
A  BUDAPESTI SELYEMIPAR K IALAK U LÁSA.

1762 körül észrevehető változás jelentkezett Mária Terézia gazda
ságpolitikájában. A nagy társadalmi és politikai reformokkal egyidejűleg 
újítás következett be e téren is: a merkantilizmus szelleme egyre széle
sebb körben éreztette hatását. Ezeknek az eszméknek volt már hagyomá
nya a Habsburg birodalomban, de ami eddig csupán alkalomszerű kísér
letezés volt, most rendszerré izmosodott. Az állam hathatós iparpárto
lásba kezdett s ugyanakkor ellenőrzési, valamint beavatkozási jogát ki
terjesztette az ipar területére is. Nemcsak az újonnan alapított s ural
kodói kiváltságokkal ellátott gyári üzemek érezhették maguk fölött az 
állam gondoskodó kezét, hanem a céhek is, amelyek sokszázados fennál
lásuk során eddig csupán a városi hatóságokkal kerültek érintkezésbe.

Az egész birodalomra kiterjedő változás természetesen a magyar ki
rályság földjén is éreztette hatását. A  derék Borié államtanácsos egy
idejűleg annak a nézetnek adott kifejezést, hogy Magyarországon elő kell 
mozdítani mindazoknak az iparágaknak a fejlődését, amelyek Ausztriára 
nem ártalmasok, azaz, amelyek nem hívhatnak elő versenyt a dédelgetett 
osztrák iparral. A bécsi kormányköröknek ugyanis hosszú időn át az volt 
a véleménye, hogy a magyarországi ipar az olcsóbb munkabérek és a 
kisebb adók következtében olcsóbban termelhet az osztráknál, tehát a 
kettő között a szabad versenyt nem szabad megengedni. Ettől Borié is 
óvakodott és terve csupán szűk körön belül segítette volna elő a magyar 
ipar fejlődését. Az államtanácsból azonban hamarosan távoznia kellett és 
akkor ez a némileg méltányos irányzat is elvesztette legbefolyásosabb kép
viselőjét. Áldásos hatása azonban ekkor már megmutatkozott. Azok kö
zött az iparágak között, amelyeknek a Magyarországon való művelése nem 
jelentett káros versenyt az örökös tartományok számára, a selyemgyártás 
volt az egyik legfontosabb.1

1 Pribram Karl: Geschichte der österreichischen Gewerbepolitik, Lipcse, 1907, I.
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Mária Terézia kormánya nagy áldozatokat hozott, hogy a selyemipart 
Ausztriában meghonosítsa és működésének eredményeképpen Bécsben és 
környékén egymásután nyíltak meg a nagy gyárak, amelyeket állami tá
mogatással olasz és francia mesterek, a selyemszövés európaszerte elismert 
tanítói állítottak fel.

Azonban a tapasztalatok csakhamar azt mutatták, hogy a hegyes 
Ausztria éghajlata nem alkalmas a selyemtenyésztésre; különösen a bécsi 
medencében a nagy befektetések és fáradozások után bekövetkezett ku
darc érintette fájdalmasan nemcsak a termelőket, hanem az államot is. 
Alkalmas terep után kutatva, a figyelem Magyarország felé terelődött, 
különösen pedig az Alföld déli felére, mint amely terület éghajlata sok 
hasonlóságot mutat a Po völgyével, az európai selyemtermelés egyik leg
fontosabb, központi helyével. Ehhez a felismeréshez járult még az a kö
rülmény, hogy a selyemtenyésztésnek már élt valamelyes hagyománya 
Magyarországon.

Az első, elszigetelt kísérlet, amely a selyemtenyészet meghonosítá
sára irányult, még a 17. század végén történt Baranya megyében, de a 
hosszú háborúk időszakában hamarosan megszűnt. A  selyemhernyókat 
Mercy Florimund, a nagyérdemű kormányzó honosította meg a Bánság
ban; ugyancsak ő emeltetett fonodát és gyárat Versecen és Temesváron. 
Halála után az új iparág hanyatlásnak indult, de teljességgel meg nem 
szűnt és amikor Mária Terézia iparpolitikája az 1760-as években ismét 
művelésbe vette, már ezekre a kezdeményezésekre építhetett. A királynő 
1763-ban rendelte el a selyem- és festőnövények termelését a Bácská
ban. A selyemtenyésztés felkarolásában kettős cél vezette: egyrészt a
bécsi gyárakat kívánta nyersanyaggal vagy félgyártmánnyal ellátni (mert 
a teljes feldolgozást ekkor sem kívánták Magyarországra bízni), másrészt 
pedig úgy számított, hogy mivel a selyemhernyókkal úgyis csak a paraszt 
s elsősorban a földtelen zsellér fog bajlódni, ezáltal a magyar parasztság 
adóképességét is lehet növelni. Bizonyos, hogy ebben az intézkedésében is 
inkább az örökös tartományok és az államkincstár érdeke, mint Magyar- 
ország haszna vezette.

Az első selyem tenyésztési kísérlet, kellő hozzáértés híjján, balul 
ütött ki s csak akkor kezdett maradandóbb sikerrel biztatni, amikor benne 
az olasz földről Bécsen át Magyarországra érkezett Sollenghi Károlyé 
lett a vezetőszerep. A királynő előbb Pozsonyba rendelte, majd szlavó-

köt., 133 s köv. 1. és Eckhart Ferenc: A bécsi udvar gazdasági politikája Magyarorszá
gon Mária Terézia korában, Budapest, 1922, 81—6 1.
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niai selyemtenyésztési felügyelővé nevezte ki s ettől kezdve mintegy 
másfél évtizeden át, egészen 1779-ben bekövétkezett haláláig, Eszéken 
működött hathatósan. Valószínűleg legfelsőbb utasításra egy röpiratot 
adott ki magyar és tót nyelven, amelyben a selyemtenyésztés legfontosabb 
tudnivalóit foglalta össze,2 majd pedig 1765-től kezdve gyakorlati oktatást 
is nyújtott Eszéken. Munkássága eredménye nem maradt el: már a kezdet 
idején, 1765-ben 1V2 mázsa selymet tenyésztett, amit saját üzemében 
gombolyított le.

Evvel egyidejűleg gondoskodás történt az ipar fellendítéséről is. A 
második selyemgyárat Bellováron állították fel; ez a temesvárinál nagyobb 
volt és a különféle szövetnemekben összesen 38 szövőszéken dolgozott. 
Versecen és Pancsován (miután Eszéken Sollenghi mellett már működött 
egy) újabb fonodát létesítettek, Eperjesen egy kisebb, Fiúméban nagyobb 
fátyolgyár alakult. Kisebb fonoda még Pozsegán és Vukováron is műkö
dött. A merkantilizmusnak ebben a kezdeti korszakában a gyárak szék
helyét a véletlen, sok mellékes körülmény vagy uralkodói kegy szabta 
meg, nem pedig a gazdasági haszon. Amint látható, a gyárak nagyobb 
része Horvát-Szlavonországban alakult, vagy pedig Magyarországnak 
olyan helyén (Eperjes, Fiume), amely az ország akkori úthálózatából 
ugyancsak kiesett.A selyemiparban tehát csak akkor lehetett nagyobb 
fellendülést várni, csak akkor lehetett remélni, hogy belekapcsolódik az 
ország gazdasági életébe, ha a gyárak az ország gazdasági középpontjába 
költöznek. Középpont gyanánt pedig elsősorban a gyorsan fejlődő és 
vásárairól hamarosan híressé váló Pestet és környékét lehetett tekinteni.3

8 Űj-módi magyar selyem-ruha, az az Magyar és a hozzá-tartozandó országoknak 
a selyem-eresztö bogarakból következendő különös hasznok és gyarapítások. Nyomt. 
Alsó Slavoniában, 1769 és még több kiadása. Tótul Pozsony, 1772. A köv. jegyzetben 
említett latinnyelvű röpirat, valamint Horváth Mihály ipartörténete azt állítja, hogy 
először 1761-ben jelent volna meg, de ezt a kiadást Szinnyei írói lexikona sem ismeri.

3 A magyar selyemipar történetére legfontosabb egykorú forrás a Blaskovits József
től származó röpirat: Sch&dium de statu praesenti Fabricarum et Manufacturarum in 
Hungária, atque modo promovendi rém sericeam, Nagyvárad, 1793. I. (A névtelen röp- 
iratra vonatkozólag lásd Kása János cikkét, Magy. Könyvszemle, 1940.) Német fordítása 
megjelent H. M. G. Grellmann: Statistische Aufklärungen über wichtige Theile und 
Gegenstände der österreichischen Monarchie, II. köt., Göttinga, 1797, 233 s köv. 1 1. 
(A későbbiekben ennek lapszámozására hivatkozunk.) Fontos továbbá Schwartner 
Márton (Statistik des Königreichs Ungern, II. kiad., I. köt. 234—7 1., Buda, 1809) és 
J. A. Demian (Darstellung der österreichischen Monarchie nach den neuesten sta
tistischen Beziehungen, III. köt., I. rész, 252—3 1., Bécs, 1805) statisztikai műve. Nagy
jából ezekre alapítva írta Horváth Mihály a maga nemében kiváló művét (Az ipar és 
kereskedés története Magyarországban, Buda, 1840) és őrá mennek vissza az újabb-
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I.

Sollenghi eredményesen működött az Alföld déli felén, mikor 
1777-ben a selyemtenyésztésben már előrehaladott Bánságot is vissza
csatolták az anyaországhoz, Az északi részeken is megindult a munka s 
az új foglalkozási ág hamarosan egészen Pest vonaláig terjedt el észak 
felé. A  Pesthez közeleső területek, így Kecskemét selyemtermelése az 
1770-es években egyre emelkedett és ez az eredmény József uralkodása 
alatt is folytatódott: 1780-ban még csak 960 font selymet tenyésztett, 
1781-ben már 995, 1782-ben 1255 és 1783-ban 1266 fontot. Ezen utóbbi 
évben Tolna megye 273, Bács 1352 fontot termelt és az ország különböző 
részeiből összesen 124 mázsa selymet küldtek Budára.4 A  Pest-Budához 
közelebb eső területek közül különösen a ráckevei koronauradalomban ha
ladt előre a selyemtermelés. Köröskényi Károly, az uradalom prefektusa 
erősen felkarolta és 1773-ban érezhető büszkeséggel jelentette a magyar 
kamarának, hogy a folyó évi szaporítás alkalmából már igen sok petét 
nyertek és ha a következő évben is hasonló sikert érnek el, amihez a 
szükséges előkészületeket lelkiismeretesen megtette, úgy képes lesz a 
szomszéd megyéket is ellátni vele. Az év folyamán 268'/„ font gubót ter
meltek. 20 fontot tettek félre petemagnak, de ebből is legombolyítottak 
171/* fontot. A  legombolyítást Lakics János selyemszövő mester végezte 
el, aki ezidőben már az uradalomban működött és aki mellé nemsokkal 
később Poppin József telepedett. Lakics 80 forint fizetést kapott két esz
tendőre, amiért nemcsak ő maga font, hanem arra lányokat is oktatott, 
A  két fonólánynak, akik a mesterrel együtt 16 nap alatt végezték el a 
munkájukat, naponként 18 ill. 15 krajcár bért fizettek.5 Lakícsot és Pop- 
pint nemsokkal később az uradalmi selyemtenyészet irányításával is meg
bízták s ettől fogva nemcsak mint fonómesterek, hanem mint selyem
tenyésztési gyakornokok is működtek.

A  kényszerbeváltás kötelezettsége is fennállott már ekkor, amely 
szerint a gubót az állami hatóságok váltották be központonként, majd az

kori feldolgozások, így Schóber József: A selyem és feldolgozása, Budapest, é. n., 15 
s köv. 1. és Fent István: A magyar selyemtenyésztés 250 éves múltjából, Bpest, 1930, 
14 s köv. 1. A közelegykorú leírások Pest városáról csak néhány általános adatra szo
rítkoznak s nem szolgáltatnak újabb adatokat a selyemiparra vonatkozólag,

4 Horváth Mihály id. mű 210 1, a Schedium de statu praesenti Fabricarum et 
Manufacturarum alapján.

5 Magyar kamara, Protocollum (később C6upán Prot, gyanánt jelölve), 1773, 
(raktári szám 1163), sessio 65, nrus. 4 az Országos Levéltárban.
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egész magyarországi selymet Budára gyűjtötték össze és innen szállítot
ták további értékesítés végett a bécsi revizorátushoz. Ezt a rendszert bi
zonyára a szükségesség hozta létre, mert a kezdetleges selyemtenyésztést 
űző Magyarországon nem akadt kereskedő, aki a termelvényeket felvá
sárolta volna s így azokat az állam volt kénytelen átvenni. De a terme
lés továbbfejlődésével egyidejűleg ez a rendszer hátrányossá vált Ma
gyarországra: a gazdasági gyarmat állapotának egyik legékesebb bizony
ságát szolgáltatta. Amellett káros volt a selyemtermelésre is, mert egy
részt a termelőt verseny nélkül kiszolgáltatta az állami árszabásnak; 
másfelől pedig a hivatalok hosszú, lassú munkájával megnehezítette és 
megdrágította a selyem összegyűjtését. Annyi haszonnal mégis járt, hogy 
Pest-Buda, legalább a selyemkereskedelem szempontjából, könnyebben 
léphetett elő gazdasági középponttá és a kamarai hatóságoktól, amelyek 
hosszabb időn át elraktározták a magyar selymet, a helybeli iparosok 
aránylag könnyen beszerezhették selyemszükségletüket.

Budán gyűjtötték össze a magyar selymet, igaz, hogy csak bécsi meg
bízásból. Ide irányították a termelt selymet Apatínból, ahol a 80-as évek 
elején már Vanicsek működött, mint selyemgyáros és miután Szlavóniá
ban összegyűjtötte, ideküldte Sollenghi is, hogy a császárvárosban kerül
jön végső eladásra. Ide irányította a ráckevei uradalom termését az 
1775 év tavaszán Lakics János is, még pedig 6OV2 lont orsoí és 4 font 
faloppa selymet. A  két felügyelőt ez az eredmény kielégítette s jutalom 
fejében évenkinti deputatum biztosítását kérték a kamarától. De a felsőbb 
hatóságok nem osztották megelégedésüket és korholó iratban búzdítot- 
ták őket eredményesebb munkára. Egyúttal pedig azt is elrendelték, hogy, 
mivel Ráckeve a selyemtenyésztés főhelye, a gubókat Óbudáról is oda 
szállítsák.6

Ha a kamara elégedetlen volt a ráckevei uradalom termelésével, még 
kevésbbé elégíthette ki az óbudai, ahol Ferberth Ferenc, a bécsi szárma
zású prefektus, akit ténykedései miatt csakhamar felfüggesztettek állásá
tól, valóban kevés gondot viselt reá. Ezért Hebrank Antal József egy em
lékiratot terjesztett a kamara elé, rámutatván az óbudai selyemtenyésztés 
hiányaira és a javítás módozataira. A kérdőre vont Ferberth igazoló je-

e Prot. 1776 (rakt. sz. 1177) sess. 22. extra num. 1 és u. o. 6ess. 24. nrus. 8; 
Prot. 1775 (rakt. sz. 1173) sess. 32. nrus. 3 és extra nrus; Magy. kam. Oecon. (későbbi 
jelzése csak: Oecon.) 1783: 14. Az orsoi (olaszos alakja orsoio) a bordázáshoz való 
selyemcérna; faloppa pedig a begubózás közben elpusztult hernyó bábja, amelyből 
csak kevésbbé értékes selyem nyerhető.

9 129



leütésében előadta, hogy az uradalom területén már 2128 eperfa talál
ható és mihelyt a Ráckevén kitenyésztett facsemeték átültetésre alkalma
sak lesznek, számuk 7150-re fog emelkedni. De az eperfa elterjedése — 
Ferberth véleménye szerint — még nem vonja maga után a selyemte
nyésztés fejlődését, mert az uradalom területén kevés a földműves, aki 
a selyemhernyóval foglalkoznék s ezek sem rendelkeznek külön kamrával 
a hernyók tartására, a szobában pedig a sűrű pipafüst miatt tönkremen
nek; a robotszolgáltatásokat sem lehet a selyemtenyésztés érdekében fel
használni, már csak azért sem, mert a jobbágyok jelentős része készpénz
zel váltja azt meg s éppen akkor állt tárgyalás alatt Óbuda község ké
relme, amely az egész robotnak készpénzre való átváltását óhajtotta. 
További eredményt csak akkor gondolt az eperfa tenyésztés körül elérhe
tőnek, ha a ráckevei uradalomhoz hasonlóan itt is lenne ember, aki az 
ültetvényeknek gondját viseli, így ha itt is létesítenének két felügyelői 
állást, vagy pedig a ráckevei felügyelők hatáskörét kiterjesztenék az 
óbudai uradalomra is. A  kamara valóban méltányolta Ferberth javaslatát 
és az óbudai uradalmat is Lakics és Poppin gondoskodására bízta.7

A  kamara a későbbi években is gondját viselte az óbudai selyem
termelésnek. Jeszenovszky Sámuel, az új prefektus, Ferberth utóda, a 
bécsi pénzügyi hatóságok felszólítására 1781-ben újabb jelentést tett. 
Ebben összeállította az óbudai és visegrádi uradalmakban ültetett eper
fák jegyzékét s hozzáfűzte, hogy amíg Visegrád környékén egynéhányan 
foglalkoznak selyemkultúrával, addig Óbudán senki sem hajlandó vele 
törődni és az ő buzdítása is eredmény nélküli maradt. A  magyar kamara 
arra utasította Jeszenovszkyt, tanácskozzék Lakics és Poppin felügye
lőkkel, hogy miután a szükséges eperfák kéznél vannak, miként lehetne a 
lakókat selyemhernyó-petével ellátni és a kívánatos utasításokat megadni.8

A selyemfeldolgozás is igen kezdetleges volt az akkori Pest-Budán. 
Az 1771—74 között készült iparösszeírásból azt kell következtetnünk, 
hogy ezidőben Pesten, Budán és Óbudán csak a gombkötő céh tagjai fog
lalkoztak selyemáruk, legnagyobbrészt selyemszalagok előállításával. A 
pesti és budai iparosok munkásságára nézve csak az árak ismeretesek; 
Óbudáról már annyit tudunk, hogy ott három ilyen iparos működött és 
termelésük napi két végre is rúghatott.9 Lakics és Poppin ugyan már

7 Hebrank nem sokkal később fáradsága jutalmául állást kért a kamarától, de 
kérelmét elutasították, Prot. 1775, seßs. 1. nrus. 2 és sess. 14. nrus. 2; sess. 32. nrus. 
3 és extra nrus.

8 Ung. Kam. 1781, fasc. 7, no. 145 ex V. a bécsi Udvari Kamarai Levéltárban.
9 Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1896, 28—9 1. Horváth Mihály idézett gaz-
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1776-ban „Seiden-Florzeugsfabricant‘‘-nak nevezte magát, de ez a név 
csak annyit bizonyít, hogy magyar földön épp úgy, mint az egykorú kül
földön, bizonytalanság és határozatlanság uralkodott a fabrica és manu- 
factura szavak értelméről. A  franciák általában la fabríque de soie-nak 
nevezték a selyemipart és ez a kifejezés, amely az üzem nagyságával nem 
törődött, átkerült magyar földre is.10 A  két munkásnővel dolgozó szövő
mester, aki amellett személyesen ügyelt fel az uradalom eperfáira, a kéz
művesség legkezdetlegesebb fokát képviselte: a koronauradalom földesúri 
joghatósága alá húzódó iparost, aki egyedül földesurával állt szerződéses
kereskedelmi viszonyban és aki még a céhhatóságokkal sem került érint
kezésbe. Tehát a selyemipart csupán céhmesterek és a céhek alatt álló 
földesúri iparosok űzték Budapesten és környékén.

