
ESZENYEI FARKAS GÁBOR 

NEVESÍTETT VÁROSIASODÁS  
A gazdasági és politikai elit összefonódása
Nagyvárad századfordulós fejlõdésében

A boldog békeidõt és az elsõ világháború közötti idõszakot, Magyarország min-
dennapjait a fejlõdés, a változás, a virágzás jellemezte.1 A 19. század végét, a szá-
zadelõt, századfordulót Erdély és Partium gazdasági, társadalmi és politikai fejlõ-
désének csúcspontjaként tartjuk számon. 

A történetírás folyamatosan boncolgatta és vizsgálta, hogy milyen tényezõk és
ok-okozati összefüggések járultak ahhoz, hogy megvalósulhassanak egy régió, egy
város esetében azok a nagymértékû változások, átalakulások, melyek a történészek
számára kimeríthetetlen forrásként szolgáltak és szolgálnak. 

Erdély és Partium viszonylatában többször kerül felszínre Arad, Temesvár,
Nagyvárad példaértékû fejlõdése. Nagyvárad, „a Holnap városa”, „Pece-parti Páris”,
„a magyar Birmigham”, „a fény városa”, „a vér városa”. Ezekkel a szavakkal illetik
a költõk, írók, kortársak Nagyvárad századfordulós fejlõdését.2

Nagyvárad a századfordulón mutatott metamorfózisa,3 urbanizációs fejlõdése
a kutatók számára érdekes kutatási területet jelent. Sokan, több megvilágításban
kutatták, és kerestek a miértekre, a hogyanokra akár többolvasatúnak is tekinthe-
tõ válaszokat.

A „vér városa” a 19. század végén és 20. század végén egy jól elõkészített 
átalakuláson ment át. Amennyiben megvizsgáljuk a társadalmi viszonyokat (la-
kosság számbeli változását,4 felekezeti megoszlások és azok változásai5), a város
átépítését6 és modernizációját célzó törekvéseket,7 a város vezetésének mûködését,
az oktatási rendszer fejlõdését,8 az egészségügyi rendszer kiépülését és a kulturá-
lis élet pezsgését,9 akkor valóban azt a következtetést vonhatjuk le, hogy komoly
fejlõdésrõl beszélhetünk. 

De mi volt ennek az oka? Mi volt a mozgatórugója? Mi ennek az elindítója? Mi
ennek a „nyugtalan”, soha nem pihenõ városnak a titka? Választ adni ezekre a kér-
désekre folyamatos kihívás a kutatók számára. 

Nem célunk és nem is tudunk teljes és mindent érintõ választ adni ezekre 
a kérdésekre. Feltevésünk és részleges válaszunk az lehet, hogy a fejlõdés, válto-
zás okai a nagyváradi gazdasági és politikai élet összefonódásában rejlik. 

A váradi vállalkozó polgárok és a bankszektort képviselõ gazdasági elit politi-
kai szerepvállalása érdekes kérdéseket vet fel, és kutatási területként is igen gyü-
mölcsözõ eredményekkel kecsegtet.

Alapvetõ kérdés, hogy konkrét vállalkozók, bankárok életpályáján keresztül 
bizonyíthatjuk-e, hogy Nagyvárad századfordulós fejlõdésében ez az elitcsoporto-
sulás valóban kiemelkedõ szerepet játszott. Egyáltalán létezik-e egy olyan nevesí-
tett csoport, melynek szerepvállalásán keresztül bizonyítható a feltevés?

Várad esetében viszont a kezdeti kutatási eredményeim azt mutatták, hogy a
gazdasági elit politikai és társadalmi elitpozíciókat, szerepeket is betöltött. A gaz-
dasági elitszereplõk nem elégszenek meg azzal, hogy hallatják hangjukat a városi
gyûléseken és érdekérvényesítési bizottsági aktivitásaik révén, hanem megbízha-
tó személyekként társadalmi szerepvállalásuk is megnõ. A helyi városi életben ko- história
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moly szerepeket, elitpozíciókat betöltve hálózzák be a társadalmat. Ez a jellegze-
tessége az eredményeknek azt mutatja, hogy Nagyvárad esetében is beszélhetünk
olyan gazdasági elitrõl, mely többszörös szerepvállalású – azaz Várad esetében is
kimutathatók a Lengyel György10 által meghatározott multipozicionális gazdasági
elit nyomai.   

