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SZÉCHENYI MINT IPARFEJLESZTŐ.

Napjainkban, midőn gazdasági önállóságunk kivívását és 
ennek egyik hathatós eszközeként az ipari haladást, legalább 
mint jelszót, mindenki, de aránylag kevés valódi sikerrel, han
goztatja, nem lesz érdektelen, egy pillantást vetni arra a mód
szerre, melylyel annyi más nagy alkotásának gondozása közben 
gróf Széchenyi István a honi ipart is nagyra növelni igyekezett.

A jelen alkalommal e fontos és beható tanulmányozást 
érdemlő tárgyról nem akarok egyediratot bemutatni. Ehhez a 
rendelkezésünkre álló rengeteg anyagnak bővebb elemzése és 
gondosabb összeállítása volna szükséges, mint a minőre mai, 
meglehetősen sokoldalú s időmet és csekély munkaerőmet rend
kívüli mértékben igénybevevő elfoglaltságom mellett vállalkoz- 
hatom. Ezt magamnak későbbre, vagy a mi talán a dolgok sze
rencsésebb alakulása lenne, más erre hivatottnak tartván fenn, 
a jelen alkalommal annak a becses módszernek csak rövid váz
latát adván, lényegét egyetlen konkrét példának kissé részlete
sebb bemutatása által akarom megvilágítani.

Széchenyi sokkal jobban ismerte a nemzetek gazdasági 
életének kibontakozásán uralkodó törvényszerűségeket, semhogy, 
mint némelyek a múltban is, de czélzatosan még inkább a jelenben 
állították, ő csupán, vagy csak túlnyomólag is a nyerstermelési 
ágak gondozása útján akarta volna nemzetét gazdaggá és vagyo- 
nossága alapján műveltté, szabaddá és tiszteltté tenni. Az ő 
minden fontos anyagi, szellemi és erkölcsi mozzanat iránt 
bámulatos finomságunak bizonyult érzéke nem volt tompa az 
újkori haladás egyik legfőbb tényezője, a nagyipari fejlődés 
követelményei iránt sem.

É R T E K . A  T Á R S . T U D . K Ö R É B Ő L . X I I I .  K . 10. S Z.
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4 GAAL JENŐ.

Már első angolországi utazásának ideje alatt, 1815-ben, atyjá
hoz írt rendkívül érdekes leveleiben említi, hogy Angliának 
nemcsak alkotmányos intézményeit és társadalmi életét, hanem 
műszaki vívmányait is tanulmányozza. Különösnek találja 
ugyan, hogy huszárkapitány létére gépekkel annyit foglalkozik, 
de —  a mint mondja —  nagyon kellemes tüzetesen megtudnia 
azt, hogy az ember szorgalommal és a viszonyokhoz való alkal
mazkodással mily tökélyre viheti a dolgokat, ha tehetségben 
és lángészben nem is a leggazdagabb, a mit például a jó angolok
ról bizony nem mondhatni. »Most a gázvilágítást tanulmányozom«, 
írja egyik levelében, »a mit otthon is előnynyel lehetne alkalmazni 
és a mi nálunk egykor szintén általánossá lesz.« Már ekkor írni 
kezdett naplóiban feljegyzi, hogy nemcsak az angol bankot tanul
mányozza, hanem sorba néz egy csomó gyárat is s meglátogat 
egy csapat angol gazdaságot. A gépek zakatolásában kedve 
telik s megbámul egy kolbászcsinálót, a ki szobájában kis gőz
gépet tart, mely mellette minden dolgot elvégez. E mellett azon 
tűnődik, hogy mi mindent lehetne még tanulmányozni Angliá
ban ; de főleg hármat emel ki, melyek figyelmét ott mindenek 
felett megragadták : az alkotmányt, a gépeket és a lótenyésztést. 
Ez időből származó naplóiban adja egy pár rövid szóban a vezető 
nagy nemzetek fő jellemvonását: a németek sokat írnak, a 
francziák sokat beszélnek, az angolok erélyesen cselekszenek.

Az angol iparviszonyokkal -először, de nem utoljára fog
lalatoskodott ezúttal. Minden nagyobb vállalkozását azzal vezeti 
be, hogy kimegy Angolországba s az ott egyes ipari vagy 
nagy műszaki vállalatok eljárását a helyszínén igen behatóan 
észleli.

A Dunagőzhajózás, az általa annyira szorgalmazott és fel
karolt ó-budai hajógyár, a lánczhíd létesítése, az út- és vasút
építés, a Duna és Tisza szabályozása oly mozzanatok közéletében, 
melyek mindig alkalmul szolgálnak neki arra, hogy a korabeli 
legfejlettebb ipari tevékenységet, szervezeteket és alkotásokat 
a legbelterjesebb és legodaadóbb figyelemmel észlelje. Irataiban 
például több nyoma van annak, hogy a concrete nevezetű angol 
habarcs készítésének eltanulására mennyi időt és fáradságot 
szentelt. A lánczhíd építését előkészítendő, annak minden mű
szaki munkálatára vonatkozó személyes tapasztalatokat szerez.
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Az alapozás mikéntjéről tiszta fogalommal akarván bírni, 
búvár módra leszáll a Temze fenekére és ott csaknem elájul. 
Szóval nem ismer akadályt és nehézséget, melylyel szembe ne 
akart volna szállani, hogy az ipari tevékenység útján meg
valósulandó kezdeményező és politikai rendszerében oly nagy 
fontossággal bíró alkotásai sikerét az emberi lehetőség határáig 
biztosítsa.

Ha azután az ilyen gyakorlati iskolázottságon keresztül
ment szellem még a nemzetgazdaság tudományának is minden 
segédeszközét felhasználja, érthető, hogy a társadalom gazda
ságának roppant tömkelegében nem téved el, hogy biztos önálló 
ítélete van és hogy a követendő irányokat és eljárásokat helye
sen tudja megjelölni. De viszont éles bírálatot is kénytelen gya
korolni minden, habár jóakaratú, de szakavatatlan és kapkodó 
iparalkotási törekvéssel szemben.

Széchenyi lelkes eszményisége mellett minden tekintetben 
a tárgyilagosság és a pozitivitás embere volt. Ö ezt a két ellen
tétesnek látszó felfogást össze tudta egyeztetni. Hányszor han
goztatja, hogy vannak pillanatok, midőn áldozatkész hazafinak, 
és mások, midőn pontosan és szigorúan számító gazdának és 
üzletembernek kell lenni. Ez azért is mulhatatlanul szükséges, 
hogy az előbbi lehetségessé váljék.

Csodálkoztak és érthetetlennek tartották, hogy a védegyleti 
mozgalmat mindjárt kezdetben a leghatározottabban elítélte, 
mert attól semmi maradandó jót nem várt. Szerinte az iparnak 
nem természetes úton való fejlesztése sokkal több hátránynyal, 
mint előnynyel jár, főleg, ha az erre irányuló mozgalmat egy
oldalúan akár párt-, akár nemzetpolitikai czélokra a dolgok 
mélyébe való betekintés nélkül használják fel.

A védegyleti mozgalom folytán szerinte számtalan kisebb 
kereskedő, szatócs és kézműves abba a kísértő dilemmába jut, 
hogy vagy csaljon, azaz honinak adjon ki külföldi árut, vagy 
pedig megbukjék. Az ily dilemma azért veszélyes, mivel az embe
rek legnagyobb része inkább él mint csaló, semhogy szűzies 
tiszta becsülettel meghaljon. Az erkölcsiségnek — mert termé
szetellenes —  a védegylet-mozgalom valóságos mérgét képezi. 
A fogyasztókat továbbá arra kényszeríti, hogy rosszabb árut 
drágábban fizessenek meg. Ez oly országban, mint a minő hazánk,
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6 GAAL JENŐ.

hol a legtöbb ember máról holnapra él, kétes értékű kísérlet, 
melyet végül mégis a leginkább lelkesedni tudó szegény, de 
becsületes magyar fog megfizetni. Az ily mozgalom helytelen 
irányba tereli továbbá a produktív erőket. A helyett, hogy a 
leghatásosabban jövedelmező természeti erők és termelési ténye
zők hasznosíttatnának, azért, hogy az ember hazafias lelki
ismeretét megnyugtassa, inkább nehézséggel fog hazai ipar- 
czikkeket termelni; ez azonban a közgyarapodást semmi esetre 
sem fogja előmozdítani.

A magyar nemzetiségnek sincs előnyére ez a mozgalom, 
mert annak hasznát nem a kisebb kereskedő, szatócs és mester
ember veendi, hanem a kilencz tizedrészben nem magyar ajkú 
vállalkozók serege. A védegylet tehát, a mennyiben mégis lesz 
valamelyes jó  eredménye, tulajdonképp Magyarország idegen 
ajkú lakosságát gyarapítandja, az egész kísérletért pedig áldo
zatot okvetlenül csak a magyar faj hozna. Az egész mozgalom 
annyira természetellenes, hogy annak sikertelensége úgy viszony- 
lik valószínű sikeréhez, mint száz az öthöz. Ha azután a kiját
szott remények, az elfecsérelt idő, munka és tehetség folytán 
a kiábrándulás majd beáll, akkor az elbizakodottságot nagy
fokú bizalmatlanság fogja felváltani, ez meg a természetes fejlő
désre is úgy fog hatni, mint a felhevült lelkesedésre a hideg víz
sugár. !) Jóslata csakugyan be is teljesedett.

Azonban nem kell hinni, hogy Széchenyi az anyagi érdekek 
előmozdítása közben csak egy pillanatra is szemei elől tévesztette 
volna a nemzeti jólétnek a gazdaságiaknál magasabbrendű nagy 
tekinteteit. Nagyczenki uradalma mezőgazdasági kezelésének 
újkori színvonalra való emelésével nem elégedvén meg, azt magas 
szintájú iparos gazdasággá fejlesztette. Mindenféle czélszerű 
gazdasági eszközöket és gépeket alkalmazott, sőt azok meg
bízható készíttetése és eladás útján való terjesztése végett gazda
sága körében gépműhelyt és gépgyárat is rendeztetett be. így 
kaptak hírre a czenki vasekék és vetőgépek. Végre a negy
venes években a czukorrépatermesztés kiterjesztésével Czenken 
czukorgyárat állíttatott fel.2) A selyemtermelést tudvalévőén

!) A szent-gróti levél taglalatja.
2) Galgóczy K. : Az O. M. G. E. Évkönyve, I. k., 50.
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minden áldozattal is széles körben terjeszteni igyekezett. Annak 
fontosságát a »Selyemről« czímű 1840-ben megjelent röpiratában 
alaposan kimutatja. A selyemtermelés főfeltételét képező szederfa
ültetést saját czenki nagyszabású példája által és külön e őzéi
ből létesített egyletek útján akarta minél jobban felkaroltatni. 
Egy szeder-egyleti ebéd alkalmával, 1841. évi július 26-án Sop
ronban, beszédet mondott, midőn e szavak is elhangzottak ajkai
ról : »Nem értjük egymást; hogyan is értenők, hiszen alig jövünk 
össze barátságos kézfogó, vállvető érintkezésbe. így nem csoda, 
ha minden pang, a mi gyakorlati. Felébredt munkálkodó erőnk 
is sikertelen theóriákban párolog el. Pedig ne felejtsük, hogy 
koldus nemzet manapság még a farkas függetlenség határai 
között sem tarthatja fenn magát, emberhez illő polgári szabad
ságra pedig soha, de sohasem emelkedhetik fel.« *) Kötelesség 
tehát a nemzet gazdálkodását előmozdítani s a nemzeti erőt 
minden, még a legkisebb forrását is megnyitni. Csak egyik mezejét 
is parlagon hagyni a hazai iparnak : bűn. Azért a selyemterme
lést, melyre éghajlatunk alkalmas, fel kell karolnunk. Szám
talan olyan gyenge munkáskéz van itt, mely ez úton hasznosít
ható. De ez a kijelentése nem akadályozta őt abban, hogy egy 
más alkalommal viszont így írjon : »A pálinkafőzés általános 
elvét kívántam megtámadni. S ebben nincs-e igazságom ? Tegyük 
kezünket keblünkre s tagadjuk ezt, ha merjük. A pálinkaivás 
csak lassan harapódzik körül s mivel rendszerint csak a későbbi 
nemzedékekben bünteti áldozatait, nem tűnik fel kártékonysága 
oly rettentő színben, hogy készítése valami lelki nyugtalansággal, 
önszemrehányással járna. Mintha a pálinka égetése csak oly ke
reseti ág volna, mint valami más ipar ! Mindinkább növekedik 
a pálinkaégetők száma. Az alatt napról-napra állatibb, lelketle
nebb lesz a csáboktól körülfogott s azoknak ellenállani nem 
tudó s így mindig mélyebbre sülyedő nemzet. Ha azonban 
theória és ábrándozás az, a mit állíték, bocsánatért esedezem. 
De én nem tudok kereskedő módjára számítani s bennem minden 
gazdai gyakorlat rögtön elhallgat, ha földieimről, a kiket eddig 
szerencse tartott fenn, ezentúl pedig csak bölcsesség menthet 
meg, kénytelen vagyok tapasztalni, hogy véreim saját keblöket

')  Gr. Széchenyi István hírlapi czikkei, I. k., 238. 1.
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dúlják s égett bortól eredő mámorukban sokszor különös egyet
értéssel szorgoskodnak nemzetünk lealacsonyítása körül.«