Már pedig köztudomású, hogy a szomszédos Ausztria selyemiparát 
a termelés új formája, a gyár alapozta meg. Ausztriában is hiányzott a 
kisüzemeknek az a hagyományos, régi ereje, ami Olasz- vagy Francia- 
ország selyemiparát naggyá emelte; de a múltnak tapasztalatát a gyári 
üzemek a maguk új lehetőségeivel egyszerre pótolták. A  gyárak uralkodói 
privilégiumok alapján jöttek létre, a céheken kívül állva, a sok meg
kötöttségtől szabadon a technikai újításokat állandóan nyomon követ
ték és végül a (legtöbbször valamilyen társaság formájában összegyűj
tött) nagyobb tőke birtokában sikeresebben indultak a gazdasági harcra. 
Privilégium, tőke és manufaktúra nélkül a selyemipar jóformán elképzel
hetetlen volt a monarchiában s ezeket éppen Mária Terézia uralmának 
utolsó éveiben, a bécsi vállalkozók hozták magyar földre. Ezek ugyanis, 
látva az ausztriai selyemtermelés sikertelenségét, Magyarország felé for-

daságtörténete és Garády Sándor (Az óbudai filatorium, História, 1932) ugyan azt 
állítják, hogy Óbudán már Mária Terézia idejében is lett volna selyemgombolyító. Mi 
ilyesminek egészen Fachini később ismertetendő vállalkozásáig semminemű nyomát nem 
találtuk; feltevésünk szerint nem is létezett. Ezt megerősíti Lakner László pesti és 
budai selyemtenyésztésí felügyelő jelentése 1783 végéről, amelyben elmondja, hogy a 
Pest-Budán termelt gubókat Ráckevén kell legombolyítani, mert a fővárosban nincs 
hozzávaló készülék. (Int. a. a. 6305 a Fővárosi Levéltárban.)

10 Beywinkler, a kis óbudai üzem tulajdonosa szintén következetesen „Fabricant"- 
nak nevezte magát. A Schedium de statu praesentí Fabricarum et Manufacturarum c. 
egykorú röpirat már igen szabatosan így határozza meg a manufaktúrát; „ahol ta
pasztalt mesterek állnak alkalmazásban é6 ifjak kitaníttathatnak és ahol mindig egy 
bizonyos készlet őriztetik a nyersanyagokból, hogy avval a szűkölködő mestereket vagy 
zálog vagy más biztosíték ellenében bizonyos időre ki lehessen segíteni,” (Grellmann id. 
mű 237 1.) A francia szóhasználatra vonatkozólag Kulischer Josef: Allgemeine Wirt
schaftsgeschichte, II. köt., München—Berlin, 1929, 147 1., ahonnan a nemzetközi fejlő
dés sok összehasonlító adatát merítettük.
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dúltak és mivel az itteni éghajlat nem csupán a selyem tenyésztésére, de 
feldolgozására (különösen a legombolyításra és cérnázásra) is igen meg
felelő, megkísérelték üzemeiket magyar földre áthelyezni.

Az első selyemiparos, aki Budapesten letelepedett, Valero István és 
Tamás volt. A Valero család, mely később oly nagy szerepet játszott a 
korai magyar kapitalizmus történetében, saragossai spanyol származású 
és feltehetőleg onnan hozta magával a selyem készítésének akkor még ti
tokszámba menő ismeretét. A  Mercy-féle telepítések során a Bánságba 
került és innen terjedt el rövid időn belül a Monarchia különböző tar
tományaiban, Valero Jakab a piarista rendbe lépett s a 18, század kö
zepén annak pesti gimnáziumát igazgatta, majd rendi provinciális lett. 
Valero Ferenc Bajáról származott Pestre, itt született István fia, Tamás 
pedig Budán. Az egyik fiú előbb Bécsbe költözött, ahol Falzogerrel egy- 
időben, az 1760-as években bevezette a fátyolgyártást, de a császárváros
ban nem találta meg az óhajtott sikert s ezért visszatért Pestre, ahol test
vérével társult. A  két fivér fátyol- és selyemgyárát 1776-ban nyitotta 
meg Pesten a mai Kürt-utca (melyet a legutóbbi időkig Valero-utcának 
neveztek) egy kis földszintes házában. Az üzem már méreteiben is meg
haladta a céhi műhelyek formáját; termelése, tulajdonosainak célja pedig, 
amely teljességgel megegyezett a merkantil gyárosokéval, valósággal 
szöges ellentétben állott a céhiparral. Azonban a tulajdonosok nem akar
tak gyökeresen szakítani a polgári életformával, mint ahogy a bécsi gyá
rosok tették, Életüknek külső formája nem a francia harmadik rendre 
emlékeztetett, inkább a magyar hagyományokhoz simult. 1781-ben István, 
nem sokkal később pedig Tamás is felvétette magát a pesti polgárok közé 
és polgári kötelességeiket mindig kellő komolysággal teljesítették.11

Valeroék megtelepedését követő évben két újabb selyemgyáros érke
zett Óbudára, mindkettő Bécsből. A Höpfinger és Beywinkler családok 
már második nemzedékben foglalkoztak ott a selyemiparral és céhi szokás 
szerint apáról fiúra szállt a mesterség. A  Höpfinger család üzeme idő
vel az egyik legnagyobb privilegizált gyárrá fejlődött Bécsben, amely 
1803-ban már 80 szövőszéken dolgozott. Beywinklerék nem értek el ilyen 
méreteket, de finom munkájukkal általános elismerésre tettek szert. A 
család két tagja, Beywinkler József és Höpfinger Jakab, akik sógorság-

11 Friedreich Endre: Iskolánk múltja, A Magyar Kegyestanítórend Budapesti 
Gimnáziumának Értesítője 1931—32. ißk. évről, 33 lap; Slokar Johann: Geschichte der 
österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I., Becs, 1914, 
388—9 1. és Int. a. m. 5603.
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bán voltak, polgári selyem- és brokátkészítőként működött Bécsben. Vi
szonyaik nem haladták túl a cchi ipar kereteit: mindketten egyformán 12 
szövőszéken dolgoztak, rendelkeztek az ezekhez szükséges berendezéssel, 
Beywinkler vagyonát 5329 frt.-ra, Höpfingerét pedig 1930-ra becsülték és 
azonfelül, mint városi polgárok, némi ingatlant is mondhattak magukénak.

Üzleti érintkezésben álltak Fachini Pállal, akinek a működési területe 
Magyarországra is kiterjedt és talán éppen ő hívta fel figyelmüket a 
magyar földre, ahol a vállalkozószelleműek szerint nagy lehetőségek 
nyílnak. A  két mesternek tehát az a gondolata támadt, hogy elköltöznek 
Bécsből, ahol már túl nagy lett a verseny, Magyarországra, ahol nem 
kell hasonló konkurrenciától tartaniok. 1776 májusában megkérvényezték 
az osztrák kancelláriánál, hogy Szlavóniában gyárat alapíthassanak, sze
mélyzetüket és szükséges eszközeiket oda átszállíthassák. Mivel pedig a 
költözés sok pénzt emészt föl, azt is kérték, hogy három éven át 300— 
300 frt. segélyt nyerjenek és a selyemfestőt, akit magukkal visznek, szin
tén 300 frt.-tal támogassa az állam. A magyar kancellária pártfogó jelen
tése alapján ígéretet is kaptak, hogy az átköltözés költségeit, valamint a 
kért évi támogatást a kincstár kiutalja.

Közben már kiválasztották leendő letelepedésük helyét, Eszéket is, 
amelyet Sollenghi működése valóban selyemipari központtá emelt. Mivel 
azonban a szlavóniai nyersselymet a linzi gyár használta fel, újabb kér
vénnyel kellett a hatóságokhoz fordulni aziránt, hogy Szlavóniában 2— 3 
(utóbb 4) mázsa selyem engedtessék át nekik, hogy azt saját szokásaik 
szerint kikészíthessék és az első két éven át hitelbe kapjanak selymet az 
államtól. Ez a kérvény még elintézés alatt állt, amikor Höpfinger Jakab 
és Beywinkler József együttesen elindultak Bécsből és 1777. március 18-án 
megérkeztek Óbudára minden holmijukkal, felszerelésükkel és a maguk
kal hozott személyzettel együtt. A kamara nevében Ferberth prefektus 
fogadta és a máig is fennáló Zichy kastélyban helyezte el őket olyanfor
mán, hogy a megfelelően átalakított kerti teremben és az üvegházban ren
dezkedhettek be ideiglenesen. Rövid óbudai tartózkodás után már be
látták, hogy mostani helyük alkalmasabb a megtelepedésre, mint Eszék, 
mert egyfelől a koronauradalom, másrészt az ország középpontjában lévő 
két szomszédos nagyváros nagyobb előnyökkel biztathatja őket, mint 
Eszék elhagyatott s nehézkesebben megközelíthető vidéke.

Ezért már áprilisban megkérvényezték, hogy Óbudán maradhassanak. 
Az engedélyt el is nyerték azzal a meghagyással, hogy a nekik kiutalt 
helyiségért bért tartoznak fizetni. Ezekután véglegesen berendezkedhet
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tek, de nyomban különböző követelésekkel léptek fel. így mindenekelőtt 
kijelentették, hogy a műhely- és lakáshelyiségért nem hajlandók bérössze
get fizetni és azt állították, hogy sohasem indultak volna el Bécsből, ha 
a kancellár, a kamara elnöke, valamint a tanácsosai nem biztosítják őket, 
hogy minden fizetség nélkül lakhatják a szükséges épületeket. A  továb
biakban még az épület átalakítására nézve álltak elő kívánságokkal: így 
egy újabb kémény felállítását kérték a kamrában, a kazán fölé, továbbá 
a terméskővel fedett kerti teremnek, ahol a szövőszékek állnak és ami 
télen nagyon hideg, fapadlóval való borítását. Ugyanakkor Ferberth is 
féltette tőlük és munkásaiktól a kastély körül elterülő kertet és azt ja
vasolta a kamarának, hogy a kertet díszítő kőszobrokat adják el, a buxu- 
sokat pedig vágassák ki, mert úgyis tönkremennek.

A magyar kamara külön leiratban utasította Felberthet, hogy a gyá
rosoknak mindenben kezére járjon és munkásságukat elősegítse. A kas
tély szükséges átalakításához hozzájárult s a bérre vonatkozólag úgy dön
tött, hogy a megtelepedés megkönnyítése céljából az első évre minden 
bérfizetés alól felmentette a gyárosokat, a második és harmadik évre 
csupán mérsékelt bért kívánt tőlük és csak a negyedik évtől kezdve kí
vánta a rendes és illő bérösszeget. Ferberth ilyen értelemben kötötte meg 
velük június 20-án a szerződést. Hogy a kertet megóvják, elkerítették a 
kastélytól, a szobrok egy részét pedig 85 forintért eladták. A  védelem nem 
sokat használt és a barokk főúri építkezéseknek egyik szép, fővárosi em
léke ekkor ment tönkre.

Időközben megérkezett a legfelsőbb leirat is, amely a gyárosoknak 
nyújtandó állami támogatásról döntött. Beywinkler és Höpfinger az első 
három évre egyformán 600 frt. előleget kap; a velük együtt érkezett Frast 
Péter (másutt Först József) selyemfestő pedig ugyanannyi időre 300-at. 
A hat év letelte után meghatározott részletekben kell ezt az összeget 
visszafizetni, az első esztendőre szóló támogatást pedig Budán nyomban 
kifizették nekik. A következő évben pedig arra is engedélyt kapott a két 
gyáros, hogy ,,Alt-Ofner Fabríque“ elnevezést és a magyar címert hasz
nálhassák.12

12 Magy, Kanc. 1776: 2374, 2749, 5655, 5853; 1777: 559, 602, 1371, 1636, 1794, 
3261 az Országos Levéltárban. Prot. 1777 (rakt. sz. 1180) sess. 22. nrus. 1 és sess. 
26. nrus. 5. Prot. 1777 (rakt. sz. 1182) sess. 7. nrus. 12; prot. 1778 (rakt. sz. 1184) 
6ess. 3. nrus. 4 és Ung. Kam. 1781, fasc. 7. no. 205 ex III.
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II.

A kezdő lépések a magyar selyemipar kialakítása érdekében még 
Mária Terézia kormányzata alatt megtörténtek. Az új éra, amit József
nek reformokra vágyó és minden téren hasznosan munkálkodni kívánó 
egyénisége jelentett, hamarosan éreztette hatását e téren is. Az új ural
kodó a fiziokratizmus gazdasági elveit vallotta s ez az ipar terén annyit 
jelentett, hogy nem közvetlen beavatkozás, állami támogatás vagy irányí
tás révén akarta az iparfejlődést előmozdítani, hanem közvetve. Nagyobb 
szabadságot engedett a magánvállalkozóknak és az állam feladatát csu
pán abban látta, hogy a fejlődés akadályait elhárítsa. Uralmának későbbi 
éveiben, 1784 után engedett ebből az álláspontjából s egyre inkább köze
ledett a merkantílizmus régi hagyományaihoz. Ettől az időponttól kezdve 
egyre gyakrabban nyertek osztrák gyárosok támogatást az államtól.

A Magyarországgal szemben követett gazdasági politikája is elhaj
lást mutatott az anyjáétól. Uralkodásának kezdő éveiben, ameddig 
fiziokrata elvei hatottak, némiképp engedett a bécsi udvar átöröklött, 
magyarellenes elfogultságából, de az a gyarmati politika, amelyet Mária 
Terézia tudatosított, továbbra is uralkodó szempont maradt a trón leg
főbb tanácsosainak körében. Az államtanács tagjai egy adott esettel kap
csolatban határozottan leszögezték véleményüket, hogy a magyar ipart 
ezentúl sem kell támogatni13 és az uralkodó, aki kezdetben anyjánál na
gyobb megértést mutatott a magyar gazdasági érdekek iránt, de utóbb 
a rendek közjogi ellenállása miatt elkedvetlenedett, nem emelte fel sza
vát a magyarellenes vótumokkal szemben. A magyarországi gyárak 
sohasem részesültek olyarányú támogatásban, mint az örökös tartomány
beliek. József rövid uralma mégis kedvezőbb volt a magyar iparosodás 
szempontjából, mint anyjának hosszú korszaka; ha közvetlenül nem is, 
de közvetett hatásai révén üdvös fejlődést indított meg. Ilyen irányban 
hatott az a sok erő, amit az új kormányzat akaratlanul is mozgásba ho
zott; ilyen irányban hatott a sok reform, amely felkeltette a vállalkozó
kedvet s megmozgatta az ország társadalmát; végül fel kell említeni a 
másfajta gazdasági rendelkezéseket, amelyek főként a mezőgazdaságot 
érintették, de a közjóiét emelésével visszahatottak az iparra. Végül hasz-

13 Mérei Gyula: A bécsi kormány gyáriparpolitikájának alapelvei Magyarorszá
gon 1790 és 1815 között, a Gr. Klebelsberg K. Magy. Történetkutató Intézet Évkönyve, 
V. évf. Bpest, 1935. 174— 191 L, továbbá Csapodi Csaba: Die Entstehung des ungari
schen Zolltarifes von 1784, u. o. VI., Bpest, 1936, 175— 187 1.
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nos volt a jozefinus rendszer támaszainak, a főbb hivatalnokoknak mű
ködése, akiket szintén magával ragadott uralkodójuk reformvágya, fel
világosodása és hasonló szellemben kívántak működni a maguk körében 
is. A  magyar dikasztériumok most bizonyára nagyobb jóindulattal kezel
ték az ipar ügyét, mint Mária Terézia évei alatt. Ügy látszott, hogy az 
iparpártolás gondolata csak most, majdnem egy emberöltővel később 
mint Ausztriában, érkezett el hozzájuk.

Az első kezdeményező lépést a bécsi udvari directorium tette meg. 
Miután az óbudai selyemgyárosok egyre újabb árvagyerekeket kértek 
tanításba, a directorium átírt a magyar kancelláriához. Azt tanácsolta, 
szólítsák fel a szabad királyi városokat, hogy azok az ország minden ré
széből árvákat küldjenek a selyemipar megtanulására s a felszólítás a 
későbbi években hatással is járt. A  fontos kezdeményező lépések azonban 
nem Bécsből, hanem a magyar kormányszékektől indultak ki. A magyar 
kamara 1783-ban felszólította a pest-budai selyemgyárosokat, adják elő 
véleményüket, miként lehetne a magyarországi és szlavóniai selyem hiá
nyosságain segíteni. Höpfinger és Beywinkler közös beadványukban a 
következő szempontokra hívták fel a figyelmet: 1. A magyar selyemnek 
egyenlőtlen színe van s ezt az okozza, hogy a gubók nincsenek osztályozva. 
2. Ha az orsoi jobban lenne forgatva, finomabb lenne és a belőle készült 
áru, főként a tafota, nyerne értékében. 3. A  legombolyított szálak vas
tagok, azonfelül 4. durvák, mert egyszer kevés gubó szalad egy fonalba, 
máskor sok s ezért a szál egyenetlen lesz. 5. A  selyem súlya függ annak 
víztartalmától, ez pedig a szállítás és beraktározás körülményei szerint 
ingadozik. 6. A  szálak rövidek s ez igen káros, mert nem lehet őket jól 
megfesteni. — Ugyanakkor a Valero testvérek gyára hosszabb emlék
iratot terjesztett a kamara elé s bírálatuk nagyjában megegyezett az 
előbbivel. Fontosabb tanácsaik a következők: 1. A legombolyított fonalakat 
kellőleg ki kell szárítani, mert különben összeragadnak. 2. Fontos, hogy 
a motolla elég távol legyen a katlantól, mert a fonalnak a szabad leve
gőn át kell szaladni. 3. A gubókat szín szerint kell osztályozni és minden 
szín külön gombolyítandó le. 4. Minőség szerint is osztályozni kell azo
kat. 5. A fonal egyenlőtlensége abból ered, hogy majd 20, majd pedig 
csak 4 szálból fonják, ezen gondossággal könnyű segíteni. 5. A  helytelen 
keresztezésen is lehet csekély kiadással javítani.14

A legfőbb baj tehát a technikai hiányosságban rejlett, ami onnan

14 U. K. 1782, fasc. 7. no. 66 ex II és Oecon. 1783: 1400.

136



eredt, hogy a fiatal iparághoz, amelyet egyébként is másod- és harmad
rangú, kivándorlásra kapható külföldi mesterek honosítottak meg, nem 
találtatott még elég szakértő kéz. Ezeken a hiányokon akart segíteni a 
helytartótanács felterjesztése, amely kifejtette, hogy a selyemipar bizo
nyára nagyobb lendületet venne, ha a festési eljárást tökéletesítenék. 
Most, állapítja meg az 1783-í irat, a budai és pesti üzemek még azt a 
mennyiséget sem tudják felhasználni, ami az országban termeltetett; pe
dig az a szükségletnek csak csekélyebb részét fedezné.15

A  legfőbb kormányszékek nem maradtak meg csupán a tanácsadás
nál. A  helytartótanács 1783 július 24-én körrendeletét bocsájtott ki az 
iparpártolás érdekében. Ennek bevezetése, amely érdekesen világítja meg 
a jozefinus felvilágosodás gondolkodásmódját, eképp okolja meg az állami 
iparpártolás szükségességét: „Mivel Őfelsége nagy mértékben gondját vi
seli az ország termékeinek, a gyárak gyarapodásának, valamint a minő
ség javulásának is, hogy ezáltal a kereskedelem előrehaladjon és növe
kedjék és ezáltal a közboldogság létrejöjjön, továbbá az egész birodalom
nak és az egyeseknek a jólétéről minden lehetséges törekvéssel gondos
kodás történjék", tehát különböző gazdasági rendeleteket hoztak. Ezek 
közül első helyen szerepel, hogy a selyemtenyésztés érdekében tett intéz
kedések végrehajtását vizsgálják felül és ellenőrizzék, A  többiek a len- 
és kanavász termelés előmozdítására, a posztó és len minőségének meg
javítására, a gyárosok pártolására s végül a búzakivitelre, valamint a 
dohánytermelésre vonatkoznak. A rendelet alapján minden törvényható
ságban bevezették a selyemtenyésztési felügyelő (vagy a kisebb helyeken 
csupán gyakornokok) állását, aminek elterjesztését még Mária Terézia 
kormányzata kezdte meg, de csupán ekkor vált országossá.10

A rendelet hatására a törvényhatóságok is működésbe léptek. Pesten 
és Budán Lakner László lett a selyemtenyésztési felügyelő s a pesti ha
tárban eperfákat ültettek. De a hasznos rendelkezések mellett akadt sok 
haszontalan és meggondolatlan is: az akkori bürokráciának a kinövései, 
így Abaúj megye annyira fellelkesedett, hogy vállalkozót keresett, aki 
saját költségére és veszélyére átvenné a megyei selyemtenyésztést. A 
vármegye körlevelét kihirdették Pesten is, de a vállalkozószellemű vá
rosban nem akadt jelentkező erre az üzleti ajánlatra. A  16 szepesi város 16

16 Marczali Henrik: Magyarország története II. József korában, I. köt., Budapest, 
1881, 111 1.

10 Helyttan, 1783: 6877. Int. a. a. 6118 alatt található a Pest városnak küldött 
példány.
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adminisztrátora még az 1776—77 években meg akarta honosítani az eper
fát, de az elültetett csemeték a rossz időjárás miatt tönkrementek s min
denki feladta a hiábavaló kísérletezést. Az új adminisztrátor az 1780-as 
években hiába próbálkozott ismét, a lakosság nem kezdett hozzá újból.17 
Marczali még különösebb eseteket említ. Szerinte néhol a birtokosoknak 
régebbi gyümölcsfáikat kellett kivágatni, hogy helyet nyerjenek az 
epernek.