Kutatásaink során kiszûrtük egy elitcsoportot a Compass adatai,11 a virilisták,12

a városi bizottságok13 és Lakos Lajos törvényhatósági szakbizottsági tagjainak név-
sora alapján.14 Ez a névsor jelenti Nagyvárad gazdasági elitcsoportját, amely
1900–1905 között gazdasági szerepe révén vezetõ szerepet vállalt a város életében. 

A kutatás nyomon követte, hogy a gazdasági elithez tartozó különbözõ elitpo-
zíciókkal rendelkezõ szereplõk egy adott idõszakban milyen mértékben és hány
politikai és társadalmi pozíciót halmoztak fel. Ennek függvényében öt csoportot
állapítottunk meg. Elitpozíciónak tekintettük azokat a tisztségeket, melyek egy
adott intézmény döntéshozási kompetenciájával ruházta fel a pozíció birtokolóját.

A betöltött tisztségekrõl elsõsorban a Compassból nyertem adatokat. A Com-
pass a részvénytársaságok, vállalatok vezetõ rétegének névsorát, alaptõkéjét és
egyéb fontosabb adatait tartalmazza. 1900–1905 között 31 részvénytársaságról 
és vállalatról tesz említést.

A tisztségek felsorolását az elnökkel és a vezérigazgatókkal kezdi. Ezt követi 
az igazgatósági tagok listája, mely némely cégnél négy-hat fõ körül mozog (pl.
Nagyváradi Takarékpénztár, Bihar megyei kereskedelmi, ipar- és terményhitel-
bank, Bihar megyei Takarékpénztár), más cégeknél számuk ennél lényegesebben
magasabb. A Polgári takarék és segélyszövetkezetnek harminc igazgatósági tagja
volt. Nagyjából ugyanez figyelhetõ meg a választmányi tagok esetében is, mely
csak a Bihar megyei Takarékpénztárnál jelenik meg. A választmányi tagok listá-
ját általában a felügyelõbizottsági tagok listája követi, amely bizottság nagyrészt
három tagból áll. Ez a tisztség általában a mai értelemben vett cenzoroknak 
feleltethetõ meg. Utóbbiak tisztségüknél fogva személyi változásokat nem mu-
tatnak a vizsgált idõszakban. Ezzel ellentétben a választmányi és igazgatósági
tagok listája évrõl évre változik, új tagok kerülnek be, s számuk sem mondható
állandónak. 

Az utolsó nagy csoport, mely zárja a vezetõség bemutatását, a könyvelõk,
pénztárnokok és jogtanácsos-ügyészek rétege. Könyvelõbõl elõfordul, hogy na-
gyobb vállalat esetén több van: fõkönyvelõ és könyvelõ (pl. Bihar megyei Takarék-
pénztár). Pénztárnok és jogtanácsos rendszerint egy cégnél csak egy volt. 

Az általam vizsgált gazdasági elitcsoport tagjai ezeknek a tisztségeknek vala-
melyikét töltik be ebben az idõszakban. A legjellemzõbb, hogy a szóban forgó sze-
mélyek elnöki, vezérigazgatói, igazgatótanácsi, felügyelõbizottsági és jogtanácsosi
tiszteket töltenek be. Könyvelõ, pénztárnok nem jellemzõ; jogtanácsos pedig csak
egy esetben, dr. Gyémánt Jenõ révén jelenik meg a csoporton belül. 

Olyan esettel is találkoztam, amikor egy adott személy egy idõben ugyan-
azon cégen belül két funkciót is betölt, mint azt dr. Frankó Endre esete is mutat-
ja. Õ ugyanis 1903–1905 között igazgatósági tagja és jogtanácsosa a Nagyváradi
takarékpénztárnak. Farkas Izidor esetében ez abban változik, hogy õ 1900–1901
között a Nagyváradi áruraktár részvénytársaság felügyelõbizottsági tagja, majd
1902–1905 között igazgatósági tagja. Ezáltal az õ esetében megfigyelhetõ egy
elõrelépés. 