Az ily szavak után fokozott jelentőségük van ez ipar és 
kereskedelem fontosságát kiemelő nyilatkozatainak. »A magyar 
gyáripar s a csak most született gyáralapító társaság« feliratú 
hírlapi czikkében 2) erős szavakban ostorozza, hogy nálunk az a 
tatár, hogy ne mondja antidiluvianus nézet uralkodik, hogy 
az iparos és kereskedő osztálynak még azon előkelői is, a kikben 
több értelem és pénztehetség pontosul össze, mint sok magyar 
mezővárosban, alsóbb osztályhoz tartoznak, mint az üres zsebű 
és fejű úrfiak. Pedig kevés halandó érdemli meg halántéka körül 
jobban a polgári repkényt, mint a becsületes kereskedő és a 
talpraesett gyáros. Mily ellentét ? Gőg és folyton apadó erszény 
egyfelől, gyakorlati szakavatottság és mindig növekvő pénzerő 
másfelől. Nekünk ennek a viszonynak mibenlétét jobban kellene 
megfigyelni és a belőle folyó tanulságot levonni. Megint olyan 
divatos gyárakról és kereskedelemről beszélni ; azok minden 
szájban forognak, mert a közönség nagy része azoktól várja 
honunk üdvét. De bizony a legtöbb, a ki róluk fecseg, az ilyenek 
száma pedig légió, azokkal a legtávolabbról eincs tisztában. 
Azt hiszik, hogy csak lelkesednünk, egyesülnünk kell s akkor 
majd lesz gyáriparunk. Pedig a kereskedelem s a gyáripar nem 
ily egyszerű dolog. Azok felvirágoztatása hideg számítást, tudást, 
pénzerőt s rendnek úgyszólván kegyeletes tiszteletét kívánja. 
»A magyar hon földmívelő ország s ekképp legalább még most 
kár volna a benne rejlő termelő erőt gyárakra fordítani; így 
szólnak a gyáripar ellenfelei. Az iparbarátok pedig azt mondják : 
»Kivétel nélkül mindent és pedig rögtön Magyarország határai 
között kell készíteni.« Az igaz szerinte itt is, mint csaknem min
denütt a középen van. Nevetséges az az állítás, hogy a magyar 
hon a gyáripar számára még nem volna megérve. De épp oly 
émelygős beszéd az is, mely szerint ipari szempontból önállók 
lehetünk. Magyarország az a része, a hol a jó föld ritka, a lakosság 
pedig sűrű, igen alkalmas a gyáriparra. Szeretné tudni, hogy itt 
mikor üt hát az iparfejlesztés órája, ha az már eddig nem ütött ?

x) Gr. Széchenyi István hírlapi czikkei, I. k., 271. 1.
2) Gr. Széchenyi István hírlapi czikkei, II. k., 515. 1.
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Ellenben a magyar Alföldön a munkáskezeket a földmíveléstől 
elvonni az ország gazdasági érdekeinek megrövidítése volna. 
De ne féljünk, ez nem is lehetséges, mert hiszen »az élet kineveti 
a mulékony divat-szüleményeket«. Azután meg egy-két mester
ségesen felfújt és ügygyel-bajjal összetákolt fabrika még nem 
igazi gyáripar, hanem csak szappanbuborék-féle valami, melyben 
oly kevés lesz az igazi nagyipari élet, mint a hogy a faragó 
béresek és a fonó leányok üres óráik alatt folytatott tevékenysége 
nem mondható annak. »A gyáriparról honunk jelen állását te
kintve általában ez a nézetem«, írja czikke végén.

Lássuk már most egy konkrét példán azt is, hogy miképp 
kívánta volna ő az életképes ipart nekünkvaló módon meg
teremteni. Midőn gróf Széchenyi István irodalmi hagyatékában 
az ő közgazdasági, társadalmi és általános nemzeti politikájának 
tanulmányozása végett búvárkodtam, a többi fontos és érdekes 
közt különösen megragadta figyelmemet a fővárosban kelt és Pest 
vármegye közönségéhez intézett következő nagyérdekű levele :

Tekintetes Vármegye ! Nemes Pest megyének határában, 
alkalmasint Pesten vagy Budán, részvényes Társasággal gőz
malmot szándékozom állítani s pedig nem azért, hogy »Egy« 
gőzmalmunk legyen, hanem, hogy ez mintául szolgálván — 
lassankint mindenütt állíttassanak fel gőzmalmok s Hazánk 
gabna helyett végkép liszttel űzze kereskedését; miáltal 
nemcsak mezei gazdáink nyernének tetemesen, de a gyengébb 
sorsának is új — kőszénásás Mohácsnál, lisztet felfogó don
gák stb. készítése által — keresetkor nyittassák.

De előleges számolásaim azt mutatják, hogy nem vár
hatni vállalatomnak biztos sikerét, míg azt a liszt árszabásá
nak súlya nyomja.

Míg pedig a siker hidegvérű egybenállítások után lehető 
legnagyobb hihetőségben előttem nem áll, addig egy lépést 
sem merek tenni; mert honunkban még most legalább válla
latoknak elbomlása nemcsak a vállalkozókat sújtja, hanem 
a közönséget is a legveszedelmesebben érinti; minthogy rosz- 
szul számított s elhibázottak által a leghasznosabbaktul el
ijesztvén, előlépés helyett számosb évekre régibb tespedségébe 
löketik vissza.
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Esedezem a T. K. K. és Rendek előtt, méltóztassanak 
küldöttséget rendelni, mely tárgyamat megvizsgálná s arról 
annak idejében a Nemes Vármegyének bölcsesége szerint 
leendő határozás végett jelentést adna be.

A Tekintetes Nemes Vármegyének

Pest, június 7. 1827.* alázatos szolgája
gróf Széchenyi István.

Egy oly kezdeménynek volt ez a levél a kiinduló pontja, 
vagy helyesebben első lépése, mely iparunk történetének eddig 
korántsem eléggé méltatott igen előkelő és nagy reményekre 
jogosító fejezetét tölti be, azt t. i., a mely a világhírű magyar 
malomipar keletkezését mondja el. Széchenyi ezt az iparágat 
idevalónak és elég jelentékenynek, sőt nélkülözhetetlennek 
tartotta tehát már akkor, midőn mások a gyáripart vagy semmi
képp, vagy csak nekünk akkor kevésbbé hasznos alakjában 
akarták volna fejleszteni.

Több mint tizenkét évnek kellett elmúlnia, hogy eszméje 
a megvalósulás stádiumába kezdjen jutni, ö  tehát nem egy 
malmot, hanem versenyképes és nagy malomipart óhajtott a 
hazai termelés és fogyasztás javára alapítani. Tett is ilyenek 
előmozdítása végett Sopronban és még korábban Szegeden 
erre irányuló lépéseket. De annak létesítését természetesen 
egy központibb fekvésű vállalattal kellett megindítania. Ennek 
azonban oly biztosan és fényesen kellett sikerülni, hogy vonzó 
például szolgálhasson úgy az ország szívében, mint annak minden 
alkalmas más vidékén hasonlók létesítésére. Mint többi alkotá
sánál, itt is a leghatékonyabb tényezőkkel a legpontosabban 
akart számolni. És midőn tíz évvel az idézett levél kelte után 
a Hengermalom alapításának eszméjét felvetette s ahhoz nevét, 
pénzét és odaadó támogatását szolgáltatta, az iparfejlesztés jól 
átgondolt alapozásának a követelményei lebegtek szemei előtt.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez irányú 
szándéklatairól szólva, a legklasszikusabb tanukra: a saját

* A Széchenyi leveleinek gyűjtem ényes k iadványában  foglalt ez 
a d a t illetékes férfiak vélem énye szerin t téves, szerintök a  levél való
színűleg 1837-ben kelt. G. J.
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kimerítő nyilatkozataira és ebbeli fáradozásainak igen pontosan 
feljegyzett, több mint tíz évre terjedő hiteles adataira hivatkoz- 
hatom. Ez az új mező, melyen szintén áldásthozó működést 
fejtett ki, a nemzet újjáalkotásának óriási térségéhez képest 
látszólag szűk ugyan, de mivel az ország jóléte oly elsőrangú 
fontossággal biró emeltyűjének, mint a minő az ipar, szorosan 
véve csak kísérleti tere volt, továbbá, mert az oly természetű 
mint a tükördarab, mely az egész körülötte való világnak, habár 
csak kicsinyített, de mégis teljes képét adja, annak gondosabb 
méltatása —  úgy vélem — nem tekinthető helyénkívülinek a 
jelen alkalommal. Találóan mondja a vállalat ötvenedik évének 
megünneplésekor kiadott vállalati emlékirat, hogy a Henger
malom fejlődésének története egyszersmind kis mértékben vissza
tükrözi hazánk legújabbkori fejlődési korszakának mozzanatait is.

Ha visszaképzeljük magunkat a hengermalom keletkezésé
nek korszakába, nem valami örvendetes kép tárul szemeink elé. 
Különösen a kereskedelem és ipar, de általában a nemzetgaz
daság egész mezeje sivár és meddő volt. Az országban még 
egyetlen mértföldre terjedő vasút sincs, a gőzhajózás a nagyobb 
folyamainkon is a legkezdetlegesebb állapotot tűntette fel, sőt 
a közönséges, de járható utakban is olyan nagy volt a hiány, 
hogy még a rövid ideig tartó kedvezőtlen időjárás is elegendőnek 
bizonyult a forgalomnak az ország különböző vidékei közt lehe
tetlenné válására.

Az Alföld búzájából, melynek bármely más búzát jóval 
felülmúló kitűnő sajátságai még akkor nem ismertettek fel eléggé, 
igen kezdetleges berendezésű vizi-, száraz- és szélmalmokban 
sokszor nagyon meghibázott, rossz lisztet állítottak elő. Kivitel
ről, sőt nagyobb lisztüzletről az ország határain belül sem lehetett 
szó, mert a magas szállítási díjakat ez áru nem birta meg és a 
hatósági ármegállapítás esetleg minden józanabb számítást is 
felforgatott. Első sorban e siralmas állapotoknak megszüntetési 
vágya vezette Széchenyit, midőn tökéletesb malomipart akart 
teremteni. Már 1838 elején megtette e végből az első elhatározó 
lépéseket. Érintkezésbe lépett a tiroli Botzenben letelepült Holz- 
hammer J. A. ezég akkori főnökével, reibeggi báró Putzer János 
kiváló iparossal és vele szövetkezett a végből, hogy a 300.000 
pengő forintban megállapított tőke felével a nevezett ezég járul-

603



12 GAAL JESÖ.

jón a vállalathoz s a másik felét pedig itt az országban neki kellett 
összehoznia. Széchenyi készséggel vállalta magára, hogy a fő
városi legpénzesebb polgárokat e végből megnyeri. Sikerült is 
oly férfiak tényleges közreműködését megnyernie, a minők 
Havas József, Kappel Frigyes, Tüköry József, Valero J. A., 
Wodiáner Rudolf, Halbauer János György, Malvieux János 
Keresztély, Neuhoffer János, báró Sina Simon és mások voltak. 
Az alakuló közgyűlés 1838. évi deczember 26-án tartatott, mely 
ideiglenes elnökének Széchenyit, választmányi tagokul az emlí
tett és hozzájuk hasonló előbbkelő polgárokat választotta meg. 
A végleges választmány csak 1839. évi október 19-én alakult 
meg gr. Széchenyi István, Valero J. A., báró Sina Simon, Kappel 
Frigyes, gróf Barkóczy Józef, Burgmann Károly, Halbauer 
János György, Tüköry József, Wodiáner Rudolf és Appiano 
József tagokból.

A vállalat azért neveztetett hengermalmunak, mert az őr
lésnek egy akkor egészen új, szigorúan titokban tartott és addig 
csupán egy svájczi malomban (Frauenfeldben) Sulzberger sza
badalma szerint kis aczélhengereken nyugvó rendszer szerint 
kellett folytattatnia. Maguk a feltalálók sem sejtették, hogy 
ennek a rendszernek mily nagy jelentősége lesz. Nem is tudott 
az sokáig tért hódítani, mert később is hosszú időn át három
négy malomnál több által nem alkalmaztatott.

Egy ily rendszerű malom a lombardiai Melegnanóban meg
bukott és a régi maradiak azt ennek az újításnak tulajdonították. 
Pedig a múlt század második harmadában csak némi javításra 
volt szükség, hogy a hengerrendszerek feltétlen uralma a liszt
őrlés terén biztosíttassék. Ma már az egész földtekén alig van 
nevezetesebb malomvállalat, mely a Wegmann Frigyes-féle 
porczellánhengerek okszerű átalakítása útján javított Ganz- 
Mechwart-féle hengerrendszert nem alkalmazná.

Malomipari szakértők nyilatkozata szerint Széchenyi géniusza 
tört annak utat, midőn a közönséges, hazánkban még ismeretlen 
műmalmok mellőzésével a hengermalom ezen rendszerének 
alkalmazását határozta el. Mint minden új és szokatlan dolog
nak, ennek is természetesen sok elkeseredett ellensége és kelle
metlen gáncsolója akadt, főleg az általa érdekeikben sújtottak 
körében. Csupán a Duna Pest menti részén több mint 400 hajó
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malom volt ekkortájt működésben. Ezek tulajdonosai létérde
keiket látták az új malom keletkezése által veszélyeztetve. 
Érthető, hogy annak létrejöttét mindenféleképp megnehezíteni 
s ha csak lehet, megakadályozni igyekeztek. Egyesülve a sütők
kel, a kik közül soknak hajómalma is volt, a város igazgatásában 
elég erős pártot képeztek még arra is, hogy az új vállalatnak 
alkalmas telek szerzését lehetetlenné tegyék. S hogy miféle esz
közökkel, minő modorban dolgoztak, azt igen jól tünteti fel 
egy 1842. márczius 18-án megjelent furcsa németséggel írt röp- 
irat, mely a megtámadott közérdek védelmezésének ürügye alatt 
ferdít, vádaskodik és részben piszkolódik az új vállalat igazgató
ságával szemben. De ennek daczára sem sikerült annak létrejöttét 
megakadályozni, mivel Széchenyi a nádornak, József királyi 
herczegnek a jóakaratát eszközölte ki részére. Egyedül az ő 
közbenjárásának volt köszönhető, hogy a társaság a szükséges 
telket az akkori árviszonyokhoz képest kétségkívül igen drágán,, 
négyszögölenként 5 pengő forintért, de mégis megkaphatta.