Az esetleges túlzások és kinövések mit sem vonnak le abból a tény
ből, hogy József rendelkezései nagy mértékben előmozdították a magyar 
selyemtermelést. Jó hatása volt annak az 1787-i rendeletének, amely meg
engedte, hogy a Magyarországon készült selyem vámmentesen vitethessék az 
örökös tartományokba. Viszont ugyanakkor érvényben maradt a régi vám
tarifa a maga számtalan káros vámtételével, amely pl. a festékanyagokat 
olyan súlyos vámmal sújtotta a magyar határon, hogy hasznosabb volt a 
fínomfestést az országhatárokon kívül, az örökös tartományokban elvégezni. 
A drága és nehézkes festőeljárásért természetesen tekintélyes összegek 
hagyták el az országot. Ezzel szemben érdemes újítás volt, hogy 1788 
februárjában megszűntették a gubók állami kényszerbeváltását és mindenki 
tetszése szerint értékesíthette azokat. A  selyemlegombolyító üzemmel ren
delkező gyárosok maguk is vásárolhattak, de a legnagyobb mennyiséget 
ezután is az állam vette át. A  pesti kamarai adminisztráció területén 
Stolz János, a pestvárosi selyemtenyésztési felügyelő intézte a beváltást. 
Az 1789 évben az óbudai selyemfonóda számlájára 589 frt. 1372 kr.-t 
fizetett ki a beszolgáltatott gubókért és a gubókat a fonodába szállíttatta. 
Végül pedig még ugyanabban az évben a helytartótanács újabb, terjedel
mes utasítást adott ki a selyemtenyésztés fokozása érdekében.18

Ennek a gondoskodó munkának meg is volt a maga eredménye. A 
Magyarországon termelt selyem mennyisége évről-évre nőtt, amint arról 
a hatóságok örömmel számoltak be. így az 1780 évi selyemtermelés 
10%-kal hagyta el az előző 1779 évit, pedig ekkor a selyemtenyésztés 
még csak Horvát-Szlavonország három megyéjében, az ottani határőrvi
déken és Bács megyében folyt jelentősebb arányokban. A  következő 
1780—81 évekről örömmel jelentette a kamara, hogy a selyemtermelés a 
katonai határőrvidéken és az újonnan Magyarországba bekebelezett Bán
ságban tekintélyes jövedelmet jelent, mert az említett két esztendőben

17 Int. a. a. 6305 és 6513. Ung. Kam. 1781, fasc. 7. no. 145 ex V.
“  Helyttan. 1787: 18634, Int. a. m. 1014; Grellmann i. m. 240 l.j Helyttan. 1788: 

23369, Int. a. m. 2807.
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Szlavónia és Horvátország beváltóhelyein több, mint 80 mázsa selymet 
váltottak be, ami 60.000 frt. jövedelmet jelentett. A szűkebb értelem
ben vett Magyarország (Horvát-Szlavónország és a határőrvidék nélkül) 
erősen elmaradt az ilyen eredményektől, de József évei alatt, mikor a 
selyemhernyó gondozása tovább terjedt észak felé, egyre emelkedő irány
zatot mutatott. A közelegykorú statisztika így számol be a szűkebb érte
lemben vett Magyarország selyemtermeléséről:

1782- ben termeltek 3995 fontot
1783- ban termeltek 4654 fontot
1784- ben termeltek 6501 fontot
1785- ben termeltek 6952 fontot
1786- ban termeltek 5467 fontot

Az 1787—91. években a déli végeken dúló török háború miatt a termelés 
rendkívül megcsappant és az utána következő békeévekben csak lassan 
érte el az előbbi magaslatot:

1792- ben termeltek 1361 fontot
1793- ban termeltek 1058 fontot
1800-ban termeltek 7630 fontot.19

Ez a nyersselyem-mennyiség, amint azt már Schwartner is hangoz
tatta, csak elenyészően csekély mennyiségben került a belföldön feldol
gozásra. Túlnyomó része az örökös tartományokba ment s az ott történt 
feldolgozás után mint készárú került vissza Magyarországra. Ez volt a 
következménye Magyarország gyarmati helyzetének és a gyarmati hely
zet jelentős anyagi károsodással járt. Egy egykorú becslés szerint Ma
gyarország 1783-ban egy millió forint értékben importált selyemárut, 
ugyanakkor pedig a félselyemárúért fél milliónál is többet adott a kül
földnek. Ezt a becslést megerősíti egy egykorú statisztikai adat is, amely 
szerint ugyancsak 1783-ban egyedül Ausztriából 855.396 frt. értékben 
hoztak magyar földre selyem és félselyem árut, pedig azonkívül még Stá
jerország, Karintia és Krajna is küldött oda selymet.20 Ha meggondol
juk, hogy a gubóbeváltó inspektorok 30 ill. 20 krajcárt fizettek minőség 
szerint a fontjáért, nyilvánvalóvá válik, hogy Magyarország a legjobb év

19 St. R. 1781: 181 és 1782: 14 a bécsi Házi, Udvari és Állami Levéltárban, továbbá 
Demian id. mű 177—178 1.

90 Grellmann i. m. 242 1. és Au. L. Schlözer: Staats-Anzeigen, 1793, XVIII. köt., 
69. füzet, 33 1.
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ben sem keresett a selyemtenyésztéssel 2—3000 forintnál többet, A  ma
gyar selyemtenyésztés tulajdonképpeni hasznát az örökös tartományok 
látták, mert ott működtek a gyárak, S ezért volt különösen fontos az or
szágra nézve, hogy az iparélet végre Magyarországon is meginduljon.

III.

Az 1780-as években újabb lépések történtek a magyar selyemipar 
megteremtése érdekében. E téren nem annyira az uralkodó jószándéka 
volt fontos, mint inkább annak az élénkszellemű, nemzetközi társaságnak 
a szerepe, amely a maga örök üzletkereső útjában Magyarországra is el
vetődött és annak elmaradt gazdasági életében csábító lehetőségeket fe
dezett föl. Ehhez a társasághoz tartozott Sauraigne József, aki neve után 
ítélve francia lehetett és aki 1780-ban azt kérvényezte, hogy bízzák rá a 
bánsági selyemtermelés igazgatását és adjanak neki az említett területen 
10 évre selyemvásárlási monopóliumot. Ezzel szemben azt ígérte, hogy 
nagy fellendülést fog hozni a selyemtenyésztésben és hogy 31 krajcárt 
fizet az eddigi 30 helyett a gubó fontjáért. Kérését elutasították, de amint 
az általában történni szokott, a fellendülés előtt álló, állami támogatást 
élvező iparágak magukhoz vonták a vállalkozókedvű szerencsevadászokat, 
így egy borbélymester azt kérvényezte, hogy adják át neki a bánsági 
selyem tenyésztést; Zanelli pedig21 részletes tervet dolgozott ki, amely 
szerint 500.000 forint befektetéssel kellene a selyemtenyésztést fellendí
teni s ez az összeg 10 éven belül 13%-kal kamatoznék. A borbélyt senki 
sem ismerte a hatóságoknál, Zanelli tervét pedig kivihetetlennek tartották 
s így míndakettőt elutasították.22

Az ilyen alaptalan tervezgetéseknél nagyobb sikerrel járt egy másik 
indigéna, Fachini Pál működése. Élete, amely valóban szorosan egybe
forrott a magyar selyemiparral, jól ismeretes. Sollenghi hívására 1764-ben 
érkezett Itáliából Bécsbe és hol mellette, hol pedig mint önálló selyem
kereskedő dolgozott Magyarországon, Horvát- és Szlavonországban, a 
Bánságban és Bécsben. Még Sollenghivel együtt dolgozott ki egy tervet,

21 Ez a Zanelli alighanem azonos lesz avval a Zaneri (másutt Zanoni) Bertolóval, 
aki Fachini óbudai filatóriuma mellett működött, mint selyemosztályozó és akiről 
Horváth Mihály ipartörténete (majd utána még többen mások is) tévesen azt állítot
ták, hogy ő lett volna az óbudai selyemfonóda vezetője.

22 U. K. 1780, fasc. 7. no. 157 ex VII és St. R. 1785: 1249.
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amely a már meglévő eszékin kívül egy újabb selyemfonóda felállítását 
célozta, de csak akkor látott munkához, amikor Sollenghi már meghalt, ő 
pedig Bécsben érintkezésbe került br. Fümberg Bernáttal, egy volt al
ezredessel, az arisztokráciának egy, az udvari körökben kellő befolyással 
bíró tagjával, aki sok más társához hasonlóan a gazdasági életbe kívánt 
bekapcsolódni. Mikor Fümberg részvételét biztosította, 1779-ben Fachini 
ajánlattal fordult a kamarához. Ebben előadta, hogy évek óta nagy meny- 
nyiségű nyers, fonatlan selyem gyűlt össze, mivel a monarchiában nem áll 
elégséges számú fonoda (filatórium) a rendelkezésre. Mivel pedig a 
nyersselyem az állás során romlik, ez tehát nagy kárt jelent a kincstár 
számára. Ő azonban hajlandó mindazt a magyarországi strazza, orsoi és 
tráma selymet,23 amit az itteni gyárak fel nem dolgoznak, átvenni, még 
hozzá a nyers vagy fonatlan selyem fontját 7 frt. 30 kr-ért, az orsoit 
11 frt. 30 kr-ért, a trámát 9 frt. 30 kr-ért, a strazza mázsáját pedig 10 fo
rintért; mindezen árakat bécsi átvételre és hat hónapos hitelre értve. Egy
ben pedig arra is engedélyt kért, hogy a megfelelő monarchiái üzemek 
hiányában, ezeket külföldre vitethesse feldolgoztatni.24 *

Ajnálatát a magyar kamara erős bírálatban részesítette. Mind- 
ennekelőtt a javaslatba hozott árakat találta alacsonyaknak. Egy font 
trámáért eddig 10 frt.— 10 frt. 30 krt-t fizettek és most télen, amikor a 
hajózható víziútak befagytak, 11 frt-ra is felemelkedik az ára. Véleménye 
szerint Fachininek sem szabad olcsóbban adni. Úgyszintén állást foglalt 
a magyar selyemnek külföldre vitele ellen. Ha a magyar selymet expor
tálni akarják, vélte, akkor azokhoz a holland kereskedőházakhoz kell for
dulni, amelyek az északi országokban olyan jó összeköttetésekkel rendel
keznek. Azt az állott és romlott nyersselymet, amely jelenleg raktáron 
fekszik, egyébként sem tanácsos külföldre vinni, mert ez egyszersminden- 
korra elronthatná a magyar selyem hitelét. Ha a szükség úgy kívánja, in
kább belföldön kell feldolgoztatni, még veszteséggel is. Igaz, hogy ehhez 
hiányzik a megfelelő üzem, de ha a hegyvidéki Tirolnak mintegy 50 fo
nodája van, mért nem lehet még egy ilyet Magyarországon is felállítani? 
— Az udvari kamara döntése mindenben a magyar kamara álláspontja 
szerint történt: a nyersselymet és a strazzát a kért árért és hitelre, a 
kiviteli illeték elengedésével Fachininek juttatta, de nem a trámát és az

23 Strazza a nyersselyem tisztítása közben adódó hulladék. Tráma é6 orsoi a 
selyemszövetekhez felhasznált két selyemcérna fajta.

24 Oecon. 1783: 1071. Az óbudai fonodára nézve becses tanulmány Garády Sándor
munkája: Az óbudai filatórium, História, 1932 és különlenyomatban.
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orsoit. Egyebekben pedig felszólította a magyar kamarát, hogy egy 
Óbudán felállítandó fonoda építésének a tervét és költségvetését készít
tesse el s kilátásba helyezte még egy távolabbi filatóríum megépítését. 
Utóbb Fachini is felemelte az orsóiért ajánlott árat és ilyen értelemben 
kötötték meg vele a szerződést 1780. május 26-án az 1789 év végéig ter
jedő érvénnyel. Az orsoi fontjáért 12 frt-ot kellett fizetnie, a többi se
lyemfajtát olyan áron kapta, mint ahogy első ajánlatában kérte. Egy
úttal pedig utasították a magyar kamarát, hogy azt a 26.672 írt. 23 27/ao 
kr-t, amivel a selyemvásárlók részben már évek óta tartoznak, minél hama
rabb hajtsa be.25

Az új fonoda terve, amit most felsőbb megbízás folytán el kellett 
készíteni, nem volt idegen a magyar hatóságok számára. A magyar kancel
lária már 1777 tavaszán, a két óbudai gyáros megtelepedése idején, fel
hívta az uralkodó figyelmét, hogy az eszéki fonoda termelése nem elég
séges, szükség van egy másodikra is az országban. A javaslat annakidején 
nem keltett mélyebb hatást, de két évvel utóbb a kamara hasonló értelmű 
indítványa már eljutott a megvalósulásig. A terveket a magyar kamara 
és az óbudai prefektúra az 1780 év végén készítette el. Részt vett a mun
kákban Fachini is, sőt a belső berendezés elkészítését ő maga vállalta el. 
Ennek alapján feltehetjük, hogy tőle származik a terv alapvető gondo
lata, aminek a kivihetetlenségén később az egész vállalkozás megbukott, 
hogy t. i. az eddig szokásos kézimunkát vízierővel helyettesítsék és ezt 
használják fel a gépek hajtására. ,,A víz által hajtott filatóríum, mondja 
a hivatalos vélemény, a fonott selyem előállításában tényleges megtakarí
tást hozna, mert az éjjel-nappal működésben lenne és a kézi filatórium- 
nál föltétlenül szükséges embereket meg lehetne takarítani." Itt tehát 
nem csupán egy újabb üzem felállításáról volt szó, hanem nagyjelentő
ségű technikai újítás bevezetéséről. A kézi munkának géperővel való he
lyettesítése épp azokban az években terjedt el európaszerte s ekkor 
kezdődött a géppel dolgozó gyárosok küzdelme a kézműves céhek ellen. 
Jacquard első találmányát, a nyüstös szék megjavítását tíz évvel később 
készítette el, mint Fachini a maga tervét; az óbudai filatóríum építése 
tehát szorosan beilleszkedett az európai fejlődésbe. Óbudán ugyanazok a 
gondolatok foglalkoztatták a gyárosokat, mint Lyonban s nincs mit cso
dálkozni azon, ha Lyonban, ahol a régi hagyományok, a nagy tőke és az 26

26 U. K. 1780, f. 7. no. 133 ex II; no, 30 ex XII és 1781, no. 197 ex III.
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állami jóindulat támogatta az új találmányokat, nagyobb sikert értek el, 
mint az európai kultúrvilág szélén fekvő magyar városokban.

Fachíní újítása érthetőleg teljes mértékben megnyerte a felvilágo
sodott hivatalnokok tetszését és a társadalom vezető rétegei hosszú éve
ken át nem fáradtak el folytonos érdeklődésükről tanúbizonyságot tenni. 
A magyar kamara véleményében kifejtette, hogy egy második fonodára 
szükség van s miután az az adózók gazdagságát növelné, az államnak is 
hasznot jelentene, A  ráfordított kiadások megtérülnek, hiszen Fachini egy 
font trámát 2 írt-tál, az orsoi fontját pedig 4 írt-tál drágábban veszi át, 
mint a nyers selymet; pedig ugyanakkor a tráma fonása csupán 1 írt. 24 
kr-ba, az orsoié pedig 1 frt. 36 kr-ba kerülne és a hatemeletes, három 
orsóval dolgozó üzemben évenként hatvan mázsát is fel lehetne dolgozni.26 
A bécsi számvevő-kamara is helyeselt és régi szokásához híven csupán 
az előirányzott költségek egy részét alkudta le. Végső terve szerint a 
fonoda 18.854 frt-ba fog kerülni, beleszámítván azt a 6981 frt-nyi összeget 
is, amiért Fachini a belső berendezést szerződésszerűleg elvállalta; a 
szövőmester lakásának és a raktárnak az építési költségeit 20.834 frt-ra 
irányozták elő. Az ügy végső fokon az államtanács elé került, ahol Lőhr 
államtanácsos kedvezőleg véleményezte: „Az ajánlat mindenesetre hasz
nos és az ország különös hasznára fog szolgálni.“ Ennek alapján elfogad
tatott.27

Az engedély értelmében 1781 februárjában kezdetét vette a fonoda 
építése és a munkálatok a legfőbb személyiségek látható érdeklődése, jó
indulatú gondoskodása mellett folytak. Festetich György, a magyar ka
mara elnöke, még magánlevélben is intézkedett reávonatkozólag, gyakran 
tett jelentést Kollowrathnak Bécsbe és márciusban már sürgette az alig 
egy hónapja elkezdett munkákat. Az építést Jeszenovszky és Fachini ve
zette és mivel belföldön nem találtak, külföldről kértek alkalmas mester
embereket. Jóformán a Habsburg korona valamennyi nemzetisége dolgo
zott az óbudai építkezésen. Fachini Olaszországból hozta Ríslari Antal 
szövő-asztalosmestert, majd a hasonló foglalkozású Gresta Józsefet, mind
kettőnek megígérvén, hogy nemcsak az építkezésnél, de majd a fonodá
ban is alkalmazást nyernek. Strassgüthl Ferenc asztaloslegényt Bécsből 
hozatták s megígérték neki, hogy Óbudán letelepedhetik, ingyen kap la

26 Horváth Mihály (id. mű 216 1.) 4240 orsóról, mások 3240-ről tesznek említést. 
Az orsóknak ezt a hihetetlenül nagy számát már Schóber József is kétségbe vonta. 
(I. m. 18—9 1.) A régebbi írók talán a csévék számával tévesztették össze.

87 Kanc. 1777: 1836 és St. R. 1781: 181.
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kást is, viszont köteles lesz a fonodában szükséges javításokat elvégezni. 
Mindezekhez járult a koronauradalom önmagában is tarka, soknyelvű 
lakossága.

A  magyar kamara időközben a fonoda üzembehelyezéséről is gon
doskodott és felszólította Fachinit, tegyen javaslatot a személyzetre vo
natkozólag. Fachini ekkor Grestát ajánlotta és hangoztatta, hogy miután 
Milánóból vagy máshonnan bajos lenne egy újabb szövőmestert hívni, 
adják át Grestának a készülő fonodát. Gresta a maga részéről hajlandó 
volt mindazokat a föltételeket elvállalni, amelyeket Mauscholi, az eszéki 
fonoda mestere vállalt, azaz egy font orsoi selyem elkészítéséért 1 frt. 
30 krt-t, a tráma fontjáért 1 frt. 9 kr-t kért. Magára vállalta a kisebb 
javítások elvégeztetését; továbbá, hogy a szükséges munkásokat elő
teremti, fizeti, viszont lakást a maga, valamint munkásai számára ingyen 
kap. Vállalta végül azt is, hogy a strazza hulladékot visszaszolgáltatja 
a kincstárnak. Ilyen alapon a magyar kamara felsőbb jóváhagyás remé
nyében megkötötte vele a szerződést.