Deutsch Károly Ignác esetében fordul az elõ, hogy három részvénytársaság/cég
igazgatója (a Léderer és Kálmán féle szeszgyár, a Gazdasági és iparbank és a mû-
trágyagyár igazgatója). Ugyanez a helyzet Bertsey Györggyel is. Õ a Filléres és se-
gélyszövetkezet aligazgatója (1900–1905), Bihar és nagyváradi takarékszövetkezet
alelnök-igazgatója (1900) és az Általános takarékpénztár nagyváradi aligazgatója
(1900).94
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Ami még érdekes, hogy a vizsgált csoport mindegyike legalább egy igazgatósá-
gi tagi pozícióval rendelkezik. Ezen túlmenõen, a pozíciók számának megfelelõen
rendelkeznek politikai tisztségekkel, ez fõként abban nyilvánul meg, hogy 1900 és
1905 között mindegyik tagja a törvényhatósági testületeknek, ezenkívül nagy ré-
szük tagja valamelyik törvényhatósági bizottságnak is.

A törvényhatósági és a bizottsági tagságon kívül pártfunkciókat is betöltöttek
a csoport némely tagjai. Dr. Hoványi Géza a Szabadelvû Párt alelnöke, akárcsak
Reismann Mór; Hlatky Endre pedig elnöke és a legtöbb törvényhatósági bizottság
tagja.

A gazdasági és politikai elitpozíciók mellett egyleteknek, polgári köröknek is
tagjai. A legtöbben a Szigligeti Társaságban töltenek be különbözõ vezetõ tisztsé-
geket: Sipos Orbán, dr. Berkovits Ferenc – alelnök, Gábel Jakab – rendes tag, dr.
Dési Géza, Rádl Ödön – elnök, dr. Gyémánt Jenõ – választmányi tag, dr. Hoványi
Géza – választmányi tag és a pénzügyi bizottság elnöke. A vizsgált csoport megkö-
zelítõleg 17%-a tagja a Szigligeti Társaságnak, és tisztségeik révén elmondható,
hogy vezetõ szerepet töltenek be. Az is megfigyelhetõ, hogy akárcsak a gazdasági
tisztségek halmozódása a különbözõ társadalmi tisztségek is halmozódnak: Sipos
Orbán a Szigligeti Társaságban betöltött szerepe mellett tagja a Bihar népnevelé-
se és a Zenekedvelõk egyesületének; Gábel Jakab a Bihar megyei Tanító Egylet al-
elnöke, a Magyarországi Tanítók Országos bizottságának és igazgatótanácsának
rendes tagja, valamint iskolaigazgató; dr. Dési Géza a váradvelencei polgári kör
díszelnöke. Mezey Mihály a nagyváradi önkormányzat Tûzoltó Egyletének fõpa-
rancsnoka, a Tûzoltó Szövetség elnöke, a polgári kör, a tornakör, a mûkedvelõ
fényképészek, a Zenekedvelõk egyesületének tagja, a Polgári lövészegylet meste-
re, a Fehérkereszt egylet alelnöke és az állami óvodák felügyelõbizottságának el-
nöke. Rádl Ödön az ügyvédi kamara választott tagja, a Petõfi Társaság rendes tag-
ja, az Országos Irodalmi Szövetség fõjegyzõje, a Bihar megyei és nagyváradi rab-
segélyezõ egylet elnöke és az EMKE Bihar megyei jogtanácsosa. Dr. Hoványi Géza
a nagyváradi és Bihar megyei Casino választmányi tagja, az Erzsébet bölcsõde-
egyesület pénztárnoka, a Szent László menedékház és koldusápolda választmányi
tagja, a Vörös Kereszt Egylet alelnöke és a nagyváradi mentõintézet tagja.    

Kutatásaink során 64 névvel találkoztunk, akik legalább egy gazdasági pozíci-
ót betöltöttek, azonban csak a minimum 2 elitpozícióval rendelkezõket vettük be
a csoportba. A szûkítés eredményeképpen jutottunk el a minimum 2 elitpozíciót
betöltõ 42 személy névsorához.15
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A meglévõ 42 személyt négy kategóriába soroltam aszerint, hogy hány elitpozí-
cióval rendelkeztek: az elsõ kategóriába a küszöbértéknek megfelelõ két elitpozíció-
val rendelkezõket, a második kategóriába azokat, akiknek három tisztségük volt, a
harmadikba a négy tisztséggel rendelkezõket, míg a negyedikbe azok kerültek, akik-
nek tisztségeik száma öt vagy ennél több (hat, hét, nyolc, tizenöt). A harmadik és 
a negyedik kategória a tisztségek száma miatt a helyi gazdasági elit szûkebb csoport-
ját alkotja, azokat a személyeket, akiknek a döntési kompetenciája tisztségeik révén
meghatározó volt a város gazdasági, társadalmi és politikai kérdéseiben.