Széchenyi azután megfelelő technikai vezetőt is keresett. 
A vállalat alapításakor a Holzhammer-czég szerződésszerű jogá
val élve, Killias Farkast jelölte ki és küldre Pestre igazgatóul, 
a ki mellett a később nagy érdemeket szerzett Fehr Vilmos 
mint műszaki vezető működött. Killias azonban az építkezés 
befejeztével mindjárt lemondott állásáról, midőn a malom veze
tését tényleg a Széchenyi közreműködésének egész időtarta
mára Fehr vette át. Széchenyi csakhamar belátta, hogy ebben 
a kiváló gépészmérnökben mily megbízható és minden tekintet
ben kitűnő szakerőt kapott a vállalat s Széchenyi mellett főleg 
neki köszönhető, hogy az hajótörést nem szenvedett. Elismerő 
is volt iránta. Nemcsak hatáskörét maga is tiszteletben tartotta 
és megóvta, hanem anyagi helyzetét szintén folyton javította, 
és hogy méltóan töltbesse be tisztét a közgyűléseken, 
tanácscsal látta el őt, sőt egy esetben, mint mindjárt látni fogjuk, 
szép német beszédet is szerkesztett számára, melyet az igazgató 
lemásolt és hűségesen betanulván, mint saját szellemi termékét 
adta elő. így becsülte meg ő munkatársait a Kovács Lajos fényes 
tanúsága szerint általában is.

És ez az ő részéről a jelen esetben nemcsak egyszerűen az 
emberiesség nyilvánulása, hanem fontos iparfejlesztési eljárás
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is volt. Az ipari vállalkozás nagy odaadás nélkül ugyanis főleg 
kezdetben alig lehet sikeres. A vállalat lelke a vállalkozó, vagy 
ha a részvénytársasági forma mellett ilyen nincs, a vezérigaz
gató, a kinek az előbbi helyébe kell lépnie. Ennek nemcsak dol
gozni, de alkotni is kell. Az alkotás önkéntes elmeriilést tételez 
fel a vállalat czéljában. A vállalat vezetőjének kell hogy minden 
fájjon, a mi azt hátrányosan érintheti és ébrenléte minden órá
jának főgondja nem lehet más, mint a vállalat sikere. Csak így 
képesülnek az eredményt biztosító alkotó munkára azok, a kik 
a vállalat élén állanak. Jutalmukat, ha az busásabb is a rendes 
munkadíjnál, akár anyagiak, akár erkölcsiek legyenek is azok, 
tehát becsületesen megérdemlik. Az ő helyükön csak ily szel
lemű s nem a közönséges alkalmazottak állhatják meg a sarat.

De ez nemcsak a vezérigazgatókra, hanem a sokszor igazi 
szellemi vezetőkre, az elnökökre nézve is áll, ha pictus masculusok 
nem akarnak maradni. És Széchenyi annyi mindenféle köz- 
és magánjellegű dolga közt talált időt arra is, hogy ennek a hiva
tásnak szintén példásan és rendkívüli sikerrel megfeleljen. 
Kezeim közt van egy hiteles magyar nyelvű kivonat a Henger
malom összes közgyűlési és választmányi ülési jegyzőkönyvei
ből, melyek 1838. évi deczember 26-tól egész 1850. évi június
30-ig vétettek fel. Ezt a munkálatot a nevezett malom igazgató
sága készíttette felkérésem folytán még az 1902-ik év elején. 
Annak tényleges végrehajtója Lukatsevits Bertalan intézeti 
hivatalnok volt, a ki a Széchenyi emléke iránti rajongó szeretete 
és mély tisztelete által ösztönöztetve valóságos lelkesedéssel 
dolgozott. Ezt méltányosnak és illőnek tartom e helyen is ki
emelni.

A szóban levő feljegyzésekből értesülünk arról, hogy Szé
chenyi mikor és hogyan vett részt az első magyar műmalom 
létesítésében és fejlesztésében. A jegyzőkönyvek, melyeknek a 
helyszínen különben eredetijét magam is megnéztem, arról győz
hetnek meg mindenkit, hogy ez az irányadó és alapvető vállalat, 
melynek eszméjét is ő adta, sokkal nagyobb mértékben a Széchenyi 
műve, mint akárki másé. Nemcsak a közgazdaságilag helyes 
alapítás iránti tanácsok, hanem a műszaki és üzleti irányelvek 
is jobbára tőle származnak. E mellett a kivitel munkájából fárad
ságot és időt nem kímélve, szintén kivette a maga részét. Sőt
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hitelével és koronként nem megvetendő kész tőkével is többször 
kisegítette a vállalatot. Oly gonddal járt el elnöki tisztében, 
mintha kizárólag ő lenne az anyagilag és erkölcsileg felelős vál
lalkozó s egyéb fontos dolga nem is volna. Figyelme kiterjed 
mindenre és befolyását a legteljesebb mértékben a műmalom- 
egyesület rendelkezésére bocsátja. Szóval és írásban, továbbá 
tettre mindig készen áll őrt annak életérdekei felett. A hajó és 
vízimalmok tulajdonosai, a kik megszokott kezdetleges, de jöve- 
delmes foglalkozásukat fenyegetve látták, mint említém, el
követtek a hengermalom ellen mindent, a mi tőlük telt. Annak 
gyártmányait az egészségre veszélyesnek, különféle tésztanemüek 
előállítására alkalmatlannak hirdették. Csak nagy fáradsággal 
sikerült a hengermalmi lisztnek a fogyasztóknál kelendőséget 
szerezni. Különösen a barnább fajtáknak, valamint a korpának 
és a hulladékoknak az ellenséges áramlat egész rohamait kellett 
kiállani. Pedig ezek kelendősége nélkül, csupán a finom liszteké
vel, a vállalat nem állhatott volna fenn.

A tudatlanságon és a gonosz rágalmakon kívül nagy baj 
volt a vállalatra nézve az is, hogy a gyakorlott, tanult munkáso
kat sem kaphatta meg itthon, hanem Svájczból kellett őket 
behozatni. Sokáig tartott és sok türelmet kellett tanúsítani, 
míg az itteni munkásokat megfelelő fegyelemhez szoktatták. 
A közlekedés roppant rossz volta folyton hasonló nagy nehézséget 
képezett.

Továbbá sem Budán, sem Pesten nem lévén egyetlen olyan 
gépműhely sem, a hol a minden malomban előforduló nagyobb 
javítások foganatosíthatók lettek volna, kénytelenek voltak 
a malomvállalatot egy jelentékenyebb gépműhelylyel és vas
öntödével kiegészíteni. De mivel ez azt maga nem volt képes fog
lalkoztatni, e szakba vágó idegen megrendeléseket is el kellett 
fogadni. így  aztán valóságos gépgyár nőtte ki magát a műhelyből, 
a hol egyebek közt tűzi fecskendők, tizedes mérlegek s mindenféle 
szerkezetű és minőségű szivattyúk állíttattak elő. A buda
pesti gabonatőzsde egész a legújabb ideig egy leleményes szer
kezetű szabványos gabonamérleget használt, melyet ezen gyár 
műszaki vezetője, Bucher Lajos tervezett. E gépgyár művezetői 
közt volt egyideig Ganz Ábrahám is, a ki később mint a kéreg- 
öntetű vasúti kerekek önálló gyárosa telepedett meg itt és ala
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pítója lett a ma is fennálló nagyhírű Ganz-féle vállalatnak. 
Abból a hengermalmi gépgyárból 1847-ben önállósult külön vál
lalat alakult ugyancsak gróf Széchenyi István és Fehr Vilmos 
vezetése alatt. Ebből csinálta aztán a magyar kormány a szabad- 
ságharcz kitörése után a fegyvergyárat.

A mi azokat a részleteket illeti, melyek mindezt kidombo
rítani alkalmasak, mindenekelőtt felemlítendő, hogy a vállalat 
alakuló közgyűlése gróf Széchenyi Istvánt 1838. évi deczember 
26-án választotta elnöknek és a választmányi tagjának. Másnap 
a választmány egy bizottság élén kiküldte, hogy József 
nádor pártfogását kérje ki. Abban az évben még két választ
mányi ülésben elnököl. A következő, 1839-ik, évben vezeti a 
közgyűlés előkészítését, melyen elnököl, valamint az említett 
évben tartott még egy közgyűlésen és négy választmányi ülésen 
is. Ezek egyikében jelenti, hogy a nádor közbenjárására a város 
szépítő bizottsága drágán ugyan, de telket ad a malomnak, azon
ban csak úgy, ha azon egyesegyedül malmot fognak építtetni. 
Felkéretett, hogy ezen kikötés eltörlésének kieszközlése végett 
utazzék fel a nádorhoz Pozsonyba, ki akkor ott volt elfoglalva 
és megbizatott azzal is, hogy a pártfogói méltóság elfogadására 
kérje fel őt.

A második közgyűlésen újból megválasztatik választmányi 
tagnak, de a legkevesebb szavazattal (111-gyel), valószínűleg azért, 
mivel ő nem szavazott magára és nagy részvényes lévén, ez a 
mások javára nyomott a latban.

Az utolsó választmányi ülésen már jelentheti, hogy a nádor 
elfogadta a védőséget és javasolja, hogy a malom iránta való 
hálából »József hengermaloménak neveztessék. Mivel a Lipót
városban drágák a telkek, a malmot a kapott teleknek ne köze
pére, hanem annak csak egy részének szélére úgy építsék, hogy 
ha olcsóbb telekre lenne áthelyezhető a most emelendő épület, 
az lakóházzá legyen átalakítható. Mivel Hild József, ma is is
mert nevű jeles építész nyilvános pályázaton nem vesz részt s 
mivel ügyességének számtalan bizonyítékát adta és e mellett 
olcsón is épít, a pályázat mellőzésével ő bizassék meg az építés
sel. Az építés házilag folytatandó és az építész csak a kőmives- 
munkát végeztesse. Valamennyi munkánál tekintettel legyenek 
nemcsak az olcsó árra, hanem a jó minőségre is. A gőzgép nagy
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ságának czélszerű megállapítliatása végett az igazgató forduljon 
a mainzi, stettini és lipcsei hengermalmokhoz felvilágosításért. 
Azt a legjobb gépgyárban kell beszerezni, de előzetesen állapí
tandó meg, bogy nagy avagy csekély nyomású gőzgép rendel
tessék-e meg ? Ö a csekély nyomású gőzgépet ajánlja, mert a 
mérsékelt haszonra dolgozó ipartelepek ezt szokták használni. 
A tüzelőszer iránt, mely pedig nagyon fontos mellékanyag, nem 
tesz javaslatot, de felkéri a választmány minden tagját, hogy 
e részben minél alaposabb szakvéleményeket gyűjtsenek egybe. 
Más kisebb jelentőségű javaslataival ezeket is egyhangúlag 
fogadták el.

A választmány ezúttal, valamint később is többször hálás 
köszönetét szavaz Széchenyinek lankadatlan buzgóságáért és 
fáradhatatlan tevékenységéért, azt a jövőre nézve is melegen 
kikérvén a vállalat részére. Egyideig politikai és más köztevé
kenység nagyon elfoglalván őt, hónapokig nem jelenhet meg a 
malomban. De már az 1840. évi február hó 22-iki választmányi 
ülésen Killias Farkas igazgató jelenti, hogy a beérkezett szak
vélemények csakugyan igazat adnak Széchenyinek abban, bogy 
csekély nyomású gőzgép szerzendő be. Most ennek újabb tüzetes 
javaslatára elhatározzák, hogy a gőzgépet Angliában a Watt 
és Boulton czégnél, melynek gépeivel a Dunagőzhajózási társa
ság nagyon meg van elégedve, rendeljék meg. Néhány nap múlva 
a megrendelés az ő aláírásával megy ki. De egy következő ülésen 
neki oly értelmű felhatalmazást adnak, hogyha pedig bármely 
oknál fogva az előbbinek foganatja nem lenne, ő a gőzgépet 
belátása szerint bárhol megrendelhesse. A gőzgépet ezután csak
ugyan egy bécsi czégtől vették meg.

Az 1840-ik évben is tizenkét választmányi ülést vezetett. 
Az erre következő 1841-ik évben huszonhárom választmányi 
ülésen elnököl. De az ő elnöki tiszte nem az, a mit közönségesen 
szoktunk alatta érteni. Minden bajban ő állapítja meg a diagnó
zist, ő jelzi az orvosságot és az orvoslás módját. Ö kéretik fel 
mindennek kieszközlésére. Ha akármily baj van, csak tőle vár
nak segítséget személyi, tárgyi és főleg hitelügyekben. Minden 
törvényes lépés megtételére is ő a leghivatottabb és a legké
szebb. A műszaki berendezés, az üzletvitel, sőt a könyvvezetés
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részleteinek megállapítására szolgáló legtöbb életrevaló javas
lat és jó gondolat szintén tőle ered. Hogy nem túlozok ezzel, 
arra itt van kezeim között a teljes erejű bizonyíték, melyet csu
pán azért nem mutatok be itt további apróbb részleteiben, mint
hogy az alakulás történetének befejezése előtt még fontosabb 
mondandóim vannak.

Végre a malom felépül és 1842. évi január havának első részé
ben, 4-től 8-ig, négy napos közgyűlést tartanak, melyen ő is 
tüzetesen akart beszámolni. Az első napon tartja meg magyarul 
nagy malomügyi beszédét és pedig úgy, hogy azt megszakítván, 
megszólaltatja a szintén általa készített és már említett német 
nyelvű jelentésszerű beszéd elmondására kész Fehr Vilmos igaz
gatót, a ki a nagy nehezen hazaszabadult Killias helyét foglalta 
el a malom vezetésében. E beszédről egyideig azt hittem, hogy a 
Hengermalom érdekeltjeinek körén kívül merőben ismeretlen, 
mivel Széchenyinek sem beszédei, sem közgazdasági czikkei 
gyűjteményében nem találtam meg azt. Később az Akadémia 
igen tisztelt főkönyvtárnokától arról értesültem, hogy Széchenyi
nek eredeti kézirata a nevéről szóló múzeumban megvan és 
az egykorú lapok közül a »Társalkodó«-ban 1842. évi január 
8-án és 12-én magyarul, német fordításban pedig a Pester Tage- 
blatt 1842. évi tizenhetedik számában nyilvánosságra került. 
De az bizonyos, hogy azóta ez érdekes beszédnek nyoma veszett 
és így lemásoltatása a Hengermalom egyik jegyzőkönyvéből, 
melynek Széchenyi és Trefort Ágoston által aláírt mel
lékletét képezi, gyakorlati szempontból mégis felfedezés-számba 
megy.