Azonban a felsőbb jóváhagyást nem sikerült elnyerni. Bécsben ugyanis 
úgy vélekedtek, hogy a fonoda igazgatójának nagy üzleti érzékkel, régi 
tapasztalatokkal kell rendelkezni. Nagyszabású üzletembert kerestek erre 
a helyre és Fachinit találták a legalkalmasabbnak. A  szerződés feltételeit 
is megváltoztatták: az üzemet 1789 végéig, tehát a selyemátvételi szerző
dés lejártáig akarták bérbeadni s ilyen módon, elég szerencsétlenül, kap
csolatot teremtettek a két vállalkozás között; évi bér gyanánt pedig az 
építésre fordított teljes összeg 472%-át kötötték ki. Feljogosították azon
ban Fachinit, hogy az üzemet további albérletbe adhassa.28

A  bécsi utasítások értelmében kötötték meg 1781 nyarán a szerző
dést Fachinival. A  kamara megígérte, hogy az óbudai fonoda 1781 ok
tóber végére üzemképes állapotban lesz és azt az 1789 év végéig Fachini- 
nek bérbe adta. A  bérlő kötelezettséget vállalt, hogy a szükséges kisebb 
javításokat a sajátjából fizeti, a nagyobbakat pedig, amelyeket munkásai 
helyrehozni nem tudnak, a kamarának jelenti. Ő fizeti a személyzetet és 
a környékről árvagyerekeket vesz tanításba. A  tanítás első három évében 
a fiúkért 40 frt., a leányokért 24 frt. évi támogatást kap a kamarától és 
a ruházatért külön, nemre való tekintet nélkül, évi 12 frt-ot. Ezt a se
gélyt 3 fiú és ugyanannyi leány után biztosították számára avval a fel
tétellel, hogy azok két esztendei tanulás után felszabaduljanak és akkor,

28 U. K. 1780, fasc. 7. no. 30 ex XII; 1781, no, 197 ex III; no. 54 ex V; no. 
224 ex VI; no. 153 ex X.
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a szokásos bér mellett, továbbra is alkalmaztassanak és így rendes meg
élhetéshez jussanak. A  tanulás ideje alatt megfelelő gondozásban része
sítse őket a mester és gondoljon arra is, „hogy a kereszténységben és jó 
erkölcsökben nőj jenek fel és egykor majd hasznos polgárokat adjanak az 
államnak." Egyben megbízták a kamarai prefektust, hogy a tanoncokra 
vonatkozó szabályok betartását ellenőrizze. A szerződés bérleti díj fejé
ben a fonodára fordított költségek 41/2%-át írta elő évenként, amit a bérlő 
két, féléves részletben tartozik a pozsonyi kamarai pénztárnál befizetni. 
Mivel pedig ezek a költségek csak az építkezések befejeztével válnak is
meretessé, akkor fogják vele közölni a pontos összeget. Mindezek fejé
ben Fachininak jogában áll, hogy az üzemben selymet fonjon, de a kül
földiektől sem kérhet többet a kamara által kikötött árnál, azaz az or
sóiért 1 írt. 30 kr-t és a trámáért 1 írt. 9 kr-t. Mivel pedig a selyemát
vételi szerződés alkalmával br. Fürnberg ingatlanára már betábláztak 
40.000 frt ovadékot, tehát most nem kértek tőle újabbat.29

Szeptember elején már tető alatt állt a fonoda és a hat emelet magas 
épület már puszta méreteivel is csodálatot keltett nemcsak a kis Óbudán, 
de a két leendő fővárosban, Pesten és Budán is. Szeptember 2-án meg
érkezett a Dunán Gresta szövőmester családja, továbbá Rislari két másik 
asztalosmester társaságában, akik magukkal hozták a fonoda egész belső 
berendezését. Jeszenovszky prefektus a személyzetet a Madár kocsmá
ban szállásolta el, a gépet a fonoda mellett, az uradalmi kertben lévő 
csűrben. Mivel a szövőmester és emberei számára kijelölt lakóház kicsiny
nek találtatott, a kamara 100 frt költséggel meg akarta nagyobbítani, hogy 
ott egyúttal egy raktárt is fel lehessen állítani. Ugyanakkor Jeszenovszky 
és Sappl, Sollenghi utóda a szlavóniai felügyelőségben, már az üzemben 
szükséges árvagyerekek toborzását is megkezdte.30

Az üzembehelyezés örvendetesen előrehaladt, de szeptember elején 
már látható volt, hogy az épület a szerződésben kitűzött határidőre nem 
készülhet el. Hátra volt még a belső berendezés és egy kis csatorna épí
tése, ami a szükséges vízierőt fogja szolgáltatni. A belső berendezés ter
vét Rislari szövő-asztalosmester készítette és annak kivitelezésére a szer
ződés szerint Fachini vállalkozott 6981 frt. 38 kr. fejében. Csakhogy az 
építkezés közben nyilvánvalóvá lett, hogy Rislari terve helytelen és azt 
át kellett alakítani. Egyes tárgyak feleslegesnek bizonyultak, máshol a

SB U. K. 1781, fasc. 25. no. 151 ex VIII. A szerződést In extenso közli Garády 
id, műve. Továbbá St. R. 1782: 14 és U. K. 1782, fasc. 7. no 66 ex II.

30 U. K. 1781, fasc. 7. no. 153 ex X és fasc. 33. no. 46 ex IX.
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megadott mennyiségnél többet kellett felhasználni, sőt az is előfordult, 
hogy egyes felszerelési tárgyak teljességgel hiányzottak. A  változtatások 
között legnagyobb tételként az szerepelt, hogy 6480 keményfacséve he
lyett 18.560-at kellett beépíteni. Mindez 660 írt 16 kr-ral többe került 
az előirányzottnál és a kamara ezt az összeget Fachini javára írta. Az 
eredeti terv felborulása folytán a belső berendezés elkészülte is tovább 
tartott, mint ahogy gondolták. A  munkálatokon Gresta vezetésével hat 
asztalosmester és egy segéd dolgozott, a korszak szokása szerint, reggel 
6-tól este 6-ig, napi 12 órás munkaidő mellett és mivel a téli hónapokban 
korán sötétedett, még gyertyafény mellett is folyt a munka, mígnem 1782 
április közepén elkészült.51

Evvel egyidejűleg folyt a kis csatorna építése, ami az egyik kis óbudai 
patak vizét vezette a gyárhoz. Csupán az ősz folyamán derült ki, hogy 
a természetes meder, amely a vízmennyiséget az üzemet hajtó főkerék
hez vezeti, szűk és eliszaposodott s ennek folytán szükségessé vált annak 
kiépítése. Jeszenovszky elkészíttette a szükséges terveket, amelyek majd
nem 5000 frt előre nem látott kiadást jelentettek. A  takarékos kamara 
hosszas alkudozások után 4000 frt alá szállította a költségeket és október
ben megkezdték az építkezést. Egész télen át serényen folytak a munká
latok. 18 ács és egy pallér dolgozott rajta és azonfelül azok közül az 
óbudai alattvalók közül, akik szegénységük miatt robotszolgáltatásukat 
megváltani nem tudták, minden napra 36 napszámost osztottak be hozzá
juk. Mosonyi Márton uradalmi felügyelő állandó jelenlétével szorgal
mazta a munkát. Legnagyobb fáradsággal a szükséges faanyag előterem
tése járt. 436 hatalmas tölgyfát szállítottak a visegrádi erdőségekből 
Óbudára kocsin, részben robotban, részben pedig készpénzfizetség ellené
ben. Az ácsok 870 karót készítettek belőle és ezek közé fogták a vastag 
tölgyfagerendákat. 1781 februárja folyamán elkészült a csatorna.31 32

A  fonoda építése tehát jóval hosszabb ideig tartott, mint ahogy ere
detileg tervezték. A  korakapitalizmus technikai újításainak örök sorsa 
volt ez: folytonos, szinte végelláthatatlan kísérletezések kívántattak, amíg 
egy technikai elképzelés megvalósulhatott. Mivel a megfelelő ismeretek 
még csak fejlődésük kezdetén álltak, a tervek jó vagy rossz voltát nem 
elméleti számítás, hanem csak a gyakorlat tudta eldönteni. A gyakor
lati kivitel rengeteg pénzt kívánt s ezt a pénzösszeget, legalábbis a Rajna 
vonalától keletre eső országokban, rendszerint az állam folyósította. így

31 U. K. 1781, fasc. 7. no. 32 ex XI.
33 U. K. 1781, fasc. 33. no 153 ex IX; 1782, fasc. 7. no. 117 ex II.
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az óbudai filatóriumba is mintegy 70.000 írt költséget fektettek, nem szá
mítván azt az óriási összeget, amit az állam a Fachini-féle szerződésen 
veszített; de az ilyen befektetéseket bizonnyal hasznosnak nevezhetjük, 
hiszen az ezek során nyert tapasztalatokon épült a következő kor hirtelen 
fellendülő gépesített ipara. Ilyen nagyarányú kísérlet volt az önmagá
ban talán haszontalan, végső fokon azonban feltétlenül hasznos fonoda 
építése is. Sajnos, azonban az itt nyert tapasztalatokat inkább az osztrák, 
mint a magyar gyáripar értékesíthette!

Az építkezések ugyanis még távolról sem fejeződtek be. 1782-ben 
még egy emeletes házat emeltek, mintegy 9500 frt költséggel a mester, a 
személyzet és a tanuló árvagyerekek lakásául. A  következő esztendőben 
selyemkezelési házat építettek, ahol egyúttal a gubóraktár- és laborató
rium, továbbá az inspektor lakása is elhelyezést nyert. A költségek, mi
után a kamara ez alkalommal is mérsékelte őket, 6100 frt-ot tettek ki. 
Fachíni még evvel sem volt megelégedve, előbb hat hálóterem, majd egy 
újabb raktár építését kérvényezte, egyéb, kisebb javítási igényekkel 
együtt, úgy, hogy az építkezés szinte a beláthatatlan jövőig látszott el
húzódni és az örökös kiadások már a hatóságokat is nyugtalanították.33

A  technikai újítás továbbra is érdekelte a művelt közönséget. Egy 
arisztokratákból álló nagyobb társaság látogatta meg a fonodát, tisztele
tükre működésbe hozták a vízzel hajtott gépeket és ez a látvány teljes 
tetszést aratott. Sajnos, az üzem nem volt többre képes az ilyen szóra
koztató mutatványoknál. Kiderült ugyanis, hogy az elkészített csatorna 
kevés vizet szállít, annyira, hogy annak ereje nem képes a gépeket hasznos 
mozgásba hozni. Ekkor Heppe mérnök, pozsonyi hajózási adjunktus hiva
talosan megvizsgálta, és úgy találta, hogy lényeges átépítésre van szük
ség. Fürnberg vállalkozott, hogy a csatornát 3000 frt-ért gyökeresen ki
javítja és évi 120 frt-ért a szükséges javításokat elvégzi rajta. A meg
bízást el is nyerte.34

Az uralkodó, akinek reformvágyó egyénisége őszinte érdeklődéssel 
követte a technikai újítás megvalósulását, szigorú vizsgálatot kívánt annak 
kiderítésére, hogy mi okozta a csatornának oly gyors tönkremenetelét. A 
vizsgálat a bürokrácia szokott lassúságával folyt és amikor az uralkodó 
sürgetésére három esztendő múlva befejezést nyert, meddő eredménnyel 
járt. Hárman is készítettek szakvéleményt; Heppe, a magyar kamara és 
egy, a budai egyetem tanáraiból álló tudományos bizottság. Véleményük

33 St. R. 1781: 885; Oecon. 1784: 1936 és 1937.
34 St. R. 1783: 3231 és Oecon. 1783: 615.
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megegyezett abban, hogy a csatorna használhatatlanná vált, mert egy
részt a kanyargós és csekély esésű meder eldugult, másrészt pedig, mivel 
télen építették, láthatatlan repedések támadtak benne s ezeken keresz
tül a víz egy jelentős része elszivárgott. A  vízmennyiség megcsappaná
sáért tehát, senki felelősségre nem vonható. A  csatornát egyébként egy 
Hacker nevű ács építette, aki csupán mesterember és így kellő felkészült
séggel nem rendelkezhetett; azonfelül pedig Jeszenovszky, az időközben 
elhalt óbudai prefektus, nyomban az elkészülte után egy szakértővel fe
lülvizsgáltatta s az akkor rendben lévőnek találta.35 Evvel a válasszal be 
kellett érnie Józsefnek s amikor 1784 októberében Budán átutazott, maga 
is megszemlélte az új, rendszeres működésben még nem lévő fonodát. 
Valóban kevés működő gyára lehetett az országnak, amit az előkelőségek 
gyakrabban meglátogattak volna: akkora érdeklődést váltott ki a leg
magasabb körökben egy technikai újítás. Azonban az uralkodói látogatás 
legfeljebb a hírét emelte az új üzemnek, de nem a munkaképességét.

Fürnberg az 1784. év folyamán átépíttette a csatornát s a régi ke- 
ményfamedret puhafából valóval cserélte fel. Végre 1785 legelején, négy 
évi építkezés és próbálkozás után, megindulhatott a tulajdonképpeni 
üzem, de ekkorra már Fachiniék anyagi helyzete erősen megrendült. 
Fachini még 1782 folyamán maga mellé vette János fiát és ezentúl Fürn
berg báróval együtt, aki a selyemátvételi szerződés óta csendes társként 
állt mellette, mint nyílt társascég lépett fel, vállalatát „Paolo et Johann 
Fachini et Company“ vagy latinosán „Paulus Fachini et Socii“ gyanánt 
jelezte. Ezáltal, a céhbeli kereskedők maradi formáival szemben, a meg
születő kapitalizmus egy új formája vonult be magyar földre. A  társas
cég sokkal nagyobb tőkével rendelkezett, mint egy-egy polgári nagyke
reskedő az akkori Pest-Budán, hiszen néhány évvel utóbb mérlegüknek 
csupán passzív oldala már majdnem egy negyed milliót tett ki. Ilyen tőke 
megmozgatásával nagyobbra vállalkozhattak a polgári kereskedőknél, de 
egy új iparág és az új gazdasági forma nehézségeivel nem tudtak meg
birkózni. El kellett bukniuk, mint annyi más nagyratörő vállalkozónak 
abban a korban.36

A selyemátvételi szerződés értelmében a társasvállalatot illette 
mindaz a magyar selyem, amit a belföldi gyárosok fel nem használnak. 
Csakhogy ez ellen, különösen a szlavóniai ellen, állandó volt a panasz. 
A  pesti selyemgyárosoknak 1783-ban beadott bírálata a való hibákat

35 St. R. 1786: 2318,
36 Oecon. 1783: 656, 983, 1071.
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tárta fel. Sappl János, a szlavóniai selyemfelügyelő avval védekezett, 
hogy megfelelő munkaerő hiányában nem tudja a helyes osztályozást vég
rehajtani, az első-, másod- és harmadrangú selymet, továbbá a frisset és 
az állottat összekeverik és így az egésznek a minősége hitvánnyá válik. 
Fachiniék már előzőleg kísérletet tettek, hogy a magyar selyem számára 
Svájcban szerezzenek piacot, de az első exportkísérletük balul ütött ki: 
a küldeményt rossz minősége miatt nem vették át és ez a kár őket ter
helte. A  következő években, az építkezés elhúzódása miatt a selyem fel
dolgozatlanul hevert Óbudán. A  kamara is elismerte, hogy Fachini tár
saságát károsodás érte s ezért megengedte, hogy a kifizetési határidő csak 
a fonoda üzembehelyezésének napjától számíttassák, azaz hosszabb hi
telt engedélyezett neki.

Fachiniék kiadásait az is növelte, hogy az Óbudára gyűjtött munkás
személyzetről, amely a gyári termelés megindulása előtt hosszú időt volt 
kénytelen haszontalanul eltölteni, nekik kellett gondoskodni. A  munká
sok jó része külföldről származott, sok közülük családos volt s ezeket 
fizetni kellett és élelemmel ellátni. Közben a hatósági buzgólkodás ered
ményeképpen összegyűltek az ország minden részéből az árvagyerekek is: 
1782—83-ban már 37—41 gyermek tartózkodott Óbudán s ezeknek az el
tartása is a bérlők számláját terhelte.37 így tehát az az időpont, amikor 
a fonoda üzeme megindult, már erősen rongált anyagi helyzetben találta 
Fachini vállalatát s különösen a kamarával szemben állott fenn a selyem
átvételből származó súlyos adósság. A  hosszú idő után elkezdett munka 
sem folyhatott zavartalanul. A csatorna által szállított vízierő oly cse
kély volt, hogy a legkisebb külső változás, a hosszabb ideig tartó száraz
ság, másrészt a szomszédos vizek, források, malmok vízvezetékében be
állott változások annyira megfogyasztották, hogy az üzemet nem lehetett 
tovább folytatni. Hasonló volt a helyzet a Duna évenkénti áradásainak 
idején is, amikor a csatorna vize valósággal megállt. Ezért a fonoda mű
ködésének rövid ideje alatt is több ízben volt kénytelen üzemét beszün
tetni, így 1788 nyarán öt hétnél hosszabb ideig állt. Munkásságára vonat
kozólag vajmi kevés adatot ismerünk s még a munkáslétszámával sem 
vagyunk tisztában. Fachini még az építkezések idején 60 külföldről tobor
zott munkásról tett említést és ez valóban nagy számot jelentett. 1789 57

57 Ügy látszik, az árvákat, a Fachiniékkal kötött szabad szerződés alapján küld
ték a törvényhatóságok Óbudára. így a magyar kamara 1783 jan. 7-én meghagyta 
Esztergom városának, hogy mielőtt árvákat küld Óbudára, előbb egyezzék meg, milyen 
feltételek mellett és milyen számban küldi őket. Oecon. 1783: 14.
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januárjában 12 fehérítő (incanirozó), 7—8 duplirozó (szövést előkészítő) 
és 5 segéd dolgozott benne; de ez a felsorolás nyilvánvalóan hiányos, mert 
napszámos-segédmunkásokat, akik nélkül az üzem egyáltalában nem mű
ködhetett és tanoncokat, akik jelentős számmal tartózkodtak Óbudán, 
nem említ.