Az elsõ kategória, amely tagjainak két elitpozíciójuk van, a vizsgált források
alapján a következõ16 (12 személy): 
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Név Foglalkozás
Társadalmi
pozíciók

Gazdasági pizíciók

1
Dr. Frankó
Endre

ügyvéd
1.12.12a.1.3.4.5
szakbizottsági
tag17

Nagyváradi takarékpénztár –
igazgatótanácsi tag (1900–1905)
Nagyváradi takarékpénztár –
jogtanácsos (1903–1905)

2
Kaczián
Károly

2.9.18.
szakbizottsági tag

Nagyváradi takarékpénztár 
és a Bihar megyei kereskedelmi 
és iparbank választmányi tagja

3
Schöpflin
Ágoston

királyi
tanácsos

3.11.15.
szakbizottsági tag

postai Távirda igazgató
Tisztviselõk önsegélyzõ
szövetkezete – igazgatósági tag
(1900–1905)

4 Sipos Orbán
Királyi
tanfelügyelõ

a Bihar
népnevelési
egyesület tagja, 
a Szigligeti
Társaság tagja, 
a Zenekedvelõk
egyesületének
alelnöke,
4.12.12a,1.
szakbizottsági tag 

Gazdasági és iparbank igazgatósági
tagja
Bihar és nagyváradi takarék-
szövetkezet – igazgatótanácsi tag
(1902–1905)

5
Dr. Grósz
Menyhért

Királyi
törvényszéki
és
fogházorvos

4.7.8.
szakbizottsági tag 

Központi takarékpénztár –
igazgatósági tag (1905)
Polgári takarékszövetkezet –
igazgatósági tag (1900–1905)

6
Laendler
Ferenc

építész
vállalkozó

Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)
Nagyváradi Takarékpénztár
igazgatósági tagja

7
Hlatky
Endre

a nagyváradi
ügyvédi kamara
elnöke, a városi
szabadelvû párt
elnöke, az
1.7.10.12.12a.13.
14.15.17.
szakbizottsági tag  

Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)
Nagyváradi Takarékpénztár
igazgatósági tagja

8
ifj.
Moskovits
Mór

Bihar megyei kereskedelmi, ipar- 
és terményhitelbank – felügyelõ
bizottsági tag (1903–1905)
Nagyvárad gõzmozdonyú közúti
vaspálya-részvénytársaság (1903–1905)



A második kategória tagjai minimum három elitpozícióval rendelkeznek, a
névsor a következõ (14 személy): 
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9
Komlóssy
József

az állami
anyakönyvezetõ
és hivatali
állásából
kifolyólag több
bizottság tagja

jog és gazdasági tanácsos

10
Ragány
János

városi fõszámvevõ, 
a Bihar megyei Takarékpénztár
felügyelõbizottságának tagja

11
Darvassy
Lajos

városi tanácsos

Polgári Takarékpénztár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1903–1905) és felügyelõbizottsági
tag (1903)
Polgári takarék és segélyszövetkezet –
igazgatósági tag (1900–1905)

12 Szûcs Géza
fõszámvevõ, a nagyváradi
Általános takarékpénztár felügyelõ
bizottsági elnöke

Név Foglalkozás
Társadalmi
pozíciók

Gazdasági pizíciók

1
Dr.
Berkovits
Ferenc

ügyvéd

ügyvédi kamarai
alelnök 
a Szigligeti
Társaság
alelnöke; 
1.2.5.7.12.15.12a.
(3.4.6.) számú
szakbizottsági
tag18

a Bihar megyei kereskedelmi, ipar- 
és terményhitelbank jogtanácsosa
Egyesült nagyváradi László és
Hunyady gõzmalmi részvénytársaság
– felügyelõbizottsági tag
(1900–1905)
Nagyvárad gõzmozdonyú közúti
vasút részvénytársaság –
igazgatótanácsi tag (1900–1905)

2 Weisz Mór kereskedõ

a Leszámítoló és jelzáloghitelbank
választott tagja, 
a Közgazdasági bank
felügyelõbizottsági tagja
Központi takarékpénztár
részvénytársaság – igazgatósági
tagja (1905)

3
Deutsch
Károly Ignác

kereskedõ
a Léderer- és Kálmán-féle szeszgyár,
Gazdasági és iparbank igazgatója,
a mûtrágyagyár igazgatója.