Erre a beszédre a jelen alkalommal különösen ki kell tér
nem, mivel az Széchenyinek iparfejlesztésre vonatkozó nézeteit 
nagyon jellegző módon fejezi ki. Mindenek előtt megállapíttatik 
benne, hogy a József-malom immár áll és mozgásban van. Ter
mékeinek kapóssága bebizonyult. Ök szintén örvendenek (mindig 
többek nevében beszél), hogy törekvéseik, melyek szerint a 
fogyasztóközönség az eddiginél jobb és olcsóbb liszttel láttassék 
el s hogy a búzakereskedés helyébe a lisztforgalom lépjen, meg
valósult. De a nyert csata és diadal gyümölcsei még koránt sin- 
■csenek biztosítva. Sok a fondorlat és rosszindulat ezen jóakarat 
által sarkalt kezdeményezés iránt, melyeket csak józan tapin
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tattal és szilárd kitartással lehet leküzdeni. A malom felállítása 
jóval meghaladta az előirányzott költségeket. De oly szem
pontoknak is eleget kellett tenni, melyekre korábban nem szá
mítottak. Ilyen volt az, hogy az 1838-iki árvíz alkalmával szer
zett építési tanulságokat is értékesíteni kellett. Továbbá több 
épületet emeltek és több gépet rendeltek meg, mint előirányozva 
volt. Az épületfa ára is emelkedett. E nehézségekhez járul, hogy 
a régi malmok érdekeltsége hihetetlen eszközökhöz folyamodik. 
Mindezzel szemben áll a hengermalmi liszt jobb minősége, 20%-kal 
kiadóbb őrlése. Okkal-móddal tehát elérhető az, hogy e lisztet 
nemcsak az ország különböző vidékeire, hanem Bécsbe és Prágába 
is el lehetend adni. A baj már most sem az, hogy a lisztet ne tudnák 
eladni, hanem, hogy a liszt kelendőségének fokozódásával nem 
tud a termelés lépést tartani. Ily körülmények között a tenger
parton addig még kísérletet sem tehettek, pedig ott szeretnének 
az odessai gabonával versenyre kelni. Oda kell törekedni, hogy 
ez az eszme is megvalósuljon. De az iparnak és kereskedelemnek 
esélyei és veszélyei számosak. A tőke vagy hitel megcsappanása 
megakaszthatja a haladást. Tehát elegendő forgótőkéről vagy 
hitelről kell gondoskodni, hogy ezekkel nagyobb mennyiségben 
lehessen megvásárolni az őrlendő gabonát. A malom most éven
ként 80.000 pozsonyi mérőt őröl. Kezdetnek elég szép. Ez azon
ban jobb termelési viszonyok között is csak 5%-os osztalékot 
jelent a részvényeseknek, a mi rosszabb körülmények közt még 
le is szállana. Ellenben, ha a mostani kettő helyett három henger
széket alkalmaznának és 120.000 pozsonyi mérőt őrölnének 
meg vele, a vállalat sokkal jövedelmezőbb lenne. (íme kiérzi 
az emelkedő hozadék törvényének hatását, vagyis a nagyipari 
vállalkozás életképességét.) A harmadik hengerszéket már meg 
is rendelték, hogy a vállalatot szilárdabb alapra fektessék. A 
fokozódó termelőképesség kihasználása nem lesz baj, mivel ha 
a liszt egyelőre nem is marad oly kapós, mint eddig volt, 
a készletek a szárazon való őrlés folytán nem romlanak el és 
később is a világ bármelyik sarkába elszállíthatok lesznek. így 
a műmalom jövőjére nézve sokkal jobb kilátások nyílnak.

De a mostani részvénytőkéből ily formán terjeszkedni nem 
lehet. Mielőtt azonban erre nézve javaslatot tenne, kéri, hogy 
hallgassák meg Fehr Vilmos igazgatónak a vállalat pénzbeli
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helyzetére és egyéb állapotára vonatkozó nagy vonásokbair 
nyújtandó jelentését.

Ekkor történt, a mit persze a közgyűlésbe összesereglett 
részvényesek nem tudtak, hogy Fehr a Széchenyi által szájába 
adott német szavakat híven elmondván, feltárta a helyzetet. 
Ha nem láttam volna Széchenyi sajátkezű fogalmazványát, 
melyet azután Fehr letisztázott, alig hinném, hogy a két be
szédet ugyanaz a kéz írta, mert az igazgató beszédében oly üzleti 
szellem és stylus nyilatkozik meg és oly pontosan van benne 
minden gyakorlatilag fontos mozzanat elég hosszasan részletezve. 
De a két kézirat közt nem lévén különbség, valónak kell elfogad
nunk azt a feltevést, hogy Széchenyi talán az igazgató előzetes 
meghallgatása után azért jelenetezte ezt az előadást így, hogy 
a mint látni fogjuk, az általa jól ismert s nem elég buzgóknak 
talált részvényesekre az összevágó adatok s a világos, egyen
letes és szabatos előterjesztés mélyebb benyomást tegyenek. 
Az igazgató német nyelvű jelentése után megint a Széchenyi 
magyar beszéde következik. Ebben ő mintegy visszhangot ad 
arra és konkrét javaslatait megteszi. Az igazgatótól hallottak 
alapján megdicséri Hild építészt, Tíiköry ácsmestert, a bécsi 
Flettcher és Pouchon mozgony-gyártókat és a frauenfeldi tár
sulatot, »mert helyes munkát tettenek, a miért vegyék köszö- 
netüket«. A többi összes közreműködötteknek is hálás köszö
netét mond. Megdicséri az eltávozott és az új igazgatót, »a 
kik távol hónuktól, rájok nézve idegenek közt becsületesen 
jártak el tisztökben és bokros teendőjű hivatásuknak férfiasan 
feleltek meg g az eddigi sikernek nagy része az ő érdemök«. 
Erre általánosb jellegű okoskodásai következnek. A vállalatnak 
hármas czélját jelöli meg : 1. a nagyközönségnek lehetőleg olcsón 
szállítani a legjobb elsőrendű élelmiszert, 2. becsesebb minőség
ben külföldre szállítani a hazai telkek túláradozó kincseit s ez
által is emelni földünk értékét és végre 3. fáradozásának mérsé
kelt jutalmát biztosítani. Az utak oly rosszak, hogy gyakran 
Budapestre nagy áldozattal sem lehet elég élelmiszert behozni. 
Ennek folytán egyesek, a kik ilyeneket előre összevásároltak, 
a szegényebb osztálynak rovására nagyon is gyarapodtak.

Habár a polgári hasznot a társulat nem tévesztheti el szemei 
elől, de tudja, hogy ez első két czélt is mindig szolgálni fogja
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■és nem akarja például szűk termések esetén a közdrágaságnak 
és közinségnek • alkalmait saját felpénzelésére megragadni. Az 
ilyesmit nem követi áldás, e nélkül pedig romba dűl minden 
emberi nnvelet. Oda is fog —  reméli — a társulat törekedni, 
bogy megszilárdulván, a jó és rossz termések változandóságai- 
nak ne legyen kitéve s lisztje bizonyos egyenletesb és jutányos 
áron álljon a napi munkája után élő nagy tömeg rendelkezésére 
is. Mielőtt azonban maga meg nem erősödik, addig ne siessenek 
másoknak segédkezet nyújtani, hanem szilárdabb állást vívjon 
ki magának a két másik főczél szolgálhatása érdekében is. Teljes 
erőhöz kell jutni, hogy a közjó kívánalmainak eleget lehessen 
tenni. Ezt támogatása révén a közönség is előmozdíthatja. Jó 
ismételni ezt azon lágyvelejüek seregével, azon jólelkű hősökkel 
szemben, a kik a dolgok mélyébe soha nem hatolván, édes álmaik 
közt mindig a nagy emberiség érdekeiért véltek lándzsát törhetni. 
Ránk a szűkkeblüség anathémáját szórják, ha saját létünkért 
kínosan küzdünk. Készítményeinket ők becsáron alul kívánják, 
de ezt fennmaradásunkat képező harmadik czélunk nem engedi 
meg. Ennek biztosítása érdekében javasolja a megfontolását 
annak, hogy a forgótőke miként volna szaporítandó ; a vállalat 
alapszabályai a váltótörvényszéknél bejegyeztessenek-e; azok 
az újabb körülményekhez képest módosítandók-e ; a gépek 
javításáról hogyan kell gondoskodni; nem kell-e a malmot József- 
malomnak nevezni és az alapkő letételét ünnepélyesen eszkö
zölni ?

Marczibányi indítványára a közgyűlés a társulat ügyeinek 
intézése körül kifejtett buzgó és sokoldalú sikeres fáradozásai
ért hálás köszönetét szavazott erre Széchenyinek, javaslatai 
pedig részben elfogadtatnak, részben természetűknél fogva az 
választmányhoz utasíttattak.

De ennek tagjaiban nagyon hamar lelohad a buzgalom 
és így az intézkedés legnagyobb terhe megint csak az ő vállaira 
szakad. Az 1842. év folyama alatt nyolcz választmányi ülésen 
elnököl és tárgyaltatja a malom fejlesztésének akkori összes 
főfeltételeit.

Már a következő évi közgyűlésen javasolja az alaptőkének 
20%-kal való felemelését. Azután lehetőleg 6%-osnál nem drágább 
pénzt keres a csekélynek bizonyult forgótőke pótlására. Hasonló
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tevékenységet folytat a további évek folyama alatt is. Koron
ként, így az 1845. évi közgyűlésen figyelmezteti a társulatot, 
hogy a nagyobb nyereségeket ne oszszák ki, hanem nagyobb 
forgótőkét gyűjtsenek. Ha ezt a tanácsot később is, midőn már 
döblingi —  részben önkéntes —  börtönében ül követik s a 
40— 44%-os osztalékok kifizetése helyett tartalékokat gyűjtenek, 
sokkal kevesebb baja lett volna a vállalatnak, épp úgy, mint 
az ő tényleges közreműködésének ideje alatt.

Az 1847-ben június 4-én tartott választmányi ülésen fel
említvén, hogy mily ínség uralkodik az alsóbb néposztályok 
körében, annak a véleményének ad kifejezést, hogy a társaság 
éppen akkor nagyobb nyereségének közhírré tétele nem 
volna tanácsos. Javasolja, hogy a közgyűlést halaszszák el 
és a részvényesekkel körlevélben tudassák az osztalék meny- 
nyiségét és azt, hogy az utólagos közgyűlési jóváhagyás reményé
ben osztalékaikat a társulat pénztáránál felvehetik. A malom 
körül helyőrséget szerveznek, mivel annak megtámadtatásától 
lehet tartani.

Utoljára az 1848. évi június 9-én tartott közgyűlésen —  
már mint miniszter —  elnököl. Az utolsó választmányi ülés 
pedig, melyet ő vezet, tizennyolcz nappal később tartatott. 
Ekkor kifejtette, hogy mily súlyos pénzhiány uralkodik és a 
hitelnek apadása folytán az iparvállalatok helyezete nagyon 
nehézzé vált. Ezért a czukorfinomítógyár legutóbbi választ
mányi ülése elhatározta, hogy a Hengermalom választmányához 
kérdést intéz, vájjon nem lenne-e hajlandó vele közösen kezessé
get vállalni 25.000 pengő forint erejéig ? Ezentúl Széchenyit 
az 1849. és 1850-ben Tasner Antal képviseli, de csak a közgyűlé
seken. 1850 után képviselője sincs többé.

A Hengermalom sorsa ezután nem alakul oly símán és egyen
letesen, mint azelőtt. Többször leég, de megint felépül és míg 
a Széchenyi szelleme hat rá, addig a nagy bajokat is kiheveri. 
Később rendkívüli emelkedés áll be, de ezt koronként aggasztó 
hanyatlás követi. Vannak évek, midőn osztalékot sem fizethet, 
sőt fennmaradhatása is sokak szemében kétségessé válik. 
Majd azt hiszik vezetői, hogy az újkor szelleme a régi hagyo
mányoktól való eltérést kívánja. Ezt a társaság rendesen meg- 
keserúli. Ma azonban megint rendes mederben folynak ügyei.
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Az emelkedés, melyet korábban mutatott, utánzásra méltó 
példának tekintetvén, versenytársai rohamosan szaporodnak 
a fővárosban, az egész országban és most már a külföldön is, 
mely alatt a világ minden részét kell érteni. A magyar liszt
gyártás meghonosodik mindenfelé és a mit Széchenyi aegise 
alatt a Hengermalom kifejlesztett, a lisztnek az a tökéletes őrlése, 
az egész emberiség közkincsévé válik. De a magyar malomipar 
minden állami támogatás nélkül, a hogy keletkezett, a neki való 
téren a saját benső életrevaló természeténél fogva a világpiaczon 
is sokáig megállja helyét. Versenyképességének fenntartásáért 
koronként nagy, áldozatteljes küzdelmeket kell folytatnia és azt 
csak akkor veszti el, midőn jelentőségét az egész magyar köz
gazdaság és igy a földmívelés szempontjából kezdték itthon 
nem méltányolni eléggé s az irányadó tényezők kevésbbé barát
ságos érzelmeket tápláltak vele szemben, mint megérdemelné. 
Azonban ma is, míg nem késő, csak jóakaratra van szüksége, 
hogy a Széchenyi úttörése folytán keletkezett ezen legnagyobb 
iparunk újra a maga természetes jogaiba lépjen.

Ha gróf Széchenyi István soha semmit sem vitt volna végbe, 
ha nem ád vissza az életnek egy haldokló egész nemzetet, ha 
életének minden főbb mozzanatával nem lett volna azzá, a mivé 
vált, t. i. fajunk egészséges irányú és szellemű fejlődésének és 
haladásának igazi megszemélyesített programmjává : neve akkor 
is és csupán ezen egy öntudatos iparfejlesztési roppant sikere 
által épp oly halhatatlanságot érdemelne, mint a világiparok
nak többi nagy úttörői.

Nekünk ezenkívül eléggé meg nem szívlelhető, különös 
tanulságot hagyott hátra a tekintetben, hogy ipari érdekeinket 
különösen nagyjainknak hogyan kellene természetes módon 
sikerrel szolgálni. A szerves iparalkotási tényezők felhasználásá
ból alakult eljárásának megfigyeléséből még jobban kiderül 
ez, mint egészséges iparpolitikai nézeteiből. Ö azonban nem
csak a főuraknak és nagybirtokosoknak mutatta meg az 
utat, melyet saját javukra közgazdasági önállóságunk kivívása 
czéljából követniük magasbrendű erkölcsi kötelességüket képezné, 
és a melyet a hasonló állásúak másutt az illető országok nemzet
gazdaságának nagy hasznára teljesítenek is, hanem a vállalko
zóknak szintén fenséges példát állított beható, előzetes ipari
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tanulmányai, magasbrendű vállalkozási szelleme, odaadó, lelki
ismeretes s minden jogosult köz- és magánszempontot becsü
letesen, összhangzatosan szolgáló vezetői tevékenysége által.