Működésének ideje alatt, már csak nagyságánál és technikai újítá
sánál fogva is, érdekes látványt nyújtott. II. József 1786 augusztusában, 
újabb budapesti tartózkodása idején, másodszor is meglátogatta, Fürn- 
berg báró végigvezette az üzemen és az uralkodó elismerését fejezte ki 
a látottak fölött. Az ilyen kitüntetések azonban nem háríthatták el az 
anyagi összeomlás fenyegető veszélyét. Fachini, akinek a működésével 
talán a társa sem volt megelégedve, kivált a vállalkozásból és 1787-től 
kezdve Fümberg szerepelt, mint a Fachini-féle selyemszerződés egyedüli 
engedményese. Ö gondoskodott most már nem csupán a fonodáról, hanem 
a selyem átvételéről is, amelyből egyébként is évenként egyre fogyó 
mennyiség jutott a számára. Örökös anyagi nehézségei nem maradhattak 
soká titokban a bécsi hatóságok előtt sem. Vállalkozásának a kegyelem
döfést egy Bécsbe érkező névtelen följelentés adta meg, ami valószínű
leg a fonodánál alkalmazott valamelyik külfölditől eredt. A följelentés 
előadta, hogy Fachini és Fürnberg a hat-hét éven keresztül átvett selyem 
fejében több, mint 200,000 frt-tal tartoznak a kincstárnak és vagyonuk 
legfeljebb az összeg felének a fedezetére jó. Az 1787 elején lezárt hivata
los elszámolásból kitűnik, hogy a kincstárnak a jóváírások után még min
dig 235.000 frt-tal tartoznak és ezenkívül még magánosok is szerepelnek 
a hitelezők között. Mivel Fürnberg erre az összegre kellő biztosítékot adni 
nem tudott, vagyonát zár alá helyezték, az üzemet azonban továbbra is 
vezetése alatt hagyták. Most már, a kívánt tőke hiányában, a fonoda sem 
működhetett haszonnal és Fürnberg meg akarta szüntetni ezt az üzlet
ágat. 1788 novemberében felterjesztést intézett a helytartótanácshoz kér
vén, hogy a fonoda személyzetének az év végéig mondjanak föl, mert ő 
kénytelen a fizetéseket megszűntetni. Ha azonban a kincstár folytatni 
akarja az üzemet, a személyzetet megtarthatja. A  magyar helytartótanács 
határozottan az utóbbi terv mellett foglalt állást és felhívta a felsőbb ha
tóságok figyelmét, hogy az üzem fenntartásához az ország fontos gazdasági 
érdeke fűződik, Miután Fürnberg az 1788 év végével valóban elhagyta a 
fonodát, annak ideiglenes igazgatásával Lorandi Miklóst, a vállalat eddigi 
könyvelőjét bízták meg, de ez a változás sem hosszabbíthatta meg lénye
gesen a fonoda életét. Fürnberg ekkor már a selyemüzlettől is szabadulni
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akart; ugyanakkor a felsőbb hatóságok is arra a belátásra jutottak, hogy 
a fonoda jelen szerkezete mellett fenn nem tartható. Végső elhatározásuk
ban bizonyára az a körülmény is közrejátszott, hogy a török háború foly
tán a selyemtermelés rohamosan csökkent és nem volt szükség annyi fel
dolgozó üzemre, mint azelőtt. A  magyar kancellária 1789 június 2-án 
úgy rendelkezett, hogy Fürnberg kérelmére a Fachini-céget bérleti szer
ződésétől felmenti. A vállalat tartozik a folyó 1789-i évre a bérleti ösz- 
szeget megfizetni; az épületet pedig, miután kellő vízierő hiányában se 
malom, se más vízimű céljaira nem alkalmas, a katonai gazdasági bizott
ságnak kell átadni.38

Habár a helytartótanács ismételten kérte a fonoda fenntartását, a 
kancelláriai leíratnak hamarosan érvényt szereztek. A munkásokat szél
nek eresztették és négy és fél évi működés után végképp megszűnt a fila- 
tórium. Az épületet 1789 októberében a katonaság nevében a felszerelési 
bizottság (Monturskommission) vette át a gépekkel és mindennemű egyéb 
felszereléssel együtt és a hónap végén már felszólította Óbuda mezővá
rosát, hogy a fonodához vezető útat javítássá ki és gondoztassa, mert a 
háborús időkben a hadiraktár körül nagy a forgalom. A rengeteg fáradság
gal és költséggel megépített csatornának, minden baj okozójának, a sor
sáról az udvari haditanács döntött még ugyanazon év végén. Elrendelte, 
hogy miután a katonaságnak arra semmi szüksége sincs, a javítási költ
ségek megtakarítása érdekében meg kell szűntetni és a víz, mint azelőtt, 
ezután is egyszerű árokban vezettessék a Dunába. A gondos haditanács 
még az árokból kiemelt faanyag értékesítésére is ügyelt és elrendelte 
annak elárvereztetését. Egyúttal pedig tervbe vette az épület kellő át
alakítását. Ez az intézkedés rövid fennállás után megsemmisítette Fürnberg 
egyik leggondosabb alkotását, technikai újításának jelentős részét.

Csakhogy hamarosan kiderült, hogy az épület „wegen der geringen 
Bauart” katonai szertár céljaira nem alkalmas s az 1790 év második felé
ben a katonaság már nem is használta. A  tervbevett átalakítás is elmaradt, 
majd pedig az 1791 év végén a katonai kincstár visszaadta a használhatat
lannak bizonyult épületet a kamarának. Az 1790-es években Mazzucato 
Ágoston tett ajánlatot az üresen álló épület bérbevételére, de nem kapta 
meg. Használatlanul és üresen állt a gyárhelyiség évtizedeken át, amíg az 
évek járása a maga lassú munkájával el nem pusztította. Az 1860-as évek

38 St. R. 1787: 4071 és 1791: 1371, továbbá Garády id. mű.
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ben tűnt el végképpen Óbuda utcáiról: ily szomorú véget ért az egykor 
ünnepelt technikai újítás.39

Fürnberg érzékeny veszteségek árán rendezte a selyemátvételből szár
mazó jelentős adósságát. A  Fachini család visszatért a birodalom fővá
rosába, ahonnan Magyarországra jött és Fachini József, bizonyára Pál
nak egyik fia, 1803-ban a bécsi selyemgyárosok között szerepelt egy 
kisebb üzemmel.

IV.

Az óbudai fonoda volt a legköltségesebb és, — már csak puszta mére
teinél fogva is, legnagyvonalúbb kísérletezése a jozefinus iparpolitikának. 
De ezen kívül szívesen pártolt más technikai újításokat is, ha azok az ipar 
előrehaladásával bíztattak és nem sajnált pénzt áldozni reájuk. Ezek kö
zül a kisebb próbálkozások közül Mazzucatoé, ha kisebb jelentőségű volt 
is a filatóriumnál, de a maga területén teljes sikert aratott.

Mazzucato Ágostont a kormány 1784-ben hívta meg Velencéből a 
magyarországi selyemkikészítés fellendítésére, 1500 frt-ot és lakást, a 
további siker esetén pedig gazdag jutalmat ígérvén neki. Állami selyem
legombolyító üzemet volt felállítandó, amelynél ő az igazgatói címet vi
selte és amelynek az is feladatává tétetett, hogy az országlakosoknak a 
selyemlegombolyításban oktatást adjon. Az üzem tervét a helytartótanács 
készítette el és ez a kormányszék ez alkalommal is olyan lelkesedéssel 
támogatta a magyar ipar ügyét, mint a fonodával kapcsolatban. Azt aján
lotta, hogy az üzemet Óbudán, „mint az ország középpontjában” állítsák 
fel s erre a célra egy külön épület emelését javasolta, amelyben még az 
1785 év folyamán 10 legombolyítógépet lehetne üzembe helyezni s a 
következő 30-at jövőre. Végül azt ajánlotta, hogy a tanuló gyermekek és 
gyakornokok napszáma 20 garas legyen, de a szorgalmasokat, Mazzu
cato igazgató véleménye alapján, külön meg kell jutalmazni. Az állam
tanács, amelyet ekkor már kellemetlenül érintett a fonodával kapcsolatos 
sok váratlan kiadás, az újabb építkezés ellen döntött s az üzem egy régi, 
kamarai házban kezdte meg működését.40

Mazzucato Olaszországból hozta magával selyemlegombolyító eljá
rását, egy technikai újítást, amelynek a lényegét nem ismerjük. Ennek

39 Óbudai ltár. 611 és 671 sz. a Fővárosi Levéltárban.
40 St. R. 1785: 1249, továbbá Grellmann id. mű 268—9 1.
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segélyével a gubókról a selyemfonalat gyorsabban, kevesebb fáradsággal 
és jobb eredménnyel lehetett legombolyítani, mint az eddigi módszerek
kel. Miután az általa feltalált gép tervét a magyar kancellária elé ter
jesztette, azt gondos előzetes kísérletek után, amelyek részben a temes
vári gyárban folytak, kipróbálta és az üzem 1786. július 1-én megkezdte 
működését az óbudai Miklós-tér és Szentendrei-út sarkán máig is fenn
álló ovális alakú épületben. A munka ettől kezdve teljes sikerrel folyt. A 
helytartótanács már előzőleg körlevélben szólította fel a városokat, köz
tük Pestet is, hogy a városi selyemtenyésztési gyakornokot vagy felügye
lőt (ha ilyen áll alkalmazásban) legalább három asszonnyal együtt küld
jék Óbudára, hogy ott Mazzucato gyárában (Abspinnungs-Fabrique) a le- 
gombolyítás új módját és a Mazzucato-féle gép használatát megtanulják. 
A  gyakornok ill. felügyelő kötelessége lesz az asszonyokat elkísérni, 
reájuk felvigyázni; vigyen pénzt is magával, hogy a szükséges kiadásokat 
fedezni tudja. Egyben azt is meghagyta, hogy csak olyan asszonyokat 
küldjenek Óbudára, akik már foglalkoztak selyemlegombolyítással és így 
Mazzucato módszerét könnyen elsajátíthatják.41

Az üzem már fennállásának első esztendejében is szépen működött, 
különösen a tanulólányok tettek örvendetes előhaladást. Ezért az igaz
gató már az első üzemi év végén közülük ötöt előterjesztett, hogy a to
vábbi serkentés végett megjutalmaztassanak. Az államtanács hozzájáru
lásával Budai Júlia finom-selyemfonónő a mostani 24. kr napibére mel
lett három dukátot és négy másik lány (Budai Sára, Budai Katalin, Csik- 
man Zsuzsanna és Kosztián Johanna) 15 kr napibéren kívül két dukátot 
kapott. A megjutalmazottak neve azt is mutatja, hogy Mazzucato mun
kásai között a magyar nemzetiségűek is kellő számban szerepeltek, amit 
az egykorú többi gyárról alig lehet állítani.42

Mazzucato legombolyító üzemének igazi jelentősége más tényben 
rejlett. Az ő módszerével dolgozó óbudai és temesvári gyárak a legom
bolyított selymet Pestre küldték, ahol az már nagyobb mennyiségben hal
mozódott föl. Ekkor a helytartótanács úgy döntött, hogy szabad árverésen 
fogja eladásra bocsájtani. Ezáltal Pest város számára megnyílt a lehető
ség, hogy a Monarchia egyik jelentős selyempiaca legyen, hogy a gaz
dasági életnek ezen a terén is elérje az őt megillető helyet. A pesti do
hány- és gyapjú piac ezidőben tett szert igazi jelentőségre nemcsak az

41 Int. a. m. 112. Annak nem találtuk semmi nyomát, hogy Pest város küldött-e 
ilyen asszonyokat, vagy sem.

13 St. R. 1787: 4336.
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örökös tartományok, de a Balkán felé is és a város fejlődése szempont
jából örvendetes lett volna, hogyha ehhez még vonzó selyempiac is járul. 
A  hatóságok az első selyemárverést a pesti adminisztrációs hivatal helyi
ségében a pesti nyári (jánosnapi) vásár idejére, 1786 augusztus 17-re 
tűzték ki, amikor úgyis sok kereskedő gyűlt össze a bel- és külföldről. 
A  következő mennyiségeket akarták árúba bocsájtani:

tiszta nyersselyem 476 font
faloppa 57* font
doppioni 5 font
struzzi 162 font
bigati 335 font

összesen: 9837* font43

Csakhogy az első árverés balul ütött ki, amennyiben a várt vevők 
nem jelentek meg. Bármilyen látogatott volt is már ezidőtájt a pesti vá
sár, az új árucikk, amely első ízben jelent meg a piacon, még nem vonzott 
oda kereskedőket. Ezért a hatóság az őszi pesti vásár idejére, november 
17-re halasztotta az árverést, amikor az árú túlnyomó része el is kelt és 
a megmaradt, gyengébb minőségű selyem már nem okozott gondot a pénz
ügyi hatóságoknak. Ügy látszik, az első sikertelenség után Mazzucato 
érintkezésbe lépett Auersperg Ádám herceggel, akinek az alsóausztriai 
Traiskirchenben volt jelentős fonodája. Auersperg hajlandónak mutatko
zott a Mazzucato módszer szerint legombolyított selyem fontját 11 frt-ért 
átvenni. A  kamara örömmel látta ezt az üzletet és azt kívánta, hogy az 
egész, a temesi kerületben és Óbudán ilyen módszerrel legombolyított se
lyemmennyiséget a helytartótanács gyűjtse össze s osztályozás, valamint 
becsomagolás végett adja át Mazzucatonak, aki azután, mihelyt a vétel
árat leteszik, Auersperg részére Bécsbe küldi. Egyúttal azt az óhaját is 
kifejezte, hogy mindazt a selyemkészletet, amire Fürnbergnek nincs szük
sége, vigyék Budára, ott postázzák, majd pedig a legelőnyösebben adják 
el és hogy a magyar gyárosoknak a további rendelkezésig a folyó bécsi 
ár alatt ne adjanak el több selymet.

A kamara célja nyilvánvaló volt. A  gyárak gyors szaporodása és 
termelésük emelkedése következtében a birodalmon belül selyemhiány

43 D op p ion i a kettős gubóból nyert kevésbbé értékes selyemfonal; stru zzi (vagy 
strusi) a gombolyítás közben nyert hulladék.
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lépett föl és most úgy akartak az osztrák gyárosok helyzetén segíteni, 
hogy a magyarok jogos és régi kedvezményét elvették. Azonban a hely
tartótanács ez alkalommal is a magyar iparérdek hathatós szószólójának 
mutatkozott és a rendelettel szemben több ellenvetéssel élt. Hangsúlyozta, 
hogy 1. a bécsi kereskedők, hogy a magyarokat a versenyből kizárják, 
olyan magasra verik föl az árakat, hogy a magyaroknak vagy le kell 
mondani a kívánatos készletről, vagy pedig gyárukat kénytelenek leállí
tani; 2. miután a bécsi gyárosoknak szabad az árújukat Magyarországra 
behozni, ott szabadon versenyezhetnek a magyar vállalkozókkal; viszont 
a magyarok nem konkurrálhatnak velük az örökös tartományokban, mert 
ezek kényelmesebben elláthatják magukat idegen selyemmel; 3. félni kell, 
hogy ez a változtatás veszélyeztetné az Óbudán, a kincstár költségén, 
mozgásba hozott gyártást, a vállalkozókat elijesztené és így a már meg
indult selyemgyártás megszűnnék. Ezért azt javasolta a helytartótanács, 
hogy a magyar gyárosok az idegenekkel szemben elővételi jogot nyerje
nek és a selymet 5 % -kai a bécsi napi ár alatt kapják.

A helytartótanács véleménye, amely bátran rámutatott a vámrendszer 
kiáltó igazságtalanságaira, indokolt és alapos volt. Helyesléssel fogadta 
a kancellária is és hozzáfűzte, hogy a magyar gyárosok egyelőre még 
csak kezdők, kevésbbé gazdagok, „akik munkájukat a legmagasabb támo
gatás nélkül és nagy költségekkel folytatják" (die ihr Werk ohne aller
höchster Begünstigung, und mit großen Kosten fortführen), mert mun
kásaikat Bécsből és más országokból hozatják, innen jönnek az anyagok 
s ezek után még vámot is kell leróni. így került az irat az államtanács, 
a legmagasabb véleményező szerv elébe, ahol azonban megoszlottak a 
vélemények. Izdenczy, az első véleményező, helyeselt és a helytartóta
nács ajánlatát elfogadandónak tartotta. Véleményéhez csatlakozott Eger is. 
De Martini a javaslat ellen szólalt föl és azt vitatta, hogy a nyersanyag 
magasabb ára nem befolyásolhatja károsan a termelést. Ennek bizonyítá
sára ilyen csodálatos kérdést tett fel: „Miképpen lehet a magyar kancel
láriával együtt azt állítani, hogy a selyemipar a magasabb árak által 
megakad? (Wie kan man aber mit der Hungarischen Kanzley behaupten, 
daß die Seiden-Erzeigung durch höhere Preyse in das Stocken gerathen 
sole?) Ezt a különös indokolást elfogadta Reischah és Hatzfeld is, azaz 
többségi vélemény lett. Ilyen értelemben döntött az uralkodó is: „Ez az 
eladás a magyar kereskedők részére ne történjék meg, hanem a kincs
tári selyemkészlet, amennyiben a Fachini-féle szerződés nem kötelez, Budán 
árverés útján adandó el a legtöbbet ígérőnek“ . Az uralkodó tehát már
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vajmi kevés megértést tanúsított a magyar ipar érdekei iránt s a magyar 
kancellária ismételt kérésére két hónappal később megismételte rendele
tét hozzátéve, hogy az minden vonakodás nélkül végrehajtandó.

A bécsi döntés által a magyar gyárosok jelentős támogatástól estek 
el, hiszen a pesti árveréseken alig tarthattak lépést az osztrákok verse
nyével. Az ország gazdasági életében csupán csekély kárpótlást jelen
tett a pesti selyemvásárral járó nyereség. Mert az uralkodói rendelet ér
telmében az 1789-i jános-napi vásár alkalmával selyem vásárt rendeztek, 
amikor is a következő mennyiségek kerültek eladásra:

ö s s z e s e n
font lat font lat

Krassó megyéből beszállított fonatlan selyem 59 31
Krassóból beszállított Mazzucato-féle fonatlan selyem 30 — 89 31
A  2-ik árverésből fennmaradt faloppa és doppione 223 8
Mazzucato-féle faloppa 22 12»/2
Régi pesti faloppa és doppione 159 6V* 404 27
Faloppa és doppione a győri adminisztrációból 31 29
Bocati a győri adminisztrációból 31 —

Sbuza a győri adminisztrációból 29 8
Struzzi a győri adminisztrációból 47 — 294 21

végösszeg: 789 5

Mivel a selyemcérnát a gyárosok közvetlenül vehették át a kamarai ható
ságoktól, árverésre legnagyobbrészt csak a másod- és harmadrangú, csök
kent értékű selyem került, aminek a feldolgozásával a magyar gyárak 
úgysem foglalkoztak. Mennyiség szempontjából pedig annyi került el
adásra, hogy az egy elsőrendű nagyüzem félévi szükségletét fedezhette 
volna. De ez még csak kezdőlépésnek számíthatott a magyar selyempíac 
megteremtése terén.44

V.

Höpfinger és Beywinkler az Óbudán való letelepedésük után két esz
tendővel elérték a polgári üzemnek azt a méretét, aminőt eddig Bécsben 
is fenntartottak, de amit mai szóhasználatunkkal semmiképpen sem le
hetne gyárnak nevezni. Ez a méret felelt meg tőkéjüknek és igényeiknek; 
ennél többre legfeljebb állami támogatással vihették. Minden alkalmat fel-

11 Helyttan. 1786: 21533 és 38024, Int. a. m. 70 és 366; St R. 1787: 4071 és 4946; 
Hclyttan. 1789: 24421, Int. a. m. 3280. Megjegyzendő, hogy a győri adminisztrációból 
származó selyem-tételek összeadása hibás.
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használtak, hogy ebben részesedjenek és örömmel fogadták a támogatás
nak bármilyen csekély formáját is. Amint az első két év letelt, újból 
megkérvényezték, hogy a selyemgyár céljaira kiutalt kamarai épületért 
semmilyen bért se fizessenek. Kérvényükben felemlítették, hogy eddigi 
munkásságukkal komoly hasznot hajtottak az egész környéknek. A  pesti 
invalidus házból és más szegény szülőktől elhagyott gyermekeket vesznek 
föl tanulóknak és gyáruk révén már 246 személy keresi a kenyerét.46 Le
telepedésük ideje óta 5229 eperfát ültettek; de mindez a sok fáradságuk 
még nem hozhatta meg a gyümölcsét, mert a tanoncok csak kiadást je
lentenek és csak hat évi tanulás után lehet felhasználni őket. A  kamara 
végül is méltányolta a felhozott indokokat és egy évvel meghosszabbította 
bérmentességüket.46

A magyarországi gyárak nem élveztek közvetlen állami támogatást 
s a közvetett támogatás leggyakoribb formája, ugyanúgy, mint az örökös 
tartományokban, a tanoncok oktatásáért fizetett segély volt. A felvilá
gosodott államférfiak minden országban ilyen támogatással akarták az 
ipari szakismereteket elterjeszteni; másfelől pedig hasznos munkára be
fogni a városokban élő koldusok, semmittevők és nyomorékok nagy szá
mát, az előző korszak társadalmának valóságos átkát, akiknek a tömegét 
csak a felvilágosodás csökkentette le komolyabb mérvben, Általánosan 
elterjedt szokás volt ez Ausztriában és magyar földön már az 1770-es 
években is adott az állam árva vagy elhagyott gyermekeket a gombkötő-, 
késes-, stb. mesterekhez tanulni, évi 50—60 frt-ot fizetvén az élelmezé
sükért és 12 frt-ot a ruházatukra. A két óbudai gyárosnál nem sokkal 
letelepedésük után már volt néhány állami tanonclány, de 1781 végén, 
amikor Fachiní filatóríumához is rendeltek tanoncokat, újból rendezték a 
selyemgyárak tanoncügyét. Höpfingernek és Beywinklernek egyformán 2—2 
fiú és 2—2 leány tanoncot engedélyeztek, ugyanolyan feltételekkel, mint 
Fachininek. A fiúkért 40, a lányokért 24 írt. járt, azonkívül külön a ruhá
zatra 12 frt. Ennek fejében a mester tartozott őket gondozni, ellátni és

18 Ez a szám túlzottnak látszik még akkor is, ha feltételezzük, amire egyébként 
semmilyen bizonyítékunk sincs, hogy háziiparosoknak otthon elvégzendő munkát adtak 
ki. Még a munkás-családtagok hozzászámításával sem válik ez a szám érthetővé, 
hiszen az alkalmazottak nagyrésze tanoncgyerek volt, akik nem gondoskodtak család
tagjaikról. Valószínű, hogy a külömböző fajta, egy ideig alkalmazásban állott, majd 
azután elbocsájtott munkások összeszámlálásából állt elő ez a feltűnően nagy szám. 
Az alább ismertetendő két gyárkimutatás hihetővé teszi, hogy nagy volt a fluktuáció, 
különösen a tanoncok körében.