4 Farkas Izidor magánzó
2.6.10. számú
szakbizottsági tag 

Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1902–1905)
Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság –
felügyelõbizottsági tag (1900–1901)
Bihar megyei kereskedelmi, ipar- és
terményhitelbank – igazgatósági tag
(1900–1905)
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5
Lévay
Zsigmond

magánzó
2.6.számú
szakbizottsági tag 

a Bihar megyei kereskedelmi, ipar-
és terményhitelbank igazgatója, 
Mûtrágyagyár-részvénytársaság
Nagyváradon –- igazgatósági tag
(1900–1905)
Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1902–1905)

6 Sal Ferenc

királyi
tanácsos,
nyugalmazott
polgármester

Nagyváradi Takarékpénztár – elnök
(1900–1905)
Nagyvárad gõzmozdonyú közúti
vaspálya-részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1901)
Nagyvárad–belényes–vaskohi vasút
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)

7
Stern
Herman

kávéház-
tulajdonos

6.8.18. számú
szakbizottsági tag 

a Nv. Pincér egylet elnöke;
Polgári takarék és segélyszövetkezet
– igazgatósági tag (1900,1902–1905)
Polgári takarékpénztár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1905)

8
Mihelfy
Adolf

ügyvéd
1.2.11.12.12a.15.2
0. számú
szakbizottsági tag 

Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)
Bihar megyei takarékpénztár –
igazgatósági tag (1901–1905)
Gazdasági iparbank
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)

9
Mezey
Mihály

közjegyzõ

a nagyváradi
önkormányzat
tûzoltóegylet
fõparancsnoka, 
a nagyváradi
tûzoltószövetség
elnöke, a polgári
kör, a tornakör, 
a mûkedvelõ
fényképészek
köre, a
zenekedvelõk
egyesülete, a
polgári lövész-
egylet mestere,
fehérkereszt
egylet alelnöke,
állami óvodák
felügyelõ-
bizottságának
elnöke,
1.3.5.7.12.12a.3.6.
13.14.15.számú
szakbizottsági tag 

Az ügyvédi kamara választott tagja
és pénztárnok
Gazdasági iparbank
részvénytársaság –- igazgatósági tag
(1900–1905)



A négy elitpozícióval rendelkezõ tagok száma hét, kevesebb, mint az elõzõeké. 
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10
Száhlender
Károly

mérnök
3.5.6.7.15. számú
szakbizottsági tag

a Magyar kir. Államvasutak
fõfelügyelõje, 
a Nv.–Belényes–Vaskó vasút
igazgatóságának választmányi tagja;
Nagyvárad–belényes–vaskohi vasút
részvénytársaság – vezérigazgató
(1900–1905)

11
Dr.
Moskovits
József

2.9.10. számú
szakbizottsági tag

12
Dr.
Moskovits
Miklós

gyáros 
6. számú
szakbizottsági tag 

a velencei takarékpénztár
szövetkezet elnöke, 
a velencei és váraljai polgári kör
elnöke
Polgári takarék és segély
szövetkezet – igazgatósági tag
(1900)

13
Bordé
Ferenc

fõjegyzõ
polgármester-
helyettes 

az Általános takarékpénztár
igazgatósági elnöke
Réti polgárok takarék és
hitelszövetkzete – igazgatósági tag
(1905)
Bihar megyei takarékpénztár –
igazgatósági tag (1903-1905)

14
Jablonszky
Emil

az Erzsébet
bölcsõde alelnöke

Adópénztárnok
a velencei katolikus takarék- és
segélyszövetkezet pénztárnoka
Nagyvárad, Velence és váraljai
takarék- és segélyszövetkzet –
igazgatósági tag (1901)

Név Foglalkozás
Társadalmi
pozíciók

Gazdasági pizíciók

1
Sarkadi
Lajos

1.3.8.
szakbizottsági tag19

Kereskedelmi és iparkamarai titkár
Bihar megyei kereskedelmi, ipar- és
terményhitelbank – igazgatósági tag
(1900)
Általános takarékpénztár
Nagyváradon – igazgatósági tag
(1902–1903)
Cirok- és szalmaárugyár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1902–1905)

2 Gábel Jakab iskolaigazgató

a Bihar megyei
Tanítóegylet
alelnöke, a
Magyarországi
Tanítók Országos
bizottságának és
igazgató-
tanácsának
rendes tagja, a
Szigligeti
irodalmi társaság
rendes tagja,