A nemzeti létérdekek apostola s az ország egyik legelső 
mezőgazdája annak egyúttal legkiválóbb ipari szellemei és út
törői közé is tartozik, sőt bátran mondtatni, hogy ezek közt 
egy sincs, a ki egymagában hazánk ipari haladásának valóban 
oly nagy lökést adott volna, nemcsak más alkotásai révén köz
vetve, hanem öntudatos ipari alkotásai által közvetetlenül is, 
mint a Legnagyobb Magyar.



SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF AZON BESZÉDÉNEK 
MÁSOLATA, A M ELYET A PESTI HENGERMALOM
TÁRSASÁG NEGYEDIK KÖZGYŰLÉSÉN 1842. JANUÁR 

4-ÉN TARTOTT.

Tisztelt Egyesület! A’ tisztelt Egyesület választmányi tagjai 
kötelességünk szerint számot sietünk adni eddigi sáfárkodásinkrul. 
A’ magyarországi első hengermalom, melly ő Fensége a' Nádor 
jóváhagyásával, kinek kegyes pártolása annyira mozdítá elő vál
lalatunkat, saját keresztneve szerint Józef-malom czimét viseli 
nem csak fennáll már, de tökéletes mozgásban is van. A’ lisztnek, 
darának, mint nemkülönben a’ korpának minden nemei, mellyek 
benne készülnek, jó mineműségüek, sőt illyeseknek általjánosan 
el is ismertetnek, mi fő dolog ’s mi rendkívüli kapósságuk által két
ségbe vetetlenül bizonyul be. Tiszta szándékunk tehát, nagyérdemű 
Egyesület, mellyhez képest a’ nagy magyar közönség az eddiginél 
jobb és olcsóbb liszttel láttassék lassanként el, ’s egyszersmind meg 
legyen hazánkba vetve, a' gabona helyetti lisztkereskedésnek első 
sarkalata, már már megleli jutalmát, és őszinte örömre gerjedezhet 
keblünk az eddigi nyert sikeren. Ámde habár ki van víva a’ csata, 
’s a’ tennivalók legsulyosbjain átestünk már, azért a' nyert diadal
nak gyümölcsei koránt sincsenek biztosítva még. Az időnek mos
toha fordulata, melly annyi régi ’s olly szilárd kereskedő házat gyö- 
keriben ráza meg, az innen eredő tökéletes csökkenése minden Kiteli 
bizodalomnak. továbbá magának a’ dolognak újdonsága és ezzel 
összekötött járatlanságunk; még azon — fájdalom —- annyiakban 
létező rövidlátás, ’s innen fakadó irigy fondorkodás »a’ legnemeseb
ben is rút indító okot tenni fel«, melly szerint sok, vállalatunkban 
sem lát egyebet háborúnál a' szegény molnárok ellen, és nem áldo
zatot, raellyet sajátunk koczkáztatásával, ’s minden esetre nagy 
ügygyei ’s bajjal hordunk a’ még szegényebb nagyszám kedve végett 
a’ haza oltárára ; ’s elvégre malmunknak, jelen kiállító tehetségéhez 
szabott felette drága kezelése — ezek mind annyi nehézségek, mellye- 
ken — ’s mondjuk ki itt nyíltan — könnyen hajótörést szenvedhet 
az eddig ugyan szerencsében indult, de megalapulási korát csak
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most élő intézetünk, ha azon józan tapintat és szilárd kitűrni tudás, 
mellyet magunkban lehetőleg fellelnünk szükség, és a' nagy kö
zönségnek vállalatunk iránti hajlama, mellyet jó szándékunkért 
tán megnyerendünk, nem segít. — A' malmoknak felállítása jóval 
meghaladta azon sommát, mellyet mozgásba hozatalára előlegesen 
kiszámítánk. 'S pedig legelőszer azon okbul, mert szerencsésb idő
szakban kezdvén meg az építést, mikor olcsóbb vala a' pénz, ’s hitel
ben sem vala szükség, egyszerre olly alapját akarók megvetni vál
lalatunknak, miszerint vízáradás alkalmával se jöhetne az soha 
legkisebb zavarba is, és netaláni nagyobbítása se lenne összekötve 
nagy nehézségekkel, minek lehető legszaporább eszközlése czélunk, 
minthogy csak ez által nyerhet a’ vállalat szilárdságot, és egyedül 
ily módon emelhetni hazánkban a’ lisztkereskedést gabnakeres- 
kedés helyébe lépcsőnként. — Fel is épült ehhezképest első mal
munk, — elsőnek nevezem, mert a’ most érintett okbul, ha eléré 
ez immár egész kifej lését, több effélének létrehozását tervezi társa
ságunk honunk külön vidékein. — Fel is épült első malmunk, mon
dom, nem csak olly szilárdul és magasan, mikép még az 1838-ikit 
is túlhaladó dunai ár se véthetne annak, de olly tág idomilag is, 
hogy minden uj főfalak építése nélkül, háromszorilag lehetne bő- 
vítni annak kiállító tehetségét. — Túlhaladták tervezett költsé
geinket azon körülmények is, hogy a' dolognak biztosb folytathatása 
és jobb rendben tartása tekintetébül egy gőzkatlan helyett tüstént 
kettőre tevénk szert, ’s a' tisztviselők minden lakásait is és minden 
műhelyeket egy úttal szép terjedelmű telkünkön építénk fe l; 's hogy 
végre itt is, mint minden építménynél, legnagyobb vigyázatunk 
és gazdálkodásunk daczára bizony jóval tulemelkedett a’ valóságos 
költség a' papirosra kivetetten ; mi azonban jelen esetben legfőkép 
annak tulajdonítható, hogy az 1838-iki vízáradás következtében 
megalapított építési rendszerhez képest, tilos lön olly takarékos
sággal építeni, mint azt előlegesen tervezénk, és mi intézetünkre 
hasznos lett volna ; ’s ezen felül, hogy éppen azon időszakba esett 
malmunk bevégzése, mikor a’ bajai lángözön általjánosan 25 per
centtel rugtatta fel az épületfának árát. — Mik által azon hely
zetbe jutánk, hogy ügyünk forgatására alig fog maradni elég kész 
pénz, ha csak egy kissé lankadna is a’ liszt eladása, mi, jóllehet 
nem hihető, még is számba veendő ; nem hihető pedig azért, mert 
a’ szárazon őrlött lisztnek szaporasága, nedvesen őrlött liszthez 
képest körül belül 20 percenttel nagyobb, ’s lisztünk általjánosan 
is jobb — mi felette nagy eladási biztosító ; de azért az ideigóráigi 
csökkenhetés — mint érintém — még is számba veendő, ’s kivált 
egy bizonyos idő leforgásáig, míg az e’ tárgy körüli előítéleteken, 
a’ fel feltűnő rágalmakon, és minden sütő- és szakácsné — ajándék
okozta, vagy már természetbe szőtt pletykákon nem diadalmas
kodik a’ való, t. i. hogy József-malmi készítményünk becsesb, és 
még is olcsóbb, mint a fenálló hazai malmokéi. — >>Májusig« — úgy
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mondják sokan —, »csak el fog kelni lisztünk valahogy, de akkor 
lég alább is négy hónapig dermedése fog bekövetkezni keresetünk- 
nek.« Már mennyire fog e' jóslat teljesülni, mennyire nem, csak az 
idő döntendi el. A' dolog mai állása után Ítélve ugyan úgy látszik, 
mintha illyes megakadástul nem igen kellene tartani, minthogy 
mai nap nem csak helyben lehetne alkalmasint két, sőt háromszor 
annyi József-malmi készítményt adni el, mint a’ mennyit malmunk 
kiállítni képes, de minden úti, várni és egyéb költségek mellett 
honunk szinte minden vidékit, sőt még Bécset és Prágát is ellát
hatnék lisztünk- és daránkkal, a’ vállalatra nézve felette jutalmasan, 
mikrül már már birunk legérdekesb adatokkal. Bajunk nem az, hogy 
készítményünk rajtunk szárad, de a' körül van lárma és panasz 
elég, hogy a’ mód nélküli kapósságnak megfelelni csak félig meddig 
sem birunk. Már illy felette kedvező körülmények között, mikor 
még a’ tengerparttal sem teheténk kellőleg magunkat — ’s csupán 
csak elegendő készítmény híja miatt — összeköttetésbe, 's pedig 
ott szeretnénk, tisztelt Egyesület, lisztünkkel az odessai gabnák 
ellen megvívni — már illy kedvező körülmények közt, midőn inté
zetünk újdonsága miatt abban természet szerint semmi sem forog
hat még teljes rendben, miért kelljen egyszerrei megakadástul tar
tani, ’s attul, hogy az, mi ma felette kapós — ’s nem bitorlott hanem 
valódi becs szerint — holnap már becsmérlés tárgya legyen, valóban 
nem könnyen felfogható. A’ keresetnek ’s kereskedésnek árnyék- 
latai, negédjei azonban számosak, és előre tökéletes biztossággal 
ki nem számíthatók; miszerint, nehogy pénz vagy hitel hija még 
is megakaszszák a’ tárgyat, ha t. i. készítményünk eladhatása csak
ugyan még is lankadásra fordulna, mint azt sokan jósolják : elmel- 
lőzhetleniíl kereseti (Betriebs) pénz vagy hitel végett kell gondos
kodni a’ tisztelt Egyesületnek. És ez leszen ezeon tárgyaknak egyike, 
mellyeket ez alkalommal a’ tisztelt Egyesület megfontolása, bölcs 
elhatározása és némileg jóváhagyása alá terjeszteni bátrak leen- 
diink, minthogy némileg már segíténk magunkon. Alkalmasint 
felesleges leszen ugyan minden e tekintetben teendő lépésünk és 
előre gondosságunk ; de ha nem lenne is felesleges, annak szüksége 
azon esetre is csupán csak ideigóráiginak fog mutatkozni, ’s pedig, 
mert az adásvevés természeténél fogva mi is nem sokára azon állásra 
fogunk emelkedni, mellyen minden nagyobbszerű molnárok állnak, 
’s mi is, mint ezek, hitellel vagy az eladott lisztért bejövő pénzzel 
fogjuk megvásárlani az őrlendő gabnát. — Az érintett tekintetben 
tehát kész pénzre és hitelre, ha tán leszen is szükségünk, minden 
esetre csak addig fog lenni, míg tökéletes forgásba nem jő az egész, 
azaz: míg jövedelmünk költségünkkel nem helyezi magát teljes 
aránysulyba. A’ hitelnek vagy kész pénznek elkerülhetlen szüksége 
azonban ennél még egy sokkal fontosabb okon alapul, tisztelt Egye
sület, ’s erre nézve különös ügyeimért esedezünk. A’ fenálló malom 
ideigóráig csak két hengergéppel munkálódik, melly összesen 24
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óra alatt 26234, ®s ŜY 300 nap alatt leforgásában — ’s egy évre 
csak ennyi napot számítunk — körül belül 80,000 pozsonyi mérőt 
őröl. — Szép mennyiség ugyan első kezdetnél, 's valóban nem lett 
volna tanácsos nagyobb mennyiségű uj áruval jelenni meg egészen 
ismeretlen piaczon ; de a’ számösszevetésekbül még is az tűnik ki, 
hogy, a’ költséget a’ bevétellel összehasolítva, a' malomnak mai 
állása szerint alig ha 5 percentnél magasb kamatban részesül
hetnének a’ tisztelt részvényesek, bármily szerencsésen forogna is 
az egész, midőn a’ legkisebb előre nem látható baleset még az 5 
percentnél is lejebb szállíthatná a' részvények gyümölcsöztét; 
holott három hengergéppeli munkálás után, mikor évenként 80,000 
pozsonyi mérő helyett 120,000 mérő őröltetnék — és erre nézve 
sem uj gőzerőmü, sem aránylag nagy felállítási ’s forgatási tőke 
nem kívántatnék — vajmi jól kamatolónak mutatkoznék a’ vállalat.— 
Nem is késtünk e tekintetben egy cseppet is — midőn készítmé
nyünk jóságárul, mint nemkülönben felette élénk kapósságárul 
biztosítva levélik, ’s nehogy gőzmozgonyunknak harmad rész ereje 
mint jelenleg, úgy utóbb is minden haszonhajtás nélkül peregjen 
le — a’ harmadik hengergépet hová hamarébb megrendelni; mi 
által azt hisszük, tökéletesen biztosítánk vállalatunk mostani állá
sában tán még is egy kissé ingó alapját, ’s pedig, mert két henger
rendszer után, bár legyen készítményünk kapós, bár ne, mindig 
csak tengő állapotban fogtunk volna maradni, midőn a három 
hengerrendszer után viszont csak akkor leendiink sínylő állapotban, 
ha készítményünk nem kapós ; kapóssága ellenben, sőt >>későbbi« 
elkelése is — mert szárazon lévén őrölve, a’ liszt évekig eltartható, 
’s a’ világ bármilly részeibe elvihető — ha minden e’ tekintetben tett 
számolások és összevetések nem csalnak, vállalatunk legszebb fel
virágzását ’s legnagyobb kifej lését fogja okvetlen bekövetkeztetni. 
Csak hogy alig marad forgatási pénzünk, tisztelt Egyesület, ha ezen 
már megrendelt három hengerrendszert azon 300,000 pengő forint- 
bul volnánk kénytelenek pótlani, melly vállalatunk tőkealapja, mi 
a' számadások kivonatibul eléggé látható.