49 U. K. 1780, fasc. 7. no 132 ex I és no. 162 ex III.
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tanítani úgy, hogy ezáltal „gondoskodjanak az országban szükséges mun
kásokról és az államnak hasznos polgárokat szerezzenek."47

A  két üzem munkájában nagy fennakadást jelentett, hogy több ízben 
kellett költözködniük. A katonai szertárnak (Militärdepot) újabb helyi
ségekre volt szüksége és ezért 1779-ben az eddig elfoglalt nagy termet 
egy időre ki kellett üríteniök. 1780-ban ismét és most már végleg ki kellett 
költözniök a Zichy-féle kastélyból, négy hónapon át egy magánházban 
húzták meg magukat és ott 860 frt-ot költöttek házbérre j végül is nem 
messze előbbi helyétől, a prefektus háza melletti épületben helyezték el 
a két üzemet, (A volt prefektusi és selyemgyári épület máig is áll az 
óbudai Fő-téren.) Hogy a költözködéssel okozott kárt jóvátegye, a ka
mara két további évre elengedte a lakbért és a megindulás alkalmával 
nyert 1200 írt visszafizetésére is további haladékot adott. A viszontag
ságok ellenére a gyárak örvendetes fejlődést mutattak: 1780-ban 12 új 
legombolyítógépet, 12 új széket és 30 selyem-motollát csináltattak s az 
eperfák szaporítása is továbbhaladt úgy, hogy 1781 középéig már 6500 fát 
ültettek. Jeszenovszky prefektus, aki az utóbbi év folyamán két ízben is 
meglátogatta az üzemet, azt jelentette feletteseinek, hogy a gyárosok 
„már minden szükséges dologgal teljességgel berendezkedtek, sőt bel
földi, valamint külföldi gyermekeket is tanítanak." Höpfinger az 1780 
október 7.— 1781 május 13. közti időpontban 266 font 121/2 lat selymet 
vásárolt 2550 írt értékben Schrefel budai harmincadostól. Beywinkler 
1780 november 16.— 1781 május 13. közt 142 font 1 l J/2 latot vett 
1358 frt-ért és mivel igen sokszínű anyagot gyárt, arany, ezüst és más 
színekben, egyedül aranyért 800 frt-ot adott ki. Munkája lassabban halad, 
mint Höpfingeré és ezért nem tud akkora mennyiséget feldolgozni. Bey
winkler kis üzemében tehát bizonnyal értékesebb selyemszöveteket készí
tettek és ha nem is gondolhatunk evvel kapcsolatban az egykorú francia 
iparművészetnek rokokó mintázatokkal készült híres selymeire, de a bel
földi igényeket kielégítő egyházi ruhákhoz szükséges brokátot bizonnyal 
előállította.

Höpfinger gyára az 1781 évben a következő munkáslétszámmal dol
gozott:

47 U. K. 1781, fasc. 25. no. 151 ex VIII; St. R. 1782: 14 és U. K, 1782, fasc. 7. 
no. 66 ex II.
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A )  Tanoncok.

sor
szám

N É V illetőség élet
kor

hány éve 
dolgozik 

a gyárban
s z ü l ő k megjegyzés

i. Heszl József Cegléd 13 1 Élnek,
de nincstelenek

Az egyik kimuta
tás óbudainak 

mondja.

2. Heszl Katalin n 15 IV * .. Előbbi nővére

3. Steyer Ferenc Óbuda 14 v* Özvegy anyjának 
4 gyereke van

—

4. Rossmiller Katalin fi 13 — Anyja özvegy
Csak az első 
kimutatásban 

szerepel

5. Neumann Dorottya Komárom 15 — T abánban laknak, 
apja varga

Az első kimutatás 
szerint 17 éves

6. Neukrist Péter Pest 17 3V* —
Csak az első 
kimutatásban 

szerepel

7. Gordy Fülöp — 15 — A  pesti
invalidusházból »

8. Greler József Porosz-
Szilézia

13 — II II

9. Lang Anna — 14 —
A  pesti inv. 

házban laknak, 
szegények

—

10. Peller Mihály — 14 v*
özvegy, szegény 

anyja az inv. 
házban lakik

Csak a második 
kimutatásban 

szerepel.

11. Rheiner Ferenc — 14 —
Az inv. házban 
laknak, 2 kisebb 

gyerek van
II

12. Schwartzmann József — 11 —

Höpfinger sógo
rának fia, özvegy 
apja is a gyárban 

dolgozik
II

13. Aretein Anna Bécs 10 — Egy tönkrement 
örmény lánya

II

14. Stroberger József Óbuda 10 14 nap apja cipész II

15. Stroberger Magdolna " 13 — II
Előbbi nővére.

16. Szening Péter Zsámbék 11 — Árva II
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B ) Segédek.

sor
szám

N É V illetőség
hány éve 
dolgozik 

a gyárban
családi állapot me g j  e g y z é s

i . Muss Ágost Prága 3 nős Segédeket csak az első 
kimutatás sorolja föl

2. Leon János Mainz 3 két gyerekkel

3. Pray Péter Bécs Vs nőtlen

4. Hameri Lénárd II 3/4 -
5. Salvi András II — nős, gyerekekei

6. Kisstler József II — nőtlen

7. Albrecht Mihály II — II

8. Schwartzmann József — — özvegy
egy gyerekkel Höpfinger sógora

9. Thomas János Svájc 4 hete nőtlen

10. Rossmiller Katalin Bécs — özvegy 
4 gyerekkel

11. Salvi Anna — — — Az 5. alatti felesége

Ugyanakkor Beywínkler gyárából csupán a tanoncok összeírását is
merjük ez a következőképpen alakult:

sor
szám

N É V illetőség élet
kor

hány éve 
dolgozik 

a gyárban
szülők m e g j e g y z é s

i. Bukovics Antal Szered 19 — meghaltak —
2. Fleckner Pál Szakolca 14 — —
3. Toller Keresztély Buda-Újlak 16 — — —
4. Beywinkler József Bécs 11 V« apja meghalt a tulajdonos 

testvérének fia

5. Baumeister Erzsébet Óbuda 18 3 meghaltak —
6. Beywinkler Katalin — 19 — — a mester lánya

7. Beywinkler János — 9 — — a mester fia

8. Vogner Dorottya Selmec 18 — meghaltak —

9. Sponner András Perbál 15 — árva —

10. Gerstmajer Magdolna Pest 13 — anyja özvegy —

Egy másik írat viszont 13 tanoncot említ Beywinklernél s köztük 
Magyarbródról, Németországból származókat is. A tanoncokon kívül 7 
segéd dolgozott nála, köztük a mester három fia, egy tatai, három pedig 
bécsi származású; azonkívül 11 selyemlegombolyítónőt alkalmazott és még 
2 felvetőnőt, valamennyit Pestről és Budáról. Gépeinek a száma nem
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ismeretes. Höpfingeméi 15 szék dolgozott, a tizenhatodik pedig Lobi Ja
kab esztergomi zsidó házában.48

A  két üzem közül tehát Höpfingeré volt a nagyobb, pedig az Óbudára 
való költözködés idején kevesebbre becsülték a vagyonát. Most már 27 
szakmunkást alkalmazott, a napszámos asszonyokat nem számítva. Bey- 
winklemél a segédmunkásokkal együtt összesen 33 fő dolgozott. Ekkora 
munkáslétszám már messze kiemelkedett a céhmesterek műhelyei közül 
és valódi manufaktúrát jelentett. De a céhek régi polgári iparos múltjá
val még szoros kapcsolatot tartott. Erre utalt rögtön az a tény, hogy a 
mester-tulajdonos két keze munkájával vett részt az ipari termelésben 
és munkába állította gyermekeit, közelebbi rokonságát is. Különösen 
Beywinklernél, ahol kevesebb és finomabb árúcikkeket termeltek, szembe
tűnő az üzem családias jellege. A munkások és tanulók jórésze az örökös 
tartományokból, vagy a még távolabbi német területről vándorolt be s a 
kezdetleges üzem felszívóereje már ekkor is elég jelentős volt. Hogy a 
magyar vidékek fiait nem láthatjuk képviselve a munkások között, meg
magyarázza az a körülmény, hogy a két bécsi iparos, alig négy évi itt- 
tartózkodás után, aligha bírta jól a magyar nyelvet. A  tanoncok életkor 
szerinti megoszlása kedvezőnek nevezhető; ez időben az egész Európá
ban szokásos volt a tíz éven aluli gyermekek dolgoztatása, ám Óbudán 
ennek nyomát sem találjuk és a kis Beywinkler fiúnak, a mester fiának 
a dolgoztatása össze sem hasonlítható a nyugateurópai árvaházak kímé
letlen rendszerével. Ezt a kedvező jelenséget teljességgel megmagyarázza 
az a körülmény, hogy Magyarországon kevés volt a gyár, kevés a tanonc, 
tehát a magasabb korosztályokból is akadt elég jelentkező. A tanoncok- 
nak a szülők társadalmi osztálya szerint való megoszlása már fontos 
tapasztalatra mutat, ami jellemzően világítja meg a magyar városi pro- 
letáriátus kialakulását. A  pesti és budai polgárcsaládok, amennyiben ipar
ral foglalkoztak, nem a manufaktúrákba, hanem a céhmesterek kisebb
szerű üzemeibe adták be fiaikat; a manufaktúrák személyzetét a legalsó 
réteg szolgáltatta, a nincstelenek, az özvegyek és a pesti rokkantház nyo
morgó lakóinak gyermekei, az árvák, szóval az akkor még kisszámú, de 
az elkövetkezendő században hamarosan nagyranövő proletáriátus. Ter
mészetesen a proletárgyermekek előtt zárt lehetőségek álltak, ők felnö
vekedvén is csak munkások maradtak és még csak nem is remélhették, 
hogy egykor majd önállósítják magukat. Az önállósulás, az újabb üzemek

48 U. K. 1781, fasc. 7. no. 205 ex III;  47 ex V II;  31 ex XI.

11 161



megnyitása legfeljebb a polgári családok gyermekei számára lett volna 
lehetséges. Csakhogy a magyar városok iparűző, többnyire németnyelvű 
lakossága távoltartotta magát az ipari termelés új formájától, a manu
faktúrától s ezáltal saját elhatározásából, önként mondott le arról, hogy 
a korral lépést tartson és termelését fejlessze, hogy társadalmi súlyát nö
velje, hogy a magyar kapitalizmus kialakításában szerepet vállaljon. A 
magyar polgárság épp a II. József uralmát követő korban veszítette el 
jelentőségét és hanyatlásának ez a magyarázata. A  városok iparos pol
gársága visszavonult a modern versenytől és ezért maradt ki hosszú időre 
a nemzet fejlődéséből.

A  Beywinkler és Höpfinger család felhasználta a kínálkozó lehető
ségeket, de ők jelentették a kivételt. Sikeres terjeszkedésüket mutatta 
az is, hogy ifj. Beywinkler József, a legidősebb fiú a nagyszámú család
ban, az 1781 év folyamán önállósította magát és Pesten nyitott gyárat. 
Állami támogatás gyanánt fél éves selyemhitelt kapott 200 frt-nyi összeg
ben. Az üzem kisszerű volt, a két óbudainál is kisebb és Yaleroék nagy 
gyárával össze sem lehetett mérni. 1784-ben mindössze 400 frt-ot ért a 
készárú raktára és kintlevőségeit sem becsülték többre 561 frt-nál, Mégis 
árúinak kelendősége mellett még további terjeszkedésre is gondolhatott 
és két újabb szövőszéket állított fel, amikre jóformán az egész készpénze 
elment. Most már a kincstár is felemelte a támogatást és ettől kezdve 
400 írt hitelt élvezett selyemvásárlásai során. Höpfinger, a céltudatosabb 
és ügyesebb üzletember, szintén állandóan az üzem bővítését tervezgette 
és mivel ehhez legtöbbször tanoncok és munkások hiányoztak, megsür
gette a helytartótanácsnál, hogy Pozsega város a megígért 4 fiút és 4 
leányt minél gyorsabban küldje gyárába.49

A  méretek növekedése nem csábította el a két tulajdonost a polgári 
alaptól és attól a gyakran kisszerű, a céhektől eltanult iparűzési formák
tól, amelyeknek a hagyományait még Bécsből hozták magukkal. így 
súlyos sérelemnek vették és felpanaszolták, hogy az 1781 évi pesti lipót- 
napi vásáron egyáltalában nem kaptak helyet bódéik felállítására. A hely
tartótanács ez alkalommal is pártjukat fogta és meghagyta a pesti magisz
trátusnak, hogy a két óbudai selyemgyárosnak „kényelmes és változha- 
tatlan" helyet jelöljön ki a vásárokon. A  pesti vásárok jelentősége épp 
ezekben az években kezdett rohamosan nőni, úgy, hogy hamarosan maga 
mögött hagyta a debrecenieket. A  két gyáros a kézműves mesterekkel

1# Oecon. 1784: 251 és 1783: 2034.
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együtt árulta itt a holmiját és a vásári bevételek jelentős részét tették 
költségvetésüknek. Ezt bizonyítja az a közös kérvényük is, amit 1783 
végén adtak be a magyar kamarához s amelyben azt kérték, hogy miután 
üzleti utazásaik, kinntlevőségeik és a gyárnak újabb székekkel való bő
vítése miatt a kamarával úgy sem tudnak jelenleg elszámolni, hosszab
bítsák meg a fizetési határidőt a következő józsef-napi vásárig. A két 
manufaktúra tehát oly kevés forgótőkével rendelkezett, hogy a vásárok 
alkalmával szokásos fizetésektől, a céhi korszak jellegzetességétől, még 
nem tudta magát függetleníteni.50

A gyáralapító Beywinkler halála alkalmából szembetűnő módon 
mutatkozott vállalkozásának tőkeszegénysége és a kapitalizmus előtti for
mákhoz való kötöttsége. A  mester 1784 tavaszán halt meg, hátrahagyván 
özvegyét hat gyermekkel, akik közül három még kiskorú volt. Mivel az 
elhúnyt tekintélyes összeggel tartozott a kincstárnak az átvett selyem 
fejében és ezt az összeget a hatóságok biztosítani akarták, már április 22-én 
megjelent az üzemben Hölbling, a pesti sóhivatal perceptora és felvette 
annak leltárát. Hölbling a következő képet festette a vagyoni helyzetről:

A )  Aktívák.

1. a készárúk összértéke
2. a feldolgozás alatt lévő árúk összértéke
3. az előkészített nyersselyem értéke
4. eszközök és székek
5. kintlevőségek értéke
6. ingóságok értéke

302 frt 48 kr.
136 frt 16 kr.
349 frt 77» kr. 
531 frt —

1070 frt 672 kr. 
12250 frt —

összesen: 14639 frt 183/8 kr.

Az egyes tételekhez a következő megjegyzéseket fűzhetjük. A 4. 
számú tétel a gyár felszereléséről nyújt képet, amely ekkor 12 szövő
székkel, 4 selyemfelvető-géppel és 4 bársonykikészítő géppel rendelke
zett. A  kintlevőségek legnagyobbrészt kereskedőknél és polgároknál fe
küdtek, kisebb tételekben, így Frast Péter óbudai selyemfestő 157 frt-tal 
tartozott. Az ingóságok között csupán egy objektum szerepelt, Beywink- 
lernek Bécsben, a Landstrasse 187. sz. alatti háza. Ezzel szemben a ter
hek oldala a következőképpen festett:

60 Int. a. a. 5975 és Oecon. 1784: 261.
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B )  Passzívák.

1. selyemadósság a kincstárnak
2. a bécsi házra első helyen betáblázva

4936 fr 361/. kr. 
3000 fr —

3. a bécsi házra második helyen betáblázva 1500 fr —
4. a gyár adósságai az örökösök vall. alapján 2000 fr —

összesen: 11436 fr 3672 kr.

amit levonva az aktívák összegéből marad egyenleg,
mint vagyon 3203 frt 57, kr.

A kimutatásból kiviláglik, milyen csekély forgótőkével dolgoztak az 
első magyar manufaktúrák. Beywinkler vagyona a Bécsből való átköltö
zés óta 2000 frt-tál csökkent; mivel azonban ő maga nem panaszkodott 
rossz üzletmenetről, feltehető, hogy ez a külömbség a két becslés eltérő 
módjából ered. A  legnagyobb vagyontételt ez alkalommal is a bécsi ház, 
családi örökség jelentette s azt is már két ízben megterhelte. Ügy lát
szik, ez az ingatlan volt a maga nagy értékével a vállalkozás pénzügyi 
alapja és Beywinkler vállalata sohasem jutott el a pénzforgató, mobil 
tőkén alapuló igazi kapitalizmushoz. A  hitelezők között csak az állam, a 
vállalkozás tulajdonképpeni ösztönzője és legfőbb támogatója szerepelt 
nagyobb összeggel; a többi tétel valóban csekély maradt, illő a vásárra 
kivonuló és ott személyesen áruló kereskedőhöz.

A készpénzállomány nem derül ki a leltárból, de maga a vagyon- 
egyenleg sem volt elégséges a kincstári adósság kiegyenlítésére. Viszont 
Hölbling perceptor sem akarta az üzem folytatását lehetetlenné tenni és 
ezért azt ajánlotta fölötteseinek, hogy az 5000 fr-ot táblázzák be a bécsi 
házra, ami végül meg is történt.

Az apa halála után a középső fiú, Beywinkler Sámuel vette át az 
üzem vezetését, de a gyáralapító halálával akkora nehézségekbe került a 
vállalat, hogy az új tulajdonos kénytelen volt a kész selyemárút becsáron 
alul eladni, mert a pénzre az üzem folytatásához, a munkások bérének 
és ellátásának fedezéséhez szüksége volt. Erre a gondos kamara meg
bízta Jeszenovszky prefektust, Hölbling perceptort és Majtényi Imrét, hogy 
az üzemet pontos felügyelet alatt tartsák és akadályozzák meg az eset
leges gondatlan gazdálkodást. Az elkövetkezett évek folyamán nem merült 
fel különösebb kifogás az ifjabb Beywinkler ellen, aki az apai hagyomá
nyok értelmében, szerény igényekkel vezette tovább a gyárát és 1787-ben
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azt is sikerült elérnie, hogy a nyolc tanulóért még apjának folyósított ál
lami támogatást az ő részére is biztosították.51

A  polgári alapot Höpfinger sem hagyta el soha, de ügyesebbnek, vál- 
lalkozóbb-szelleműnek bizonyult sógoránál és manufaktúrája nagyobb ará
nyokat ért el. A  székek számát a kezdetbeli hatról 16-ra növelte és ekkor 
azt kérvényezte a hatóságoknál, hogy miután két fiú és két lány után 
eddig is kapott állami támogatást, most még a nála tanuló további 12 fiú 
és 4 lány után is elnyerhesse ezt. A magyar kamara meleg pártfogással 
terjesztette elő kérelmét, hangsúlyozván, hogy ezáltal másokat is buzdí
tani lehet újabb selyemgyárak felállítására, A  magyar kancellária avval 
érvelt, hogy bár a behozatali tilalom már önmagában is nagy előnyt je
lent a belföldi gyárosoknak, a további siker érdekében mégis támogatásra 
szorulnak. Reischach államtanácsos hajlandó lett volna a magyar előter
jesztést elfogadni, de Hatzfeld csak további két fiú és két lány részére 
véleményezte a támogatást. Az ő szava döntötte el a határozatot.