Gazdasági és Iparbank tanácsosa
Nagyváradi Népbank igazgató
tanácsosa
Nagyváradi Népbank jogtanácsosa
Bihar és nagyváradi takarék-
szövetkezet – igazgatósági tag
(1902–1905)
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2017/8 a Népnevelési
közlöny
szerkesztõje; 
a 7.8.9.21.számú
szakbizottsági tag 

3
Ullmann
Sándor

nagykeres-
kedõ

2. számú
szakbizottsági
tag 

Nagyvárad hírlapkiadó
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1904–1905)
Központi takarékpénztár
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1904–1905)
Általános takarékszövetkezet –
igazgatósági tag (1903)
Érmelléki és nagyváradi ipar és
kereskedelmi részvénytársaság –
igazgatósági tag (1903)

4
Köblös
Ferenc

építõmester

téglagyár-tulajdonos,
iparkamarai beltag, 
ipartestületi elõljáró,
Nagyváradi vendéglõsök,
szállodások, kávésok, gõzmosoda és
szíkvízgyár részvénytársaság –
igazgatósági tag (1903–1904)

5
Guttmann
József

építész
3.4.5.8.18.számú
szakbizottsági tag

a Leszámítoló és Jelzálogbank
igazgató elnöke, 
az osztrák–magyar bank váltó
bírálója és ipariskolai bizottság
elnöke;
Leszámítoló és jelzálogbank
részvénytársaság – elnök
(1900–1905)
Egyesült nagyváradi László 
és Hunyady gõzmalmi
részvénytársaság – igazgatósági tag
(1900–1905)

6
Dr. Dési
Géza

a velencei polgári
kör díszelnöke,  
a Szigligeti
Társaság tagja; 
1.10.13.számú
szakbizottsági tag

a Kereskedelmi alkalmazottak
egyletének elnöke, 
a Leszámítoló és jelzálogbank
ügyésze, 
a szállodások, vendéglõsök, kávésok
ipartársulatának és a pincéregylet
jogtanácsosa, 
a gõzmosoda és szikvízgyár
igazgatósági elnöke

7
ifj.
Rimanóczy
Kálmán

3.számú
szakbizottsági tag

kereskedelmi és iparkamarai beltag
Nagyváradi hírlapkiadó
részvénytársaság –
felügyelõbizottsági tag (1904–1905)
Központi takarékpénztár
részvénytársaság –
felügyelõbizottsági tag (1904–1905)
Általános takarékszövetkezet –
felügyelõbizottsági tag (1903)
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Név Foglalkozás
Társadalmi
pozíciók

Gazdasági pizíciók
Gazdasági
pozíciók
száma

1
Bertsey
György

3.8.
szakbizottsági
tag20

ipartestületi elnök
Bihar megyei takarékpénztár
– választmányi tag
(1902–1905)
Filléres és segélyszövetkezet –
aligazgató (1900–1905)
Bihar és nagyváradi
takarékszövetkezet – alelnök-
igazgató (1900)
Általános takarékpénztár
Nagyváradon – aligazgató
(1900)

5

2 Rádl Ödön ügyvéd

az ügyvédi
kamara
választott tagja, 
a Petõfi Irodalmi
Társaság rendes
tagja, 
az Országos
Irodalmi
Szövetség
fõjegyzõje, 
a Szigligeti
Társaság elnöke, 
a Bihar megyei
és nagyváradi
rabsegélyzõ
egylet elnöke, 
az EMKE Bihar
megyei
jogtanácsosa; 
1.10.12.12a.13.1
6. szakbizottsági
tag

Gazdasági és Iparbank
igazgatója; 
Nagyváradi Hírlapkiadó
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)
Központi takarékpénztár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)
Réti polgárok takarék- és
hitelszövetkezete –
igazgatósági tag (1904–1905)
Érmelléki és nagyváradi ipar
és kereskedelmi
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)

5

3
Moskovits
Miksa

2. számú
szakbizottsági
tag 

Leszámitoló és Jelzálogbank
Rt. vezérigazgatója;
Filléres takarék és
segélyszövetkezet –
igazgatósági tag (1900–1905)
Általános takarékpénztár –
igazgatósági tag (1900)
Bihar és nagyváradi takarék-
szövetkezet – igazgatósági tag
(1900)
Pontelli-féle szalámigyár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1903–1905)