Legyen is azért szabad mielőtt előterjesztésünket bevégeznők, 
Fehr urat — József-malmunk mostani igazgatóját — ezennel felszó
lítanunk, adná elő pénzbeli állapotunk, mint nemkülönben egész 
ügyünk némi fővonásait.
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■ Felír igazgató német beszéde:

Löblicher Verem ! Durch den Herrn Gráfén Széchenyi aufge- 
fordert, eile ich, Ihnen den Bestand unserer Geldmittel, wie nicht 
minder die technischen und commerziellen Verháltnisse unseres 
Unternehmens in grösseren Zügen hiemit aufzudecken. Allé Bücher 
sind ofíen, so wie die Mühle jedem zugánglich is t ; die Herren Actio- 
náre können sich deshalb über die kleinsten Details selbst aufkláren ; 
übrigens lege ich sowohl eine detailirte Übersicht dér Rechnungen, 
als die Bücher dér Gesellschaít hier auf den Tisch zűr Einsicht vor. — 
Dér löbliche Véréin möge entscheiden, in wie weit dieselben dér 
Gegenstand öfíentlicher Berathung sein können und sollen.

Das Kapital, welches dér Josephs-Walzmühle zűr Grundlage 
dient, betrágt die Summe von 300,000 fi. Conv. Mze. — Hievon sind 
eingezahlt 266,960 fl., folglich bleiben noch zu zahlen 33,050 fi. —- 
Die bisherige Ausgabe des ganzen Baues sammt dér voraussichtlichen 
Kosten dér Vollendung dér ganzen Einrichtung erreicht den Betrag 
von 242,694 fl. 43 kr. C. M. — Die Aufstellung des bereits bestellten 
dritten Walz-Systems wird sammt und sonders circa 20,000 fl. 
C. M. kosten, eine Summe, die bald zu entrichten sein wird ; so dass- 
zur Gang-Erhaltung dér Anstalt nicht mehr als eine Summe von 
37,305 fl. 17 kr. übrig bleibt. — Da jedoch Getreide bis Márz 
vorráthig ist, wovon ein grosser Theil zwar bezahlt wurde, ein Theil 
hingegen noch zu zahlen kommt, die Gelder für geliefertes Mehl 
auch nur allmáhlich einlaufen : so wáre die Anstalt schon jetzt in 
Geld-Verlegenheit gekommen, hátten nicht die Herren Kappel 
und Holzhammer die Güte gehabt, auf Ansuchen des löblichen Aus- 
schusses dér Gesellschaít das Nöthige auf 3 Monat Zeit vorzustrecken, 
dér erste náhmlich 20,000 fl. C. M. in Baar, dér letztere 30,000 fl. 
C. M. mittest eines in Wien eröffneten Credites, wovon aber bisher 
nur 12,000 benutzt worden sind.

Was die Mühle selbst und den Absatz dér in derselben erzeugten 
Productes betrifft, so gereicht es mir zu einem besondern Vergnü- 
gen, dieser verehrten Versammlung schon jetzt im Kurzen berichten 
zu können, dass meines Wissens noch nie eine Anstalt dieser Art 
gleich in Vorhinein glücklichere technische Resultate geliefert, und 
bessere mercantilische Aussichten versprochen habé, als unsere 
Josephs-Mühle. Dér Begehr für unser Product ist sehr stark, allé 
Qualitáten, ohne Unterschied, gehen vorzu weg, und trügen nicht 
allé Wahrscheinlichkeiten, so wird dér Absatz stets stárker und 
anhaltender werden, denn nicht alléin dér hiesige Őrt und die náhere 
Umgebung sichere dér Mühle einen guten Absatz, sondern sogar 
das fern liegende Ausland, von wo taglich die erfreulichsten Mitthei- 
lungen einlaufen, bietet uns nach Abschlag aller Spesen noch einen 
guten Markt; wenn alsó auch hierorts eine zeitweilige Stockung
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im Verkauf unserer Erzeugnisse, z. B. durch die jeden Winter er- 
schwerten Communicationen, die Concurrenz dér Schiffmühlen 
wáhrend des Sommers, oder durch andere Umstánde veranlasst, 
eintrete, so würde dies dér besagten Ursache wegen dem Unter- 
nehmen nichts schaden.

Je grösser aber das Quantum des Erzeugnisses ist, desto vor- 
theilhafter stellt sich natürlicher Weise die Bilanz des Unternehmens 
heraus, so dass die Gesellschaft durch die Anschaffung eines dritten 
Walz-Systems, welches bereits nach 4, höchstens 5 Monaten im 
Betriebe sein dürfte, sich ehenáchstens mit aller Wahrscheinlichkeit 
nicht nur einen schönen, sondern auch anhaltenden Gewinn sichern 
wird.

Dér Bau dér Mühlgebáude sowohl, wie die andern Theile des 
auf dem 2400 Quad. Klafter grossen Grunde gegründeten Etablis- 
sements ist durch den Baumeister Herrn Hild und Herrn Zimmer- 
meister von Tüköry mit dér grössten Soliditat zu unserer vollen 
Zufriedenheit ausgeführt worden. — Die von den Herren Fletscher 
und Punschon in Wien gelieferte Dampfmaschine ist von sehr 
solider Art, die Walzmaschinen endlich durch die Frauenfelder 
Gesellschaft in dér Schweiz mit gewohnter Vollendung verfertigt, 
lassen nichts zu wünschen übrig. — Dieses Alles mit gehörender 
Anerkennung und besonderen Dank zu erwáhnen, fühle ich mich 
auch deshalb verpflichtet, weil ich vorzüglich dér Güte dieser zu- 
sammenwirkenden Factoren es zuschreiben zu müssen glaube, dass 
wir gleich vöm ersten Tagé dér Eröflnung dér Mühle, námhlich bis 
15-ten September an, bis heute nicht die mindeste Störung von 
Belang im Betriebe derselben erlitten habén, wo doch — wie die 
tagliche Erfahrung lehrt, — bei neu aufgestellten Fabriken besonders 
comphzirterer Art, wie unsere Mühle ist, sich im Anfange nicht sel- 
tene Störungen und Hemmnisse zutragen, deren Besiegung oft mit 
grosse Schwierigkeiten und Auslagen verbunden sind.

Hievon sind wir, trotz dem, für schwer belastete Gebaude sowohl, 
als besonders für solide Aufstellung von Maschinen, sehr schlechten 
hiesigen Baugrund, bis jetzt glücklich befreit geblieben, um aber 
die nicht für immer zu verhindernden Reparaturen dér Maschinen 
auf das Schnellste, folglich auf die am wenigsten kostbillige Art 
vornehmen zu können, ist es von dér grössten Wichtigkeit, dass 
wir unsere bereits eingerichteten und mit vorzüglichen Arbeiter 
versehenen Werkstátten auch in dér Folge beibehalten.

Die Betriebskosten belaufen sich gegenwártig noch ziemlich 
hoch, und zwar aus folgenden Ursachen. — Die Steinkohlen, wovon 
wir in grosses Quantum bedürfen, sind verháltnissmassig noch 
theuer. — Die Prozente unserer Verschleisser, náhmlich 4 á 4%%  
sind etwas hoch gespannt; endlich, und dies ist dér Hauptgrund, 
die Grösse unserer Einrichtung steht mit dem Quantum unseres 
Erzeugnisses noch nicht im passenden Verháltnisse. Sobald dieses
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durch Aufstellung eiues dritten Systems, geschehen wird, und wir 
in einen normalen Zustand treten, wird sich auch dieser Übelstand 
heben. — Einstweilen aber erlaube ich mir die verehrte Versanilung 
zu versichern, dass es, wie bisher, stets mein Augenmerk sein wird, 
die grösste Einfachkeit in unser Gescháft zu bringen, und hiedurch 
die grösstmöglichen Ersparnisse zu erzielen ; ein Bestreben, worin 
ich des Rathes und dér kraftigen Unterstützung des löblichen Aus- 
schusses zum Voraus gewiss bin.

Bis ietzt hat die Mühle circa 14,000 Metzen in Vermahlung 
gewonnen, wovon 12,000 Centner Mehl und Kleie abgesetzt sind. 
Was die Feuerversicherung des Etablissements anbelangt, so 
habé ich die Éhre dem löbichen Véréin anzuzeigen, dass es bei den 
vier Gesellschaften — dér Riunione Adriatica, Austro Italiche, 
Azienda Assicuratrice und ersten österreich. Brand-Assecuranz- 
Gesellschaft — auf fünf Jahre für 122,926 fl. á 3/4°/o alsó jáhrlich 
929 fl. 56 kr. assecurirt ist. Eine sehr hohe Prámie, allerdings, die 
wir im Grunde ganz hátten ersparen können, da unsere Mühle nicht 
nur vor boshafter Feueranlegung durch ihre Soliditát, Isolirung, 
und sorgfáltige Bewachung bestmöglich gesichert ist, sondern indem 
selbst solche Massregeln getrofien sind, dass sogar bei einbrechender 
Gefahr, auf eine Augenblickliche Abhilfe zu rechnen wáre; das 
löbliche Comité glaubte jedoch, nicht sicher genug gehen zu können, 
und entschloss sich demnach zu den angeführten áusserst hohen 
Assecuranz-Prámie, die übrigens einzig und alléin wegen des Un- 
falles dér Suránver Mühle so hoch gespannt wurde, die, wie bewusst, 
ein Raub dér Flammen ward.

Indem ich mich auf diese Hauptzüge beschránke und die Be- 
merkung beifüge, dass ich gerne béréit bin, jedem dér Herren Actionáre 
allé weitern verlangten Auskünfte nach besten Wissen und Gewissen 
zu ertheilen, ergreife ich noch diesen Anlass, dem löblichen Ausschusse 
für seine gütige Mitwirkung hiemit meinen wármsten Dank aus- 
zusprechen, und mich dem Wohlwollen dér verehrlichen Versamm- 
lung auf das Ehrfurchtvollste zu empfehlen.

Fehr igazgató úr előadásának fonalát felvéve (így folytatá 
tovább ekkor Széchenyi István gróf) : »Mindenek előtt méltányos
nak tartom, hogy miután Fehr úr többeket dicsérőleg említe, kik 
malmunk felállításához járulának, én itt mindenek előtt Putzer 
urat, a’ botzeni Holzhammer-ház főnökét nevezzem a’ tisztelt Egye
sületnek. Ö az, ki intézvényünk fele részét bírja, ’s ki körül egyesült 
társaságunk. Adja az ég, hogy vállalatunk úgy sikerüljön, mikép 
az ő példáját követve, más becsületes külföldiek is hazánkba rakják 
le értelmességük és szorgalmuk gyümölcseit. — Fehr és Killias urakat 
köszöntőm ő utána, a’ mostani és volt igazgatót. — Ha azt állítják, 
hogy malmunk eddigi helyes és soha félbe nem szakadt forgása 
főkép Hild építész ’s Tüköry ácsmester urakat, Fletscher és Pounchon 
xnozgonygyártókat, és a’ frauenfeldi társulatot illeti, mert helyes
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munkát tettenek — miért vegyék köszönetiinket — ám tisztelet 
becsület, de igazság is, mi, kik igazgatóink szorgalmának minden
napi tanúi valánk, ezzel viszont azt nyilvánítjuk: becsületesen 
jártak el tisztükben, ’s távol honuktul rájok nézve idegenek közt, 
bokros hivatásuknak férfiasan feleiének meg, és az eddigi sikernek 
nagy része ő érdemük. — Mik után, a’ múltat tekintve, nem marad 
egyéb hátra, mint a’ tisztelt Egyesületnek eddigi jó szerencséjén 
őszintén örvendenünk, midőn már már előre éldelni merjük azon 
időnek pillanatit, mikor vállalatunk el fogta majd érni hármas célját: 
a’ nagy közönségnek, mennyire csak lehető, olcsó áron szolgálhatni 
az élet legsürgetőbb tápszerével; becsesb minémüségben külföldre 
szállíthatni a’ hazai telkek túláradozó kincseit, ’s ez által is nevelni 
anyaföldünknek erősúlyát; ’s végre mérséklettel saját vagyonúnk
hoz is hordhatni, értékünk koczkáztatásának, mint nemkülönben 
becsületes fáradozásinknak jutalmi díját. — Alig lépett vállalatunk 
világba, tisztelt Egyesület, ’s már csecsemő kora is jótékonynak mu
tatkozik a’ nagy szám és ekkép a' tehetetlenebb osztály átellené- 
ben ; mert, ne jött volna csak a’ József-malmi készítmény piaczra, 
jelenleg, midőn az utak feneketlensége miatt sehonnan se hord
hatni akármit is iszonyú költség nélkül Budapestre, okvetlenül 
több forinttal magasbra rúgott volna már fel — mi általjános nézet 
tárgya — a’ nagy számnak legfőbb ’s annyi esetben egyedüli élet- 
fentartója; mi által gyarapodtak volna egyesek vajmi szépen és 
igen okosan ugyan, de nem ám a’ túláradó hazai kincs után, hanem 
a legszegényebb osztályok rovására. Gondja is lesz ez okbul a’ tisz
telt Egyesületnek, ’s tudom, mindig illy szellem fogja jellemzeni, 
hogy saját erszényének illő határon túli megtöltése végett, szembűi 
soha se veszítse feladatának most érintett két nemesb ezélj át, és 
ekkép soha ne használja a’ néha bekövetkező szűk termésnek, köz
drágaságnak, ’s innen feltornyosuló köz-inségnek gyásznapjait, 
saját felpénzelésére, mit úgy se követne mennyei áldás, melly nélkül 
kész rom minden emberi mívelet. ’ S ez okbul, nem kétlem, az lesz 
a’ társaság minden törekedésinek legkomolyabbika, hogy hova ha
marább olly szilárd helyzetbe állíthassa magát, miszerint készít
ményeinek ára lehetőleg kévéssé legyen kitéve a’ bő és szűk termés 
phasisainak, ’s ekkép lisztjéhez, mennyire kivihető, mindig jutá
nyosán és változatlan árért juthasson el, a’ napi munkája után élő 
nagy szám. Hogy azonban ily állást elérhessen, a’ tisztelt Egyesület, 
’s rossz számolólag előbb ne nyújtson másnak segédkezét, mielőtt 
még maga sem vergődheték ki biztos partra, ’s e’ szerint mindkettő 
ne bukjék, vagy más szavakkal : hogy egyesületünk két nemesb 
czélját, a’ szegényebb osztálynak gyámolítását t. i. mint nemkü
lönben a’ hazai lisztnek külföldre vitelét, ne csak fel-fellobbanó egy 
napi fény gyanánt érje el ’s eszközölje, hanem a kérdésben levő
vállalat, emberileg szólva és az életbűi véve, számos évekre szol
gáló alapokra rakassék: mindenek előtt saját hasznunkért, t. i.