Höpfinger bizonyára ennek is örült, mint a gyéren csöppenő állami 
támogatás minden jelének és a következő évben már az üzem újabb töké
letesítésére gondolt. Egy fényezőgépet akart beszerezni, amilyen Magyar- 
országon még nem volt használatban, a finom selyem kikészítéséhez. A 
gép oly tökéletesen dolgozott, hogy, amint Höpfinger külön dicséretként 
megjegyezte róla, a régi selyem festés után valósággal újnak látszott. Az 
ára 1191 frt-ot tett ki és mivel ezt a saját erejéből kifizetni nem tudta, 
az államhoz fordult segítségért. A magyar hatóságok most is támogatták 
kérését és két lehetőséget terjesztettek elő. Az egyik szerint az állam 
vásárolja meg a gépet és illő bér fejében kölcsönözze Höpfingernek; a 
másik szerint bocsásson az állam kölcsönt rendelkezésére, hogy abból 
megvásárolhassa a gépet. A kérvény az iratok szokásos útját futotta be 
és ez alkalommal is a régi játék ismétlődött meg: a magyar dikasztériu- 
mok iparpártoló javaslatatait az államtanács elgáncsolta. Izdenczy, a ta
nács egyetlen magyar tagja, elfogadta a magyar kamara javaslatát, de 
Eger tömör szavakkal szólalt föl ellene: ,,Az újabban kinyilatkoztatott 
legmagasabb vélemény értelmében Magyarország jelenleg még nem al
kalmas arra, hogy gyári ügyekben előlegekkel támogassák. Ezért nem 
tudom helyeselni a javaslatot." (Nach der allerhöchst geäußerten neuen 
Gesinnung ist Hungarn zu Unterstützungen mit Vorschüssen im Fabri
kensache derzeit noch nicht geeignet. Ich könte daher dem Einrathen nicht

61 Oecon. 1784: 1028, 1250, 1323, 1466, 1525, 1558, 1710; St. R. 1787: 421,
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beistimmen.) Egerhez csatlakozott Reischach és Hatzfeld szavazata is és 
ennek alapján elutasítólag döntött az uralkodó.

Ez az elutasítás nem vette el Höpfinger kedvét, sőt, kevéssel utóbb, 
talán Valeroék sikerein felbuzdulva, hatalmas tervet dolgozott ki. Eszerint 
az Országúton a jelenleg úgyis üresen álló prímási épületet át kellene 
venni a kincstár birtokába, ott kevés költséggel 200— 300 széket lehetne 
felállítani, továbbá a selyemfestést is ott lehetne elhelyezni. Az üzem bi
zonnyal nagy hasznot jelentene a kincstárnak s vezetését ő maga vállalná. 
A  terv magán hordta az irrealitás bélyegét: a 16 székkel dolgozó kis ma
nufaktúra-tulajdonos újabb tőke bekapcsolódása nélkül nem gondolhatott 
komolyan a több száz székes nagy gyárra. Ilyenarányú vállalkozásokra az 
állam sohasem volt kapható és már az az idő is elmúlt, amikor Fachini 
még könnyen megvalósíthatta tervét. A kancellária is kedvezőtlenül vé
leményezte, elmondván, hogy a kiszemelt épület az esztergomi érsek tu
lajdona, a kérvényező pedig egyébként sem érdemel támogatást, mert a 
múlt évi előleget többszöri határidőre sem fizette meg. Ezt az elutasító 
véleményt természetesen változtatás nélkül magáévá tette a bécsi ható
ság is.52

A két fejlődő üzemet újabb, kényszerű költözködés fenyegette. Az 
óbudai katonai raktár számára szűknek bizonyult az addig birtokolt épü
let és most két további házat kívánt a maga számára megszerezni. Az 
egyik a raktárépülettel szomszédos ház volt, amelyben addig a prefektus 
lakott, most azonban, hogy József a prefektúrát megszűntette s ügykörét 
az újonnan felállított pesti kamarai adminisztrációnak adta át, üresen 
állt; emellett emelkedett a selyemgyár épülete, amelyet most szintén a 
katonai kincstár igényelt. A  katonai hatóságok szükségesnek tartották 
mind a kettőt, hogy az anyagraktár elégséges helyet nyerjen és rendhez, 
kényelemhez, biztonsághoz jusson. A  helytartótanács tárgyalt magyar 
részről a katonai hatóságokkal és a prefektus házát megfelelő bér ellené
ben hajlandó volt azonnal rendelkezésükre bocsájtani. Csupán a selyem
gyári épületre vonatkozólag támadt véleményeltérés, mert a haditanács 
azt kérte, hogy azt 1787 tavaszán adják át neki; a magyar kancellária 
viszont csak akkor volt hajlandó kiüríttetni, ha a gyárosokkal kötött szer
ződés lejár. A  kancelláriai előterjesztés értelmében döntött az uralkodó 
is, de 1787 tavaszán kiderült, hogy a két selyemgyárossal az épületre vo
natkozólag semmiféle szerződést nem kötöttek. A  helyiséget előbb há-

“  St. R. 1785: 2389; 1786: 1404 és 3688.
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rom, majd két évre ingyen bocsájtották rendelkezésükre, de ez a határ
idő is lejárt már az 1785 év folyamán. így tehát a helytartótanács javas
latára a két gyárosnak hat hónapos határidőre felmondtak, de egyúttal 
Höpfingernek 3 éven át 200 frt bérleti kártérítési díjat utaltak ki, Bey- 
winklemek pedig ugyanolyan határidőre 150 frt-ot. Az államtanács az 
előterjesztés engedélyezésekor hangsúlyozta, hogy a támogatás a három 
év letelte után semmiképpen sem hosszabbítható meg.

A  katonai szertár még 1787-ben birtokába vette a selyemgyári épü
letet, amit a meginduló török háború bizonyára nélkülözhetetlenné tett 
a számára. A  két gyáros, akik óbudai tartózkodásuk alatt most már har
madszor voltak kénytelenek költözködni, előbb átmenetileg, saját la
kásán állította fel a szövőszékeket, majd a kamara segítségével körülné
zett Óbudán, hogyan lehetne alkalmas és végleges házat szerezni. Höpfin- 
ger az üzem céljaira 2000 frt-ért vásárolt házat és csak most, tíz évi itt 
tartózkodás után, lett ingatlantulajdonos magyar földön. Az összeget a 
kamara, mint eladó, kölcsönképpen bocsáj tóttá rendelkezésére és a vétel 
alkalmából a pesti kamarai adminisztráció rövid kimutatást készített 
anyagi állapotáról. Ebből kitűnik, hogy az átvett selyemért 10.000 frt-tál 
adós a kincstárnak. Ingatlanai, ház és föld összesen 5671 frt 30 kr-t ér
nek, beleértve az újonnan vásárolt házat is; ingóságait, a selyemárút és 
készletét 13.104 frt 431/2 kr-ra becsülték. Ez a néhány szám is azt bizo
nyítja, hogy Höpfinger modernebb eszközökkel, nagyobb mobil tőkével 
dolgozott, mint Beywinkler; vagyona árúban, nem pedig ingatlanban fe
küdt és a kincstár mégis hitelképesebbnek találta a társánál. A  maradi 
Beywinkler és a teljességgel újszerű Valero-üzem között valóban Höpfin
ger képviseli az átmeneti formát.

A  kamara ebből a vagyonból biztosítani kívánta kölcsönét. A  director 
causarum regalium azt ajánlotta, hogy a 2000 frt-ot be kell tábláztatni az 
újonnan vásárolt házra, visszafizetésére szigorú határidőt kell kiszabni 
és az ellenőrzés végett kötelezni kell Höpfingert, havonta jelentse, milyen 
áiúkat adott el, mennyit fizetett törlesztésre a kincstárnak és mekkora 
készlete van még. A  helytartótanács ez alkalommal is felhozta Höpfinger 
mentségére, hogy a költözködés által nagy károsodás érte, mert hosszú 
időn át nem tudott dolgozni.59

Az új épületben az üzem jóformán a török háborúval egyidőben 
indult meg s a háború, különösen első, sikertelen szakában, megbénította 63

63 St. R. 1786: 3200; 1787: 1477, 1788, 1930 és 1789: 125.
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a magyarországi kereskedelmet. Ezért Höpfinger már 1789-ben arra kért 
engedélyt, hogy a 10.000 frt-os kincstári hitelének visszafizetésére, a meg
adott részletfizetési kedvezmény fenntartásával, a háború befejeztéig ha
ladékot kapjon. Csakhogy a felsőbb pénzügyi hatóságok, amelyek az 
utóbbi években egyre kevesebb megértést mutattak a magyar iparügy 
iránt, a háborús időkben, amikor a rossz hadvezetés még csak növelte az 
állam örök pénzszűkét, nem lehettek elnézőbbek, mint a megelőző béké
ben. Nem adtak haladékot és a következő két esztendőben Höpfinger 
kénytelen volt több, mint 8000 frt-ot törleszteni adósságából. 1792 elején 
már csak 1800 frt-tal tartozott és ekkor ismét a hatóságok jóindulatához 
fordult. Azt kérvényezte, hogy, mivel legutóbbi költözés alkalmából gyára 
3432 frt 57 kr. kárt szenvedett, ezt az összeget írják a javára. Egyúttal 
pedig Beywinklerrel együtt kérelmezte, hogy a költözködéskor engedélye
zett 200 ill. 150 forintos bérleti kártérítési díjat, amely időközben lejárt, 
továbbra is folyósítsák.

A kérvény most is ugyanazt az útat járta, mint József idejében s az 
elintézés is hasonlatos lett. A  magyar kamara kedvező véleményt nyilvá
nított róla. Bár a bérleti díjhoz, vélte, a két gyárosnak nincs semmiféle 
joga, de az általános drágulás ártott iparuknak és ezért ajánlatos a kár
térítés folyósítása további három évre. Höpfinger a költözéskor valóban 
kárt szenvedett s ezt a kamara, alacsonyabbra, mint maga Höpfinger, 
1655 frt 12 kr-ra becsüli s méltányosnak tartja, hogy ezt az összeget az 
1800 frt-ból javára írják. Végül még hosszasan méltatja Höpfinger jelen
tőségét, kiemelvén, hogy ő tette le a magyar selyemgyártás első alapját, 
használt a kereskedelemnek, mesterségére sokakat kitanított s így min
denképpen hasznos polgárként működött.

A bécsi hatóságok ez alkalommal is megnyirbálták a magyar dikasz- 
térium előterjesztését. Az udvari kamara a bérleti kártérítést teljességgel 
elutasította. A jóváírásra vonatkozólag a többség azt kívánta, hogy csak 
1000 frt írassék le Höpfinger számlájából és csupán két tanácsos vélte 
azt, hogy miután Höpfinger nehéz helyzetben van, engedjék el neki az 
egész 1800 frt-ot. Ezekután került az ügy, végső véleményezés végett, az 
államtanács elé, ahol először kedvező fogadtatásra talált. Izdenczy ez 
alkalommal is osztotta a magyar dikasztérium álláspontját s elvetvén az 
udvari kamara véleményét, a magyar kamara javaslatához csatlakozott. 
Izdenczy votumát elfogadta Eger, majd Reischach is. Viszont ez alkalom
mal Hatzfeld képviselte a magyarellenes iparpolitikát: „Miután nincsen 
olyan időpont, írta, hogy a magyarországi gyáraknak különösen kedvezni
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kellene, miután ezek az örökös tartománybeliekre igen hátrányosak, úgy 
vélem, igen nagy kegy lenne ezeknek a gyárosoknak a számára, ha az 
1800 frt-nyi selyemadósságát elengednék; kevés német-örökös tartomány
beli gyár dicsekedhetik, hogy hasonló kegyben részesült; egyben inteni 
kellene a kamarát, hogy a selyem kihitelezésekor nagy elővigyázatosság
gal járjon el, nehogy hasonló, nehezen behajtható adósságok keletkezze
nek." (Da der Zeitpunkt die hungarischen Fabriken besonders zu begün
stigen nicht vorhanden ist, da sie jenen der deutschen Erblanden sehr 
nachtheilig sind, so glaube, diesem Fabrikanten geschehe eine sehr große 
Gnade, wenn ihm die für Seide schuldige 1800 fl. nachgesehen würden, es 
dürften sich wenig deutsch erbländische Fabriken rühmen können, eine 
gleiche Gnade erhalten zu haben, auch wäre der Hofkammer aufzutragen, 
mit Vorleihung der Seide alle Vorsicht zu brauchen, damit nicht derglei
chen hart einzubringende Schulden erwachsen.) Hatzfeld vótuma, amely 
Höpfingerre egyénileg elég kedvezően, de a magyar iparra vonatkozólag 
kedvezőtlenül hangzott, csupán kisebbségi véleményt jelentett volna a 
másik három szavazattal szemben, de hozzácsatlakozott Ferenc főherceg, 
a fiatal trónörökös, akinek az államférfiúi képességeiről nagybátyja, II. 
József nemrég még oly kedvezőtlenül nyilatkozott és az ifjú, tapasztalat
lan főherceg fellépése eldöntötte a kérdést. Hatzfeld véleménye legfel
sőbb határozattá vált. A magyar iparfejlődés szempontjából pedig min
denképpen rossz előjelként hatott, hogy a fiatal főherceg, aki néhány hó
nap múlva hosszú évtizedekre, egy egész korszak idejére foglalta el a 
trónt, egyik első megnyilatkozásában nyíltan és határozottan a magyar 
ipar ellen foglalt állást.84

Höpfingerrel egyidőben Beywinkler is kénytelen volt elhagyni az 
üzem régi helyét és az óbudai 21 számú házba költözött. Üzemét a régi, 
kis mértékben folytatta, láthatólag nem is törekedett többre. Változatla
nul tartó tőkeszegénységét bizonyítja az a szerződés, amit 1790 január 
31-én az óbudai bíró és jegyző előtt kötött Mandel Dávid pesti lakossal. 
Mandel 100 frt értékű orsoi és tráma selymet ígért neki negyed évi hitelre 
s egyben megígérte, hogy az összeg lefizetése után hasonló feltétellel 
újabb negyed évi hitelt nyit számára. Tehát Beywinkler, aki pedig jelen
tős vagyonnal hagyta el Bécset, olyan kis tőkével dolgozott, hogy már 
100 frt-ért is érdemes volt a bonyolult és drága hitelt igénybevenni. 
Ugyanabban az évben a helytartótanács körlevele útján kért újabb tanu- 54

54 St. R. 1789: 2867 és 1792 : 584.
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lókat a városi magisztrátusoktól, majd pedig azt is sikerült elérnie, hogy 
a 8 tanonc után kiutalt állami támogatást 1790-től kezdve további három 
esztendőre meghosszabbították. Manufaktúrájának kicsinyes életében ezek 
voltak a legfontosabb események.55

VI.

A  két Bécsből hívott gyáros munkája nem volt eredménytelen, de 
a bécsi iparral a versenyt nem vehette föl. Beywinkler és Höpfinger 
üzeme csupán kisebbfajta manufaktúrának számított, amely meghaladta 
a polgári iparűzés méreteit, de arra sokban hasonlított; igazi tőkegazdál
kodással is csak Höpfingernél találkozunk. Gyárnak, a szó mai értelmé
ben, csupán a Valero testvérek üzeme nevezhető, aminthogy a hasonló 
osztrák vállalkozásokkal is egyedül ez versenyezhetett. A  Valero-gyár 
magánvállalkozásból keletkezett és további növekedését is csak a tulaj
donosok munkájának köszönhette: az állam támogatásának vajmi csekély 
szerepe volt benne. Méretei nyomban a meginduláskor nagyok voltak s az 
idők folyamán csak növekedtek. Az 1785. évi gyárösszeírásból, amely II. 
József rendeletére készült el Pesten, fogalmat alkothatunk róla. A ma
gyarországi fonatlan selymet használta fel, amit a helybeli sóhivataltól 
szerzett be, még pedig évenként 2000 font súlyban és 15.000 írt érték
ben. A  kikészítéshez szükséges vitriolt és gubacsot szintén a helybeli ke
reskedőktől szerezte be, mindkettőből 600 fontot 30 frt-ért. Külföldről 
100 font gumit hozatott évente 1000 írt értékben. A  nyersanyagokból 
217.600 rőf árút készített 40.500 írt értékben, amit Pesten és Debrecen
ben, a magyarországi kereskedelem két középpontjában, adott el. Foglal
koztatott 35 segédet, 35 inast (valamennyi külföldről való) és 80 nap
számost, összesen 150 munkást. A  további fejlődés érdekében azt kíván
ták a tulajdonosok, hogy ne kelljen több kiviteli vámot fizetniök Ausztria 
felé, mint az osztrákok a magyarországi behozatalnál és hogy ők, vala
mint embereik mentességet nyerjenek a hídvám fizetése alól, mint az 
óbudai selyemgyárosok.56

Főként az első óhaj feküdt Valeroék szívén. Végül is a két tulajdonos 
1785 szeptemberében, kevéssel az új magyar vámtarifa bevezetése után,

“  Óbudai ltár. 630 sz.; Helyttan. 1790: 2595. Int. a. m. 4082 és St. R. 1792 : 2024.
56 Helyttan. Dep. Com. F. 65/1785 az Országos Levéltárban. Ezt az iratot M ére i  

Gyula k. barátom szíveskedett rendelkezésemre bocsájtani.
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kérvénnyel fordult a kamarához aziránt, hogy az örökös tartományokba 
kivitt árúkra vám- és harmincadmentességet nyerjenek és erről uralkodói 
privilégiumot kapjanak. Kérésüket avval indokolták, hogy ezáltal, az 
uralkodó szándékának megfelelőleg, még inkább elterjeszthetnék a kö
zönség körében a selyemárúkat és a nagyobb fogyasztópiac számukra már 
csak azért is fontos, mert az óbudai fonoda felállítása révén nyomasztó 
helyzetbe kerültek. Előadták azt is, hogy a bécsi kereskedők komoly ér
deklődéssel viseltetnek gyártmányaik iránt és szívesen vásárolnák, de az 
osztrák gyárosokkal, akik hasonló privilégiumot élveznek, csak abban az 
esetben tudnak versenyezni, ha ők is vámmentességben részesülnek. A 
bécsi piac elérése annál is fontosabb, mert a magyarországi kereskedők 
nagy része nem Pestről, hanem Bécsből, Grácból és Brünnből szerzi be 
árúját. S hogy kérésük a kellő bizonyító erőt se nélkülözze, egy nyilat
kozatot mellékeltek, amelyben Wachtler József és Videnhofer pozsonyi 
polgári kereskedők, Patzer Mátyás társasága bécsi nagykereskedőcég, 
Kleiber János György bécsi polgári kereskedő és Gundán József Ferenc 
bécsi kereskedő kötelezik magukat, hogy Valeroék jóminőségű és olcsó 
árúiból jelentős mennyiséget adnak el az örökös tartományokban.

A kellően felszerelt kérelmet hivatalos tárgyalás alá vették és a hely
tartótanács felszólította a pesti magisztrátust, hogy pontos felvilágosítást 
nyújtson a gyárról. A város nevében maga Hülff Móric Bálint, nyugal
mazott őrnagy, a polgármester, a jozefinus várospolitika egyik legérdeke
sebb alakja, tartott szemlét a gyárban és észleleteiről részletes jelentés
ben számolt be. A gyárban, a napló tanulságai szerint, naponta 71 széken 
dolgoztak, mindegyik szék hetenként 2 darab selyemfátyolt adott, egy-egy 
darab hosszúsága 32 rőf és forgalmi értéke 6 írt. A gyár tehát évente 
7384 db. selyemfátyolt gyártott 44.304 frt forgalmi értékben. Ebből a 
mennyiségből Pesten és Debrecenben elfogyott 30.000 frt értékű, tehát 
14— 15.000 frt-nyi árú a raktáron szokott feküdni és kereslet hiányában 
nem kerülhet forgalomba. A vizsgálat az éppen akkor raktáron lévő se
lyemárút 13.266 frt-ra becsülte, nem számítván bele a megmunkálás alatt 
álló és nyers selymet. A  gyártulajdonosok viszont azt hangoztatták, hogy, 
ha az örökös tartományokba való szabad kivitel megengedtetik nekik, a 
székek számát rövidesen 150-re és az évi termelés összegét 93.600 frt-ra 
emelhetik. A városi tanács pártfogolta a kérelmet: „Ezt tanácsolja az 
általános jólét is, írja jelentésében Hülff, mert ezáltal nemcsak sok, más 
nehéz munkára alkalmatlan ember nyerhet ennél a gyárnál keresetet és 
élelmet, hanem a selyemtermelés is, és ezt a foglalkozást ő cs. és kir.
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apostoli Felsége más alkalmakkor legkegyelmesebben elrendelte, köny- 
nyebb fogyasztást s ezáltal nagyobb elterjedést nyerhet.”