5

4
Dr. Radó
Ignác

ügyvéd
az Izr. Hitközség
alelnöke, 

igazgatósági tagja a Léderer-
és Kálmán-féle szeszgyárnak, 
a margittai takarékpénztár
igazgatósági tagja, 

6
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2017/8 választmányi
tagja a Szigligeti
Társágnak,
7.10.13. számú
szakbizottsági
tag

felügyelõbizottsági tagja a
MÁV vasúti forgalmi RT-nek,
a Polgári Takarékpénztár
ügyésze;
Polgári takarék és
segélyszövetkezet –
igazgatósági tag (1905)
Léderer Kálmán-féle
szeszgyár és finomító
részvénytársaság –
jogtanácsos (1900–1905)

5
Reismann
Mór

a szabadelvû párt
alelnöke, 
a 2.13. számú
szakbizottsági tag

Bihar megyei kereskedelmi,
ipar- és terményhitelbank –
vezérigazgató (1900–1905)
Nagyvárad, Velence és
váraljai takarék- és
segélyszövetkezet – felügyelõ-
bizottsági tag (1900)
Léderer Kálmán-féle
szeszgyár és finomító
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1905)
Mûtrágyagyár
részvénytársaság
Nagyváradon – igazgatósági
tag (1900–1905)
Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1901)
Nagyvárad–belényes–vaskohi
vasút-részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1905)

6

6
Pekanovits
Imre

okleveles
mérnök

3.6.számú
szakbizottsági
tag

a Sebes-Körös vízszabályzó és
ármentesítõ társulat igazgató
fõmérnöke, 
a Bihar megyei gazdasági
egyesület választmányának és
számvizsgáló bizottságának
tagja, 
a Bihar megyei takarékpénztár
igazgatóságának tagja, 
a komádii takarékpénztár
elnöke;
Bihar megyei korona takarék-
és segélyszövetkezet –
igazgatósági tag (1900–1905)
Tisztviselõk önsegélyzõ
szövetkezete – igazgatósági
tag (1901–1905)

6

7
Dr.
Gyémánt
Jenõ

a Szigligeti
Társaság
választmányi
tagja, 
a Gyermekbarát
ügyésze,  
1.10. számú
szakbizottsági
tag

a Bihar megyei
takarékpénztár ügyésze
a nv.i közúti vasút rt.
felügyelõbizottsági tagja;
Nagyvárad hírlapkiadó
részvénytársaság –
igazgatósági tagja
(1904–1905)
Központi takarékpénztár 

7
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103részvénytársaság –
igazgatósági tagja
(1904–1905)
Általános takarékszövetkezet
– igazgatósági tag (1903)
Réti polgárok takarék és
hitelszövetkezete –
igazgatósági tag (1903)
Érmelléki és nagyváradi ipar
és kereskedelmi
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1903)

8
Rendes
Vilmos

építész-
mérnök

Kereskedelmi és iparkamara
beltagja,
a kõmûves-, ács- és kõfaragó-
mesterségre képesítõ
bizottság miniszter által
kinevezett vizsgázó testület
tagja, 
az építõ ipartestület elnöke, 
ipartestületi elöljáró, 
a nagyv.-i ipartestületi
szövetkezet és betegsegélyzõ
pénztári igazgatója. 
Központi takarékpénztár
igazgatója; 
3. számú szakbizottsági tag 
Nagyváradi hírlapkiadó
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)
Általános takarékszövetkezet
– felügyelõbizottsági tag
(1905)

8

9
dr.
Hoványi
Géza

a nagyváradi és
Bbihar megyei
Casino
választmányi
tagja, 
az Erzsébet
bölcsõde-
egyesület
pénztárnoka, 
a Szt. László
menedékház és
koldusápolda
választmányi
tagja, 
a Szigligeti
Társaság
választmányi
tagja, 
a Szigligeti
Társaság
pénzügyi
bizottságának
elnöke, 
a nagyváradi
Vöröskereszt
egylet alelnöke, 

a Nagyáradi takarékpénztár
vezérigazgatója, 
a kereskedelmi és iparkamara
beltagja és fegyelmi
bizottságának elnöke,  
a Kereskedelmi csarnok
alelnöke, 
a kereskedelmi iskolai
bizottság elnöke, 
az OMB nv.-i fiókjának bíráló
tagja, 
a Magyar takarékpénztárak
országos szövetségének
alelnöke,
a magyar országos
kereskedelmi egyesület
választmányi tagja
Mûtrágyagyár
részvénytársaság
Nagyváradon – elnök (1900-
1905)
Nagyváradi áruraktár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1905)
Szent László nyomda
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1900–1905)