624



vállalatunk életéért vagyunk férfiúilag megvívni kötelesek ; mikép 
minél hamarább .teljes erőre virulva, ne csak magunkat, de a’ közjót 
is elbírhassuk emberül. Nem is tűzheti ki ennek okáért az Egyesület 
előre azon időszakot, mikor foghat két nemesb czélját illetőleg, 
a’ község várakozásának megfelelni. Mind ez a’ körülményektül 
’s leginkább a’ község részvététül függ. Lehet, hogy a’ József-malmi 
készítmény ára jó darabig szinte úgy fel fog rúgni bizonyos idősza
kokban, mint a fenálló malmok is akkor emelik áraikat leginkább, 
mikor a’ szükség legnagyobb; lehet ellenben, hogy nem sokára, 
bármit míveljenek is a’ többi molnárok, megállapított áraiban a’ 
József-malom ingadozni nem igen fog, vagy legalább nem fogja 
a’ drágaság és ekkép az inség napjait hasznára fordítni; mit mind 
egyedül saját léte határozand el, miszerint, ha mást is bele vehet 
bárkájába a’ nélkül, hogy maga sülyedjen, bizonyosan beveendi; 
ha azonban bárkája nem elég szilárd még, mielőtt másokat venne 
abba bé, pro aris et focis-ként minden idejét, minden szorgalmát, 
minden erejét saját bárkájának biztos helyzetbe tételére fogja for
dítni mindenek előtt. — Es ezt azért gondoljuk célirányosnak ez 
úttal érinteni, nehogy a’ lágyvelejüek serege, azon jószívű hősök, 
mellyek a’ dolgok mélyébe soha sem hatván, édes álmaik közt mindig 
a’ nagy emberiség érdekeért vélnek törni lándzsát, ellenünk felbő
szüljenek, ’s ránk a’ szükkeblűség anathémáját szórják, ha saját 
létünkért kínosan küzdve — míg ők tán azt gondolják, harpaxi 
mód felpénzeljük magunkat; mert, tudja Isten, miért, tán azért, 
mert magas kéményünknek kormos füstje az egész határban min- 
dennünen szemükbe szökik — rövid számolólag magunk nem kötjük 
nyakunkba a’ malomkövet; vagy más szavakkal : ha mindaddig, 
jóllehet nemesb és ekkép elsőséget érdemlő két czélunkat nem tesz- 
szük főfoglalatosságink tárgyává, azaz készítményünket becs árán 
alul nem adjuk, míg, noha alább rendelt, de fenmaradásunkra egye
dül vezető, ’s így előleges czélunkat, t. i. saját hasznunkat előbb 
nem teszszük tökéletesen biztossá. — Ez van most, tisztelt Egye
sületi! a’ teendők során, mert egyedül illy logica szerint jüthatunk 
el előbb utóbb nemesb czélainkhoz is ; midőn, ha más lépcsőzetet 
követünk, azokat soha nem csak nem érjük el, de okvetlen rommá 
kénytelen dűlni az egész ; mihezképest legyen megengedve a’ nélkül, 
hogy a’ szabad vitatásnak legkisebb határt is akarnánk vonni, a’ 
tisztelt Egyesületet kötelességünk szerint mind azokra itt előlegesen 
figyelmeztetni, miket gondolunk mi saját hasznunk biztosítására 
mindenek előtt szükségeseknek, ’s mik azok, miknek eldöntése válla
latunk életébe vág. ’S most, mielőtt ezen sorozatnak előszámlálásá- 
hoz fognánk, vegye a nagyérdemű Egyesület legmélyebb tisztele
tünk bebizonyítását. Ha tisztünkben minden hiány nélkül nem 
járánk is el, ’s eszközlésinknek szigorú megvizsgálása után — minek 
kegyes elrendeléseért a’ tisztelt Egyesület előtt alázattal esedezünk
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— tán nagyobbszerű botlásaink jönnének napvilágra, azért reméljük, 
a’ tisztelt Egyesület, kegyes engedékenységét tőlünk még sem fogja 
megvonni; mert hiszen jó lélekkel ’s becsületesen fáradánk az ügy 
körül, ’s ha tán a tárgy bokrosságára nézve kivált az újabbi pénz
ingadozások közt, értelmességünk nem vala mindig elégséges, tiszta 
jóakaratunkban, mondhatjuk, soha sem szűkölködénk; mik után 
a’ nagyérdemű Egyesületnek kegyes jóvoltiba magunkat ajánl
ván, maradunk a tisztelt Egyesület leghívebb sáfári.

Az előlegesen felveendő legsürgősebb tárgyak pedig ím ezek :
1-szer. Milly módon szerezzen magának a’ tisztelt Egyesület 

elégséges forgatási tőkét ?
2-szor. A’ vállalat alapszabályai a’ váltótörvényszéknél be

jegyeztessenek-e ? és
3-szor. Mielőtt ez történnék, nem volna-e czélirányos, az érintett 

alapszabályokat köz megegyezés következtében a’ mostani körül
ményekhez alkalmazni ?

4-szer. Mikép eszközöltessék legczélszerűbben, hogy az intézet 
a’ gőzerőműnek, henger- ’s malomgépeknek néhai ’s tán tetemesb 
megromlása miatt alkalmasint még se jöhessen soha is nagyobb 
zavarba és hosszabb megakadásra ? ’s végre

5-ször. Nem volna-e illendő, hogy — miután ő herczegsége 
a’ Nádor, mint a’ szépítő bizottságnak elnöke, a’ közjót czélzó válla
latunk előmozdításául jutányos áron méltóztatott az intézet derék 
telkét a’ társaságnak átengedni — most az Egyesület nem csak 
köszönetének nyilvánítása végett, hanem azon alázatos kéréssel 
is járulna kiküldöttjei által ő herczegsége szine elibe, hogy mivel 
az ő tisztelt neve szerint nevezteték intézetünk József-malomnak, 
ő Fensége méltóztatnék kijelenteni : melly időre parancsolná épít
ményünk alapkövének saját magas személye vezérlete alatti letételét; 
mikor a’ nagyérdemű Egyesület, köz tiszti hatóságainkat, ’s külö
nösen t. ns. Pest vármegyét, mint nemkülönben a két város nemes 
tanácsait ’s hazafiuibb lakosit, ez ünnepélybeni részvétre hódoló 
tisztelettel megkérné.

És ezek volnának, alázatos véleményünk szerint, a’ legsürge- 
tőbbleg a tisztelt Egyesület által előveendők.

Gróf Széchenyi István s. k., Trefort Ágoston s. k.



SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF TEVÉKENYSÉGE A PESTI 
HENGERMALOM-TÁRSASÁG KÖRÜL E TÁRSASÁG 
(KÖZGYŰLÉSEIRŐL ÉS VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEIRŐL 
FELVETT) JEGYZŐKÖNYVEDEN FOGLALT FEL

JEGYZÉSEK SZERINT.

1838. XII. 26-i közgyűlésen elnököl és megválasztják a választ
mányba.

1838. XII. 27-i választmányi ülésen elnököl és kiküldik egy 
bizottságba, a mely József nádor pártfogását kérje.

1838. XII. 28.-i választmányi ülésen elnököl.
1838. XII. 31-i választmányi ülésen elnököl és megbizatik, 

hogy a malom építésének engedélyezése iránt a városi tanácshoz 
benyújtandó kérvényt Tasner ideiglenes gondnokkal fogalmazza meg.

Ugyanekkor jelenti, hogy a nádor a küldöttséget kegyesen 
fogadta és az egyesület eddigi tevékenységét látni óhajtja.

1839. V. 31-i választmányi ülésen elnököl.
1839. VI. 6-i közgyűlésen választmányi taggá választják. (Inte- 

rimal választmány.)
1839. VI. 7-i választmányi ülésen jelen volt.
1839. VI. 17-i választmányi ülésen nem volt.
1839. VII. 11-i választmányi ülésen elnököl, és jelenti hogy a 

szépészeti bizottság a telket József nádor pártfgása folytán átengedni 
hajlandó, de kiköti, hogy arra csak malmot szabad építeni és sohasem 
szabad azt lakóházépítésre vagy nyerészkedésre használni.

A választmány megbízza, hogy a nádortól eszközölje ki ezen 
kikötés törlését s e czélból menjen Pozsonyba ; eljárásának ered
ményéről értesítse Tüköryt, hogy ez szükség esetén más telket ke
ressen.

Jelenti, hogy a Holzhammer ezég neki szóbelileg megígérte, 
hogy 150,000 frt. p. p. áru részvényt jegyez, a mi az összes rész
vénytőke fele.

Jelenti, hogy Sulzberger mérnök és Sarti építész 3 hét múlva 
érkeznek.
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A választmány felkéri, hogy nevezettek érkezését körlevélben 
tudassa valamennyi aláiróval.

Jelenti, hogy időnyerés ezélj ából a Holzhammer ezég üzlet
vezetőjével, a Hengermalom leendő igazgatójával, Killias-sal ezentúl 
Pozsonyból fog levelezni.

1839. IX. 23-i választmányi ülésen elnököl és megbizatik, hogy 
a nádort a vállalat pártfogói tisztének elfogadására felkérje.

1839. X. 19-i közgyűlés az összes megválasztottak közt leg
kevesebb szavazattal (111) választmányi taggá választja.1)

1839. X. 22-i választmányi ülésen elnököl és jelenti, hogy a 
városi hatóságnál a szépészeti bizottságtól megvásárolt telek át
íratása iránt a kezdeményező lépéseket megtette és a kérvényt a 
tanácsi bizottságnak átadta.

Javasolja :
1. a malmot hálából József-hengermalomnak nevezzék ;
2. mivel a telek értéke Pesten, különösen a Lipótvárosban 

napról-napra emelkedik s mivel a vállalat telke nagyobb, mint a 
mennyire — legalább ma — szüksége van, a malmot ne a telek köze
pére, hanem egyik felére, de itt se a telek közepére építsék és az 
épületet úgy építsék, hogy azt, ha a telepet esetleg más olcsóbb 
telekre lenne czélszerű áthelyezni, könnyen át lehessen alakítani 
lakóházzá ;

3. mivel Hild József építész nyilvános pályázaton részt nem 
vesz, pedig ügyességének számos bizonyítékát adta és e mellett 
olcsón is épít, a pályázat mellőzésével bízzák meg őt az építéssel;

4. az építést végezzék házilag és az építész csak a kőmíves 
munkát végeztesse ; az anyagokra írjanak ki pályázatot és a leg
jobb, de e mellett aránylag legolcsóbb anyagot ajánló szállítót bízzák 
meg a szállítással; ugyanígy tegyenek az iparos munkákkal is ;

5. meg kell állapítani, hogy hány lóerejű gőzgép szükséges, 
evégből forduljon Killias igazgató a mainzi, stettini és-lipcsei henger
malmokhoz levélileg. A gőzgépet azután idejében rendeljék meg 
a legjobb árút szállító gyárosnál, de előbb el kell dönteni azt is, hogy 
a gőzgép nagy- avagy csekélynyomású legyen-e. A csekélynyomású 
gőzgépet ajánlja, mert a mérsékelt haszonnal dolgozó ipartelepek 
ezt szokták használni.

A fűtőanyag egyike a legfontosabbaknak, éppen azért felkéri 
a választmány minden tagját, hogy e tekintetben igyekezzenek 
valamennyien minél több szakvéleményt beszerezni, hogy minden 
körülmény alapos megfontolása után ez ügyben kellően dönteni 
lehessen ;

6. a 10%-ot be nem fizetett részvényeseket fel kell szólítani;
7. Kappel Frigyest felkéri a pénztár további kezelésére.

J) Valószínűleg azért, mert ő, aki nagy részvényes vo l1, nem 
szavazott magára.
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A javaslatokat egyhangúlag elfogadták.
A választmány Széchenyinek lankadhatatlan buzgóságáért és 

fáradhatatlan tevékenységéért legforróbb és leghálásabb köszönetét 
nyilvánítja és kéri, hogy a vállalatot tettel és tanácscsal ezentúl is 
támogassa.

1839. X. 29— 1840. I. 21-éig tartott 6 választmányi ülésen 
Széchenyi nem volt jelen és tevékenysége sem kerül szóba.

1840. II. 22-i választmányi ülésen Killias igazgató jelenti, 
hogy a gőzgépet illetőleg beérkezett összes szakvélemények szerint 
a csekélynyomású gőzgép látszik megfelelőnek ; a beérkezett írás
beli véleményeket elküldte Széchenyinek és e tárgyban vele levele
zett. Széchenyi azt ajánlja, hogy mivel csak a legjobb gőzgépet és 
a legjobban szállító gyárosnál kell megrendelni, azért rendeljék meg 
Watt és Boulton angol czégnél, a kitől a Dunagőzhajózási Társaság 
összes gőzgépei valók, a melyekkel teljesen meg vannak elégedve.

Egyhangúlag és köszönettel elfogadják.
1840. II. 25-i választmányi ülés a megrendelő levelet Watt 

és Boulton részére aláírja és további intézkedés végett Széchenyinek 
küldi.

1840. III. 4-i választmányi ülésen Killias igazgató helyettese 
Valero előadja, hogy — bár Széchenyinek a gőzgép megrendelésére 
a Watt és Boulton czégnél felhatalmazást adtak, de azért mégis 
lehetséges, hogy Széchenyi máshonnan kedvezőbb ajánlatot kap, 
a levelezés pedig az ügyet csak hátráltatja —■ czélszerű lenne, ha 
Széchenyinek olyan általános -meghatalmazást adnának, a mely 
szerint Széchenyi Killias igazgatóval egyetértve a gőzgépet bár
kinél megrendelheti. —■ A javaslatot elfogadják, a levelet kiállítják 
és valamennyien aláírják.

1840. III. 21-i választmányi ülésen bemutatják Killias igazgató
1840. III. 9-én és Széchenyi 1840. III. 11-én kelt leveleit. Killias 
azt írja, hogy sajnálja, de csupán Széchenyivel közölt és mással 
nem közölhető okból nem jöhet haza. Széchenyi pedig azt írja, hogy 
Killiasnak alapos oka van az elmaradásra.