A pesti városi tanács a magyar dikasztériumok szellemében melegen 
pártfogolta az ipar fejlődését s ez a vélemény bizonyára nem az új, nagy
arányú vállalkozásoktól rettegő céhmesterektől eredt, hanem Hülfftől, 
akinek a céhmesterekkel s az iparos polgársággal való összeütközése ered
ményezte rövid ideig tartó, szinte diktatórikus városi hatalmát, majd az
után zajos bukását.57 Mialatt az általa kedvezően véleményezett kérvény 
a hivatalok lassan intézkedő útját járta, a magyar harmincad-adminisztrá- 
ció a Valero-gyár gyártmányai számára pecsétet engedélyezett. A  pecsét 
egyik oldalon a kis magyar címert, a másikon „Gebrüd. Valero Pest" fel
írást mutatta. Már csak azért is szüksége volt reá a gyárnak, mert a ked
vezőtlen vámtarifa ellenére exportált az örökös tartományokba. így 1787 
márciusában Mademoiselle Camille Lean bécsi címére l 3/4 csomag fehér 
fátyol t szállítottak 2 font 146/8 lat súlyban és a pesti tanács mellékelte 
hozzá a tanúságlevelet, amely hivatalosan bizonyította, hogy az anyag 
Valeroék pesti gyárában készült.

1787. május 22-én a helytartanács körrendeletben értesítette a me
gyéket, hogy az uralkodó a magyar selyemtermelés fellendítése érdekében 
elrendelte, hogy a Magyarországon készült selyem vámmentesen vitethes
sék be az örökös tartományokba. Evvel a határozattal Valeroék legfon
tosabb kérése részben teljesült, az egyetlen kérés a sok közül. Mert július 
végén a helytartótanács már az elutasítások hosszú sorát közölte a gyá
rosokkal. Nem kapták meg az adóelengedést, sem a pest-budai hajóhídon 
a vámmestességet, sőt még azt a kérésüket is elutasították, hogy eperfa 
ültetvény céljára ingyen telket utaljanak ki számukra.58

A két ügyes üzletember nagyvonalúan vezette üzletét. 1788-ban Hal
ler Józseffel, több megye főispánjával kerestek üzleti összeköttetést. Ez
által a magyar arisztokráciát akarták a selyemiparba bevonni, hiszen 
Ausztriában a gyárosok és vállalkozók legfőbb segítőtársa ebben az idő
ben már az összeköttetéssel és földbirtoka révén hitellel rendelkező arisz
tokrácia volt és ennek egyes tagjai, mint azt az Auerspergek, Fümbergek 
példája mutatja, még a magyar gazdaságban is szerepet vállaltak. Azon
ban Haller, ismeretlen okból, nem lépett üzletre Valeroékkal: a magyar

67 Szereplésére vonatkozólag lásd Schmall Lajos: Adalékok Budapest székesfő
város történetéhez, Budapest, 1899, II. kpt., 49—56 1.

68 Int. a. a. 6708; Int. a. m. 495, 867 és 1120; Helyttan. 1787: 18634, Int, a. m. 
1014; Miss, a- m. 459 a Fővárosi Levéltárban,
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arisztokrácia egészen az 1830-as évekig távol tartotta magát az üzleti 
vállalkozástól. Valeroék más téren kárpótolták magukat az elmaradt üz
letért és ők is, az óbudai mesterek példájára, a tanonctartáshoz és az 
evvel együtt járó támogatás megszerzéséhez fordultak. 1789-ben a hely
tartótanács körrendeleté közölte a szabad királyi városokkal, hogy néhány 
árvát, vagy más szegény gyereket, akiknek a selyemipar kitanulására 
kedve van, küldjenek Valero István és Tamás pesti gyárába, ahol négy 
esztendő alatt mesterségüket tökéletesen elsajátítják. A  gyermekekért a 
város ugyanannyit tartozik fizetni, mint amennyit a kincstár is fizet a 
két óbudai gyárosnak, tehát egy fiúért 40, lányért 24, azonfelül ruházatra 
12 frt-ot évente. A  rendelet a császár abbeli óhajával fejeződött be, hogy 
lehetőleg minden város küldjön tanoncot. A  sok külföldi után így akart 
a gyár végre magyarországi tanoncokra is szert tenni.59

A  Valero üzem vagyoni helyzetéről csupán 1801-ből ismerjük az első 
kimutatást, tehát jóval későbbi időpontból, mint a két óbudai gyárosról. 
Ekkorra már, a francia háborúk következtében, a pénz értéke némileg 
megváltozott; ha azonban számszerű összehasonlításokat nem is akarunk 
tenni, még mindig értékes arányokat kapunk. 1801-ben Pest város kikül
döttje Valeroék aktíváit 217.797 frt 42 kr-ra, passzíváit 54.453 írt 49 kr-ra, 
tehát a vagyont 163.041 frt 493/i kr-ra becsülte. A  vagyonnak arányla- 
gosan is nagy összege, amely háromszorosan múlta felül a passzívákat, 
szembetűnően mutatja, milyen jól megalapozott, szolid volt Valeroék 
üzletvezetése.60

Ekkora vagyon birtokában a család nem csupán a magyar gazdasági 
életben kívánt szerepet játszani. Már a gyáralapító Istvánban felébredt 
a vágy a közszereplés iránt, de ezt még csak a maga polgári-városi kör
nyezetében kívánta kifejteni. 1790-ben, a nagy polgármozgalmak évében, 
már a terézvárosi polgárőrség kapitánya gyanánt szerepelt és emberei- 50

50 Miss. a. m. 809; Int. a. m. 3406. A  négy óbudai és a pesti selyemüzemben ekkor 
már több, mint 100 tanoncnak kellett dolgozni. Ennek a létszámnak az összetoborzása 
a kevéssé iparosodott országban nagy nehézséget rótt a hatóságokra. Ügy jártak el, 
mint az egykorú külföld: kényszerrel gyűjtötték, akárhányszor igen nagy távolságról 
a tanoncokat. Így Teleki a nagyváradi kerületből utasított Óbudára tanulókat. A köz
véleményben mindez élénk visszatetszést keltett és az egykorú röpirat így írt a ta- 
noncfogdosásról: „Nem nézték ezt másnak, mint ujoncozásnak, a fonókat pedig ka
szárnyának. A fonónők számának kiegészítésére kényszerhez kellett fordulni, pedig 
mindenkinek megfizették munkáját." (Lásd Marczali: Magyarorsz. tört. II. József korá
ban, III., 240 1.)

60 Int. a. m. 5603. Megjegyzendő, hogy a vagyon összegének hivatalos kimutatása 
mintegy 300 frt-tal téves.
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nek felszerelésére 100 puskát és 100 kardot kért. A hatóságok abban az 
időben fegyveres forradalom kitörésétől féltek s kérését természetesen 
elutasították. Valero István később a pestvárosi külső tanács tagja lett. 
A következő években egyre folytatódott a család emelkedése s bizonyos, 
hogy a magyar polgárcsaládok között ipari vállalkozás révén Valeroék 
futották be a legfényesebb pályát. Valero Antal, a második generáció 
tagja, aki alatt a gyár fénykorát élte, már a Kaszinó tagja, Széchenyi 
egyik legtekintélyesebb polgári származású munkatársa, a magyar gazda
sági élet. egyik vezetője lett. A  család emelkedése világosan bizonyítja, 
hogy milyen lehetőségek nyíltak meg a magyar ipari vállalkozások számára, 
ha a városi polgárság nemtörődömsége, Bécs folytonos gáncsvetése és a 
nemesi társadalom benső gyengesége útját nem állja a teljes kifejletnek.61

A  nagyobb üzemeken kívül még néhány kisebb is működött Pest- 
Budán. Ezek még közelebb álltak az iparűzés kicsinyes, polgári formái
hoz, mint Beywinkleré. Nem is abban áll a jelentőségük, hogy a vállalko
zás újszerű formáit hozták be; e téren megmaradtak a régi hagyományok 
mellett. Azonban az új luxuscikket, a selymet elterjesztették a polgári 
közönség körében és így hozzájárultak az igények növeléséhez, a magyar 
piac fokozásához.

A  legidősebb Beywinkler fiú, József, már a 80-as évek közepén 
gyárnak nevezte üzemét, alig több joggal, mint a ráckevei Lakics. Évente 
400 font tráma és 200 font orsoi selymet vett át a pesti sóhivataltól 3600 
ill. 2300 frt értékben. Termelése évi 7200 rőföt tett ki 10.800 írt érték
ben; piaca csupán Pestre és Budára terjedt ki, akár egy céhmesteré. Az 
üzemben 5 segéd és 15 napszámos dolgozott s fellendítése érdekében a 
tulajdonos legfőbb óhaja abban állt, hogy félévenként 300 fontnyi selyem
előleget kapjon.62

A  kisebb üzemek közül Lenner Tóbiásé volt a legjelentősebb, bizo
nyára azért, mert tulajdonosa rendelkezett vállalkozási kedvvel és a hozzá 
szükséges invencióval. Alapításának ideje ismeretlen, de már 1782 július 
20-án tanoncszerződést kötött. Ekkor Colombo Antal selyemgyári mester, 
mint Lenner alkalmazottja és Horváth Pál pesti invalidus káplár szerző
dést kötött ez utóbbinak Ádám fiára vonatkozólag. E szerint az üzem 
Horváth Ádámot tanoncnak vette föl, előbb csak próbaidőre, ami alatt 
rendesen és illedelmesen tartozik viselkedni. A  mester, mint tanító, el
látást és lakást ad neki mindaddig, amíg maga meg nem tud élni és hi-

Miss. a. m. 1385.
68 Helyttan. Dep. Com. F. 65/1785.
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bátlanul nem dolgozik; hat hónap után fizetést is nyer. Amennyiben a 
tanonc megfelelően viselkedik, tanidejéből negyed vagy fél évet el fog
nak engedni. Nem sokkal később a pesti invalidus ház parancsnoka is 
hozzájárult a szerződéshez s a gyáros ígéretet kapott, hogy amennyiben 
a tanonc megszöknék, az apa és a hivatalos hatóságok mindent elkövet
nek a feltalálására és a gyárba visszaküldik.63

Lenner egyébként saját selyemtenyészetet is állított föl, úgy, hogy 
szükségleteinek csupán egy részét kellett a kincstártól beszereznie. Az 
1785. évi gyárösszeírás szerint évente 400 font trámát és ugyanannyi 
orsoit használt fel, amelynek értéke 3600 ill. 4000 írt. Termelése 7900 rőf, 
10.300 írt értékben, amit Pesten és Debrecenben árusított, összesen 22 
munkást alkalmazott, köztük 5 külföldi és 1 belföldi segédet, 1 külföldi 
és 7 belföldi tanoncot, valamint 8 napszámost. Támogatás gyanánt ő is 
300 font előleget kért, akár Beywínkler, azonfelül inassegélyt. Szakma
beli civakodása csak neki támadt Valeroék üzemével, mert elcsábította 
onnan Berkovics Joel pesti zsidó paszományosmestert, aki Valeroéknál 
mindössze 25 hétig dolgozott s utána felmondás nélkül azonnal beállt 
Lenner gyárába.64

Frast Péter selyemfestő Höpfingerrel és Beywinklerrel együtt indult 
el Bécsből, előbb ő is Eszékre szándékozott, majd Óbudán telepedett le. 
A költözködési költségek megfizetésén kívül működésének első három 
évére 300 frt-ot kapott a kincstártól. Utóbb maga mellé vette Augusti 
Józsefet s kettesben vezették az üzemet, amely már az 1780-as években 
„Óbudai szépfestőgyárnak'‘ nevezte magát. Két bécsi társával, már csak 
a régi ismeretség révén is, élénk üzleti összeköttetésben állt; azonfelül 
pedig a katonai kincstárnak is dolgozott. A katonai felszerelési raktár 
látta el munkával Óbuda fejlett ruházati iparát; a mezőváros iparűző la
kossága jóformán neki köszönhette életét. Frastékkal 1783 szeptember 
13-án kötött szerződést egy nagyobb tételre vonatkozólag. A festőmes
terek kötelezték magukat, hogy a nekik átadott fehér posztót és csákónak 
való nemezt (Czaikofilze) egy éven belül, azaz 1783 szeptember 1-től 
1784 augusztus végéig jól megfestik, még pedig az elsőből 20.000 rőföt,

63 A tanoncfogdosás idején nagyon gyakori jelenség volt, hogy a munkások és 
tanoncok elszöktek gyárukból, A hatóságok ilyen esetekben igyekeztek visszahozni 
őket. Höpfinger is első ízben úgy került érintkezésbe a magyar hatóságokkal, hogy 
még 1775-ben, bécsi gyáros korában, két megszökött tanoncát nem csak Ausztriában, de 
még Magyarországon is köröztette. (Kanc. 1775: 2515 és 3531.)

64 Oecon. 1783: 1102; Helyttan. Dep. Com. F. 65/1785 és Rel. a. m. 292. Utóbbi a 
Fővárosi Levéltárban.
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az utóbbiból 1000 darabot vagy kevesebbet; egyben kötelezték magukat, 
hogy a mesgfestendő darabokat ők szállítják el a raktárból s a készeket 
oda visszaküldik. Ha a kitűzött időn belül a vállalt munkát leszállítani 
nem tudják, kártérítéssel tartoznak; ugyancsak kárpótlással tartoznak az 
elrontott darabok után is. Az árra vonatkozólag a következő megegyezést 
tartalmazza a szerződés:

Három színnek cocheniíle-lel való festését nem rőfök, hanem súly 
szerint fizetik, még pedig a karmazsin, pompadour és haragosvörös 
(ponceau) fontjáért 1— 1 frt-ot. A  többi szín rőfjéért a következő ár 
fizetendő:

lila (gridelin) cochenille-lel való festése 20 kr.
rákvörös cochenille-lel való festése 31 kr.
viola cochenille-lel való festése 32 kr.
narancs cochenille-lel való festése 13 kr.
almazöld indigóval való festése 9 kr.
tengerzöld indigóval való festése 9 kr.
acélzöld indigóval való festése 14 kr.
sötétzöld indigóval való festése 127, kr.
halványkék (bleu mourent) indigóval való festése 7 kr.
sötétkék indigóval való festése 13 kr.
világoskék indigóval való festése 7 kr.
égkék indigóval való festése 7 kr.
festőbuzér-piros faszínnel való festése 12 kr.
császársárga faszínnel való festése 7 kr.
világosbarna faszínnel való festése 12 kr.
haragosvörös faszínnel való festése 12 kr.
fekete faszínnel való festése 7 kr.

Minden fizetség szállítás után helyben és készpénzben kiegyenlítendő 
és a katonai hatóság még arra is ígéretet tett, hogy megfelelő óvadék 
ellenében előleget ad, hogy a szükséges festőholmit be lehessen szerezni. 
Mivel pedig a két festőmester, helybeli ismerősök hiányában, megfelelő 
óvadékot letenni nem tudott, a kamarához fordult, mint legfőbb pártfogó
hoz, hogy az tegye le helyettük.65 Az üzem tehát a kor szokása szerint 
az általánosan elterjedt természetes festőanyagokkal dolgozott és 20 kü-

#s Kanc. 1777: 559; U. K. 1781, fasc. 7. no 205 ex I I I;  Oecon. 1783: 2298 és 
1784: 1525.
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lönböző színét, továbbá a megfestett mennyiséget tekintve, igen derék 
munkát végzett.

Végül még Herczogh Károly tartott fenn Pesten egy kis selyemszövő
gyárat, amely a céhi méretek között is kicsinynek látszott. 140 font trá- 
mát és 70 font orsoit használt fel 1260 ill. 805 forint értékben. 2760 rőf 
selymet készített belőle, amit 3450 frt-ért adott el Pesten és Budán. Mű
helyében 2 inas és ugyanannyi napszámos dolgozott; összes igénye sem 
terjedt többre, mint 50 font selyemnek félévi előlegezésére.66

* *

Áttekintettük azokat a törekvéseket, amelyek a selyemipart akarták 
a magyar haza két fővárosában meghonosítani. Ha ezt az iparfejlődésnek 
azzal a méretével hasonlítjuk össze, amit az egykorú Bécs mutatott föl, 
valóban csekélynek kell nevezni; de a magyarországi előzmények után 
mégis fejlődésnek és eredménynek tarthatjuk. A  szomszéd örökös tarto
mányoktól való elmaradást megmagyarázzák a körülmények: az ország
ban nem találtatott iparpártoló réteg. A  rendi berendezkedés megmere
vítette a társadalmat, nem tudott a gazdaság új formáihoz alkalmazkodni. 
Hiányzott a vállalkozáshoz szükséges tőke, mert nem akadt, aki ezt ren
delkezésre bocsássa. Pest-Budán is megjelentek a külföldről bevándorolt, 
különleges képzettséggel rendelkező mesteremberek, a merkantilizmus 
iparának legfontosabb megalapozói; de itt nem találtak támogatásra. 
Visszahúzódott tőlük a városok íparűző lakossága, mert ellenfelet, nem 
pedig ügyes tanítómestert látott bennük. A  magyar fejlődésre nézve még 
szomorúbb, hogy az arisztokrácia, amely hatalmánál fogva könnyen meg
mozgathatta volna az ország jelentős agrártőkéjét, szintén távoltartotta 
magát tőle; amíg az osztrák arisztokrácia valósággal versengve fordult a 
gazdaság felé, magyar társaik, megelégedve a közjog nyújtotta mérhetet
len hatalommal s csorbítatlan tekintéllyel, nem kívántak az iparéletben 
részt venni. És végül hiányzott a nyugateurópaí iparfejlesztés harmadik, 
nem kevésbbé fontos mozgató ereje: az állami támogatás is. A  bécsi fő
hatóságok nem is leplezett előítélettel szemlélték Magyarország gazda
sági állapotát és mivel őket illette a végső döntés, a magyar dikaszté- 
riumok jóindulata rendszeresen hajótörést szenvedett. Bár II. József 
uralmának elején úgy látszott, hogy kedvezőbb lehetőségek fogadják a 
meginduló magyar ipart, a következő évek során megváltozott a helyzet

60 Helyttan. Dep. Com. F. 65/1785.
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s a bécsi hatóságok magyarellenes álláspontja korlátlanul érvényesül
hetett.

Sajnos, még így is igaz Horváth Mihálynak száz év előtt kimondott 
ítélete: „II. József halála az ipar és kereskedésre nézve valóságos vesz
teség volt."67 Az ítélet igaz, mert József után még rosszabb évek követ
keztek. Ferenc hosszúra nyúló évei alatt a bizonytalanság, kapkodás és 
határozatlanság jellemezte az állami iparpolitikát. A forradalomtól való 
örökös rettegés olyan intézkedésekre ragadtatta a kormányzatot, amelye
ket még a dédelgetett osztrák ipar is hátrányosnak talált. A reakciós kor
mányzat mellett megtorpant a vállalkozó kedv és a fejlődés sokkal inkább 
vesztegelt, mint ahogy az előzmények után kellett volna. Ehhez járult 
még az, hogy Ferenc a magyar ipar elleneseihez tartozott s ezt a vélemé
nyét nem is titkolta. A  magyar iparfejlődés tehát abbamaradt, sőt vissza
esett. A  XIX. század elején egymás után szűnt meg a három óbudai se
lyemüzem, Höpfinger, Beywinkler és Mazzucato gyára s példájukat több 
más selyemszövő követte az országban. A kedvezőtlen évtizedeket csak 
Valeroék hatalmas gyára tudta átböjtölni, de újabb fejlődési lehetőség 
csupán a magyar történet egy újabb korszakában, az 1840-es években 
nyílt számára.

Kosa János.

,T Az ipar és kereskedés története Magyarországban, 267 1.
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