15



Mint láttuk, 1900 és 1905 között létezett egy olyan csoport, mely határozottan
uralta Nagyvárad gazdasági életét. A felhasznált források alapján körvonalazódott
egy 42 személybõl álló elitcsoport. Mivel többségük politikai tisztséget is viselt,
bele tudtak szólni a helyi döntéshozásba. A gazdasági és a politikai élet a pozíci-
ók halmozódása révén kölcsönhatásba került, összefonódott; a személyi és cso-
portérdekek pedig érvényesülhettek. Ilyen szempontból a döntési kompetencia je-
len esetben különösen kihangsúlyozódik. 

További adatokat és képet alkothatunk az elitcsoport születés szerinti megosz-
lásáról. A rendelkezésre álló adatok szerint Nagyvárad népességének változása nö-
vekvõ tendenciát mutat 1880–1910 között. A város demográfiai fejlõdése viszont
nem a magas évi szaporulatnak tulajdonítható (mint említettük, 1880 és 1910 kö-
zött a lakosság 31 324 fõrõl 64 169 fõre nõtt21), hiszen ennek értéke nem haladja
meg ebben az idõszakban a 2,7%-ot. A megnövekedett lakosságszám leginkább
Nagyvárad vonzerejének és a számottevõ betelepedésnek tulajdonítható. Ezt bizo-
nyítja, hogy a lakosság csak mintegy egyharmada, 36,7%-a volt helybeli
születésû22 (1892-ben pedig ez a számarány elérte a 43%-t23), míg Kolozsvár eseté-
ben 42,6%, Arad esetében pedig 32,1%24. Ez látszik az elitcsoport születési helyé-
nek megoszlásában is:

A gazdasági és a politikai szerepvállalás mellett jelentkezik a társadalmi tisz-
tek egész sora – amint ez a táblázatok adataiból is kitûnik. A helyi társadalom104

2017/8 a nagyváradi
mentõintézet
tagja, 
a nagyváradi
Szabadelvû Párt
alelnöke; 
2.3.6.7.9.
elnöke,
12.12a.13.15.20.
22. számú
szakbizottsági
tag

Nagyváradi hírlapkiadó
részvénytársaság igazgatósági
tag (1904–1905)
Központi takarékpénztár
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)
Általános takarékszövetkezet
– igazgatósági tag
(1904–1905)
Réti polgárok takarék- és
hitelszövetkezete –
igazgatósági tag (1904–1905)
Érmelléki és nagyváradi ipar
és kereskedelmi
részvénytársaság –
igazgatósági tag (1904–1905)



masszívan rendelkezett egy olyan csoporttal, amely döntési kompetenciája által
elérte és megvalósította azokat az intézkedéseket, melyek révén a város a század-
fordulóra a magyar városhálózatban büszke helyet foglalt el. 

Mint azt kutatásom is mutatja, az említett 42 személybõl álló csoport – amely
megfelel a nemzetközi elitmeghatározások feltételeinek – kivette részét a helyi fej-
lesztésben. Megfigyelhetõ, hogy Aron25 és Mosca26 megállapítása érvényes ese-
tünkben, hiszen ez a 42-es csoport a „többség kisebbsége”, azaz a helyi elitnek egy
olyan szûk rétege, amely a nagyváradi gazdasági elit csúcsát képezi.  

Érdekes lenne azt megfigyelni konkrét példák révén (színházépítés, közmûve-
sítés és egyéb esetek), hogy mennyire és milyen módon hatott ennek az elitcso-
portnak az érdekérvényesítési képessége. Ugyanakkor még érdekesebb következ-
tetésekre juthatnánk, ha a kutatást egy nagyobb intervallumra alkalmaznánk, és
megfigyelnénk 10, 20 vagy akár 30 év elitcsoportjait különbözõ társadalmi, politi-
kai és gazdasági források alapján. Ez akár a kutatás egy következõ lépése is lehet-
ne, mely lényegesen bõvebb és gazdagabb képet nyújtana Nagyvárad elitjérõl. 

A kapott adatokat és ismereteket pedig akár más, ebben a korszakban ugyan-
csak fejlõdésüket megélõ városokkal lehetne összevetni. Érdemes volna Nagyvá-
rad gazdasági elitjét összemérni Arad, Temesvár elitjével. 
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