulitjuk azon e1·edményekk<'l. 
melyekkel most az ö todtok néll;ül, akurulok ell~nére mi ipar
llzök küzdeni kényszcrüh·e vagyunk, fájdalom fojtja lwunünk el 
a sóhajhist a felett, hogy m~nnyh·ell.toldogauh sorsnak iineudelt 
akkor, a tényleges viszonyok között az ip:ll"úzö, s mPI1uyivel kút· 
ségbo esettel• b állapotba sújtí1 öket a folytonosan níltozó rendszer 
experimfntációi áltul teremtett jelPuJegi helyzet. 

Jo: helyzet,.t az experimenhíciók tHemtelt•~k. 1 
Y ol•. 1848. elótt cch-r~ndsz<•rilnk, ignz, bo!!y nem szabad- l 

elvü. - de volt ren!l, mely életfeltétrit alkotott, az akkori <'lne- l 
\·czés szeri~t meshTnek mint sziut.o a segl·•hwk. - )o; reudszrr 
tartotta fellparunkat szolidsí•g:íuan. Jiittek idók - 8 n rend•zPr 
v~ltozott. - Mnj~ az osztri1k uralom alatt együut•,t1hú íttníltotott 
cehrendszer, Dl~Jd. a B?cb ko~s~uk~1eli szabad ipartürvéuy alkotta 
rendszer, - maJd 1smct a rcg1 cchrendszPr voltak uralkodók · 
mig végre lllngyarorsztíg m·sz:íg[;JIÍIÍ•so ji'Jnak hítta mPgnlkotui u~ 
1872. é_vi ~JII. tön·énycikket, az úgy~;evezctt ipartörvényt. 
. . H1ssztlk, hogy n mngynr or~z:íggyflli•s résúról a sziÍndék jó 
es tiszta \'olt, de eredm~oyri r ti\I"L'ényn"k oda utalj:\k a küziiu
séget. hogy e törninyt, mint nem ~ryakorlutit a lomt:\1·ba vess", s 
alkosson helye~t~ egy ujat, egy joh~nt, mclynek alapkövei a ta
pasztalat tnnusngnira legyenek fcktui\·P. 

A tnpaszt.alat tannsiÍgai pedig iuunár nagyon is, bntalmasan 
nyilatkoznak. 
. , A nemzet~az~ns•íl!gal fogla.lkozó politikai lapok, az rgyPs 
Iparagakat képv•.sel.o ~?;~klap?k, tnrsnlutok, Pgy~sliletek majdnem 
el(yhangulag nyllvalllt.tnk vclemeuyliht: hogy az 1872. \'11I. t. 1 
e. megrontója a magyar iparnak, s hogy ennélfogm azt johbal i 
helyettesiteni kell. • l 

. ~zen n~zetbll! indult ki az országos iparPgyesület is, midlln i 
az 1mcnt emhtett celból egy országos iparos cnouress us összelli • 
nísím flírndozik ; IL congressus teendőit körlerelclben részletesen l 
köz li. 

. Az intentiót mnga.m részéröl is helyesnek ismerem ; dn ki 1 
kell .JI•len~eoem, hogynezetcit teljo•SPU nem osztom. - Hosszan l 
kelleue _indokolnom ~z t, hogy lll fl y cszkiizöket nilnek en helye
seknek • parunk emelesere, dc eh !.ten nwgclózött a Gyöogyüsün 1 

·. ";'!· l ......... ., .... . - ' :. ' .. '.. -~ .. 

megjelcnö.Kézmiliparosok orszúgos értesit6je•, mP.ly aprill5-iki 
2-ik sziÍ1míhan ezen ügyet oly szakavatottan, s dicsérett>r .. Jeayen 
mondva n cikk SZ<'I"ZÖj•ím•k: oly IIÍI'gyilagos ~ensósúggel fpjtugeti, 
ho!!Y alJIJan elveimmel nwgegyezónck találok J.'lljndent, nczeteim
mel <>ll!!nk~zllnek semmit. - Lehet, hogy ezt sokan csuk eooyéoi 
felfogásomnak fogj•ík tulajdonitan i,. de hiszem, ho!!y mfi1ely~ 
ezen, a szerkesztó szakttntott gondolatmenetéból eredö cikket is
merendik: R rokongondolatok e cikk mély ideai körül fognak cso
portosulni, - melyeket a tapasztaint teljesen indokol. 

Az emlitett cikklJen, nwlynek cimP. .Menjünk-c Budapestre 
a II-ik iparos gyülósre vagy ne?" a szerkesztö Stroitmaun József 
úr folytatja : Igen de az 11 kérdés, mit tegyünk? sat. sat. 

Az 1879. ll. országos iparos gyUiés elé terjesztendő 
s az előadók iLltul tüzetesen indokolandó IÍb részlutczendú 

határozati javaslatok. 
I. A z i p a r t ö r v é n y m ö d os i t á 811 é 8 a z i p a. r

azorvozet. 
Mondja ki nz országos iparos gyülés: 
l. hogy az 1872. ip:u·lön·(·nyuek gyökeres í•h·iz8goíhísa. és 

módosihísa szükségcs és pe11ig lÖIPg két irímybau, u m. 
l. azon il'línyhan, hogy az ipurr:tl fo~lalkozók küzüs szuk

énlekeiknPk e];imozditlÍsiÍra oly kötelezö tí1rsnl:ttokbnu szo>trez
tesscnek, melyck az iparral foglalkozók összesséi(<Ít feliih·ljúk és 
melyek kPretéhöl mHgát egy ip:u·úzó se vonhassd ki. 

2. azon iroíuyban. hogy a szakmabt•li kikí·pzést, mlumiut a 
készúló ip11rosok szellemi O:s erkölcsi n••relé~ét a lútesit<•IHIÖ i(Ja· 
ti•rsulati szermzet utj•in hatlilyosnn elömozditani és ellcuórizni 
lehessen. 

ll. A létesitondó NZPrvezet 11 gynkorlati élet kivílDalmniboz 
képrst h1íromfokú közegekhól ítlljon. 

l. Az érdek aznuoss.ígban álló iparosok közretlcn küzre
nnikötlésúre t•ímaszko<l•\ helyi és lehctóleg szakmai esoportokb<'>l 
(k ü t e l e z ó i p a r t ÍLr s ul n t ok.) 

2. Eme csoportok kép,·iseltPtúse utjoín az orszoí~r nagyobb 
iparos központjain alakitnndó uuísodfokú tcstületekuiil (i p a l"
ka m n r á k.) 

3. Az Pgész ipnrsznr•·ezet múködésének egyiintetti 
vPzetését lehetségesit ó központi közegh1il (k ö z p o n t i i p a r
t IL n ács.) 

III. A kiitc•lezó ipartársulatok oly testiiieli jogokkal és bat.is
kürrel loítandók Pl, ami111it hat:'tlyos milküdésl1k megkinilL 

E hatáskörhöz tnrto~ik kiilünüsru : 
n) a tanoncok szl'glidtcl<~s•\ní·l \·ab közhcjiirrtcl, a tanoncok 

szakmalll'li kiko~Jlzésl• ~s llf'l'l'lrse fdetti fdü!!J<·Iet és a fd
szuhadilaud:, tanoncok szakmai uwgrizsgilhísa ; 

u) n sc g Í• d m u nk IÍ so k (ipn1·~s s~gúd••k) szakmabeli és 
szPllemi toníl,lokl·pzé~<~lll·k !•lós••gítcse, ,·al:uniut " munka
ndtik és lllllllka\·erlik kiizötti ,·iszonynkuak rendszPI"CS fl'l
fl)!;y<'letc (m u nk uk ö n y v ek n ek kiiteh·zli behozatala 
alat•.i:'l.ll); végül 11 munknodók és segúdmunk.ísok küzütti 
viszúlynknn k lol•kí•s kicgy<•nlít•'•sc. 

c; 11 hírsnlntokuak nmn fnknltnth· jogn, hogy rondszahályoku~ 
nlkothuthn~sannk az ill<•tó iparszakma rendszeres tanú
hísilnak nll'>tlozatairn néz\·e, nd:uuint nrrn ní•zre, hogy azon 
iparosok, kik szakukat a mc•goíllapitott l"cndszerps móolon 
mcgtnunlt.ík, m i n t sz ak i p ar osok i g a z o l t 11 s
s a n ak és elismcrtessenek. *) 

MudNny Soma, 
:Baka.:v Nándor, 

clö:tdók. 
•. )'zen j•waslat e. pontja sz•rlnt kélf~!e ipArnsuk Jonn~uek 

rumtán is: tanult, loa nem tanult irurn14ok. azz:ll a kllliinb:4é-ggr•l. hogy 
a<~.•tn iltRl'O&flk, kik sz:1knkaf a meg:Hhtpito t ren•lt~zt•r,•a uu'•don meg· 
l:mult:lk rnl•·t tannit szakiparosok igazoltAssanak az iiJ.,IÜ tarotllat 
lllt,.l, t•zt nP.m foga.dhn.tjnk el, mnrt ez nnnyit tABI: .n oa z n a em w l 
r .. g d meg jól." - N~ktlnk meatur-lovélrn semmi,- de ii{Oil 
i• omi le,rfübh a ko n y é r r e van - szltka~gUnk ~• ""t akarjuk a 
Hirvény által megmenteni; az oly vrill»lkoz•íkat pedig. kik Iparnkat 
""lll l'lLIUitAk ~~ molgla fulylnljllk, a Ulrv~uy azigora által eltiltani ; 
ilyen cimborákkal egy táraula·ba leoni ILltahiban oem oh~tnnk. 

Szerkeea&ö. 
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