1840. IV. 8-i választmányi ülésen felolvassák Széchenyi és Kil
lias igazgatók Írásbeli jelentését a gőzgép megrendeléséről a Fletscher 
és Puntschon bécsiczégnél, a melyhez ideiglenes szerződést is mel
lékeltek ; kifejtik, hogy miért rendelték Bécsben, miért csekélynyo
mású és 30 lóerejű gőzgépet és miért pótkazánt; a jelentés egyébként 
minden részletére az ügynek kiterjeszkedik.

A választmány a buzgalomért köszönetét szavaz.
1840. V. 3-i ülésen bemutatják Széchenyinek egy levelét, a 

melyben a Fletscher és Pounchon ezég részéről tett műszaki kérdé
seket közli.

Elhatározzák, hogy Széchenyit felkérik a nádornál való köz
benjárásra a csatorna-építéshez szükséges vízjogi engedély elnye
rése végett.
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1840. V. 30-i választmányi ülésen Széchenyiről szó nem esik.
1840. VI. 7-i választmányi ülésen elnököl és javaslatot tesz :
1. ezélszerű lenne a végből, hogy a Duna a telepet el ne önt

hesse, ha a gőzgépet az 1838-i árvíz szine fölött helyeznék e l ;
2. ezélszerű lenne, ha az üzem kellő biztosítása végett pótkazánt 

rendelnének meg még idejében ;
3. mivel a szén ára folyton emelkedik, ezélszerű lenne szerződés 

útján a vállalatot ez irányban is biztosítani;
4. mivel a hengermalom üzeménél naponkint igen sok meleg 

víz elhasználatlanul folyik el és mivel e czélra még beépítetlen telek 
elég van, ezélszerű lenne a meleg vízzel téli uszodát készíteni.

1840. VI. 18-i választmányi ülésen elnököl.
1840. VII. 15-i válaáfctmányi ülésen nincs jelen.
1840. IX. 19-i választmányi ülésen elnököl és felkérik, hogy,

ha néhány nap múlva Bécsbe megy, értekezzék a Fletscher és Pun-
schon czéggel és Killias igazgatóval a felől, vájjon szükséges-e már 
most pótkazánt megrendelni.

1840. X. 26-i választmányi ülésen elnököl és bécsi megbízatá
sáról jelentést tesz.

1840. XI. 6-i választmányi ülésen elnököl és jelenti, hogy a 
hatóságnál a levezetőcsatorna miatt újabb kérvényt adott be.

Fehr műszaki vezető jelenti, hogy a m. kir. udvari kamarához
a kazánra kivetett vám elengedése iránt benyújtott kérvényt Szé
chenyi fogalmazta és sajátkezűleg adta át.

1840. XI. 27-i választmányi ülésen elnököl és felkérik, hogy 
a levezetőcsatorna engedélyezése végett járjon el ismét.

1841. I. 2-i választmányi ülésen javasolja, hogy, mivel az az 
idő, a mikor a búzavásárlás módját el kell dönteni, mindinkább 
közeleg, — értesíteni kell Killiast, a ki most Bergamoban tartózko
dik, hogy még e hóban hazatérjen, mert eddig őt tekintik igazgató
nak ; felkeli továbbá komolyan kérni Holzhammer J. A.-t Bozenben 
hogy hárítsa el az akadályokat Killias visszatérte elől, annál is in
kább, mert a Hengermalom fennállása óta valóságos igazgató nélkül 
vo lt ; most olyan fontos ügyről van szó, a mely a Hengermalomra 
nézve létkérdés és a melynek eldöntését a választmány mindaddig 
tanácsosnak sem tartja, a míg a Holzhammer ezég a választmány
ban az alapszabályoknak minden tekintetben megfelelően képvi
selve nincs, részben azért, hogy a ezég kötelezettségeinek a többi 
részvényessel szemben megfeleljen, részben hogy a választmány 
magát a Holzhammer ezég szemrehányásaitól megkímélje.

Megjegyzi, hogy a vállalat érdekében egyszer és mindenkorra 
szükséges, mikép a választmány előtt tárgyalt, különösen kényesebb 
természetű ügyek nyilvánosságra ne kerüljenek.

1841. II. 27-i választmányi ülésen jelen van és a levezető
csatorna ügyében újabb kérvény átnyujtására kérik fel.

1841. III. 16-i választmányi ülésen jelen van és javasolja,
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hogy a magánosan álló irodaépületben a készpénz és a fontosabb 
okiratok megőrzése végett tűz és betörés ellen biztos helyről kellene 
gondoskodni;

czélszerű lenne továbbá a váltótörvényszéknél újonnan ki
nevezett jegyzők közül egy fiatal, de kellően képzett egyént jogi 
tanácsadóul felkérni, a kitől az igazgatóság a czégbejegyzés, az alap
szabályok szükséges megváltoztatása, a könyvek beosztása és más 
egyebek felől tanácsot kérhetne.

A választmány felkéri, hogy ezen ügyekkel behatóbban is 
foglalkozzék.

1841. IV. 22-i választmányi ülésen előadja, hogy az alapsza
bályok értelmében ez év tavaszán közgyűlést kellene tartani és azt 
javasolja, hogy ez június közepén tartassék és ugyanekkor a telep 
alapkövét is ünnepélyesen le kellene tenni, a mihez a ezég Putzer 
urat is hívja meg.

1841. V. 11-i választmányi ülésen jelen volt.
1841. V. 24.— 1841. VI. 22-éig tartott 3 választmányi ülésen 

nem volt jelen.
1841. VII. 2-i választmányi ülésen jelen volt.
1841. VII. 7-i választmányi ülésen nem volt jelen.
1841. VII. 23-i választmányi ülésen nem volt jelen, de ekkor 

jelenti Fehr műszaki igazgató, hogy a gőzgép végre megérkezett, 
a mi csak úgy volt lehetséges a vállalat szűkös pénzviszonyai mellett, 
hogy Széchenyi a szállító Fletscher és Punchon ezégnek Bécsben a 
sajátjából 6000 frt. készpénzt kifizetett és a f. hó végén esedékes 
5500 frt.-ért jótállást vállalt.

1841. VIII. 1.— 1841. VIII. 31-éig tartott választmányi ülése
ken, 3-on, nem volt jelen.

1841. IX. 16-i választmányi ülésen sajnálatát fejezi ki Killias 
távozása felett, a kinek tudására és tapasztalataira most, az üzleti 
tevékenység megkezdésekor, éppen a legnagyobb szükség lenne, 
kéri ezért őt, hogy legalább a novemberben tartandó közgyűlésig 
tartsa meg hivatalát.

Javasolja, hogy üzem és a liszteladás megkezdését a hírlapok
ban közzétegyék.

1841. IX. 22-i választmányi ülésen javasolja, hogy a költ
ségvetést az építés és a berendezés valóságos költségeivel hason
lítsák össze.

Javasolja, hogy a jó eredmény elérése végett czélszerű lenne 
egy harmadik osztályozó hengert felállítani, a mely — kevésbe 
kerülvén — nem igen növelné az összes berendezés költségét.

Jelenti, hogy az ülésen jelenlévő Reichenbach báró (Bécs) 
azt hiszi, hogy a gép- és az öntő-műhely nem fognak a remélt haszon
nal dolgozni és az ilyen vállalkozás igen messzemenő.

1841. X. 5.— 1842. X. 28-áig tartott 7 választmányi ülésen 
nem volt jelen.
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1841. XI. 2.— 1841. I. 8-áig tartott 5 választmányi ülésen 
jelen volt.

1842. I. 4.—I. 8-áig tartott négynapos közgyűlésen jelen volt, 
azon elnökölt és ezen tartotta az A) alatt mellékelt hosszú beszédet, 
a melyet Széchenyi és Trefort Ágoston sajátkezüleg írtak alá.

I. 4-én tartja a beszédet.
Marczibány indítványára a közgyűlés a vállalat alapítása és 

létesítése körül kifejtett buzgó és sokoldalú fáradozásáért köszönetét 
szavaz Széchenyinek egyhangúlag.

Javasolja, hogy a vállalat forgalmi tőkéjének kicsinységét 
enyhítendő, az alapszabályok 6. §-a értelmében 1841. deczember
31-ével minden részvényesnek járó és összesen 14,000 frt-ot tévő 
kamat (6%), a mely az utolsó részletfizetésből vonatott le, a rész
vényeseknek pro rata és 6% kamatfizetés mellett javukra irassék.

I. 5-én javasolja, hogy a társaság szerződése és czége az új 
magyar váltótörvénynek megfelelően az itteni váltótörvényszék
nél bejegyeztessék. .

Jelenti, hogy Valero lemondott a választmányi tagságról.
I. 7-én sajnálatát fejezi ki, hogy oly kevesen jelentek meg és 

óvást emel, hogy ebből a társaságra semmi baj ne háramoljék ; a 
részvényesek elmaradását annál inkább csudálja, mert a meghívót 
a lapok is közölték s ezenkívül minden részvényes külön még két 
meghívót kapott.

Eath részvényes által felvetett kérdéssel kapcsolatban kérdi 
a közgyűlést, vájjon mi történnék akkor, ha a társaság egy új henger
malom felállítását határozná el, a melyhez a Holzhammer ezég 
hozzájárulni nem akarna, a mire különben a ezéget a társasági szer
ződés értelmében kényszeríteni sem lehetne.

I. 8-án előadja, hogy nagyon kívánatos lenne, ha a malom 
belső berendezése miatt felállított műhelyek megmaradnának és 
azokhoz még öntőműhelyt is csatolnának, hogy így az összes elő
fordulható javítási munkákat a lehető leggyorsabban, legszabato- 
sabban és a legjobban maga a vállalat végezhesse ; a mennyiben 
pedig a malom a műhelyeket egész éven át foglalkoztatni nem bírná, 
úgy idegenektől is lehetne munkát vállalni, a mihez az engedély 
már megszereztetett.

A közgyűlés azon küldöttségbe választja, a mely a nádort az 
alapkő ünnepélyes letételére hívja meg.

Végezetül Putzernek forró köszönetét mond, hogy télvíz idején 
a társaság érdekében oly nagy utat tett s a közgyűlésen részt vett. 
A közgyűlést bezárja.

1842. I. 22-i választmányi ülésen jelen van és jelenti, hogy 
Meskó grófnő betáblázás ellen évi 6% kamatra 26,000 frt.-ot kölcsönöz 
olyképpen, hogy a társaság 3 vagy 6 hóra felmondhatja. Az összeg 
nehány nap múlva átvehető.
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1842. II. ll-i választmányi ülésen jelen van és felkérik, mikép 
a végből,, hogy a befolyó pénz kamatozás nélkül ne maradjon, esz
közöljön ki Sina G. Simonnál 30,000 frt. hitelt és azt, hogy Sina 
a vállalatnak folyószámlát nyisson.

Az ideiglenesen elutazó Csapó Dániel helyett a részvények 
aláírására kéretik fel.

1842. II. 28-i választmányi ülésen bemutatja Valero J. A.-nak 
az idevaló városi tanács közbejöttével tett írásbeli tiltakozását az 
alapszabályok megváltoztatása ellen és jelenti, hogy ezen irat felől 
jogász szakértőkkel értekezett, a kiknek az a véleményük, hogy 
erre az iratra felelni sem kell.

Bemutatja a Szegedi Hengermalom Társaság levelét, a melyben e 
társaság kérdi, hogy a pesti társaság hajlandó ienne-e egy Szegeden 
alapítandó hengermalom-vállalatot támogatni és miként óhajt ez 
irányban a szegedi társasággal tárgyalni.

Megbízzák, hogy Sina G. Simonnal a Hengermalom által nyújt
ható biztosíték felől értekezzék.

1842. III. 8-i és III. 25-i választmányi üléseken jelen volt.
1842. IV. 8-i választmányi ülésen jelen van és megbízzák, 

hogy Fehr igazgatóval együtt vizsgálja át az öntőműhely építésére 
vonatkozó építő- és ácsmesteri költségvetést és legjobb belátásuk 
szerint rendeljék el az építést.

Megemlíti, hogy a megérkezett új kazán fala igen vékony és 
félő, hogy nem lesz tartós, éppen ezért a társaság érdekében ezél
szerű lenne még idejében Angliából, Aachenből vagy Zürichből 
jó vasbádogból való kazánt rendelni.

1842. V. 8-i választmányi ülésen jelen van és megbízzák, hogy 
a ezég nevében Fehr igazgató czégjegvzési jogosultságát a váltó
törvényszéknél bejegyeztesse.

Megbízzák, hogy Halbauer helyett a könyveket és a pénztárt 
május hóban felülvizsgálja.

1842. VI. 14-i választmányi ülésen jelen van és jelenti, hogy 
a társaság érdekében sikerült oly kölcsönt szereznie, a melyet egy
könnyen fel nem mondanak és pedig a nádortól 40,000 frt-ot. Ebből 
kiegyenlítette Meskó grófnő 26.000 frt-os kölcsönét és az á’tala 
a vállalat helyett fizetett 10.000 frt-ot, míg a 40.000 frt-ból 
maradt 4.000 frt-ot a fenség számlája javára befizette. A 26.000 
frt törültetett, a 40.000 frt pedig betábláztatott. Fáradozásaiért 
köszönetét mondanak neki.

Átadja Simon Flórisnak Hegedűs Zsigmond nevében részvé
nyeinek késedelmes kifizetése miatt írt magyar levelét.

1842. VII. 5-i választmányi ülésen nincs jelen.
1842. VIII. 13-i választmányi ülésen jelen van és jelenti, hogy 

Meskó grófnő 26.000 frt-os kölcsöne töriiltethető és a nádor 40.000 
frt-os kölcsöne, a melyből a még hátralékos 4.000 frt lefizetését 
teljesíteni fogja, — betáblázható.
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1842. IX. 14.— 1842. XII. 15-éig tartott 5 választmányi ülésen 
jelen van.

1843. II. 15-i választmányi ülésen jelen van és a választmány 
felügyeletének gyakorlására kérik fel február hóra.

1843. III. 5-i választmányi ülésen jelen van.
1843. IV. 21-i választmányi ülésen jelen van és feltárja a vá

lasztmány előtt, hogy mily sürgősen szükséges lenne az alaptőke 
felemelése, hogy ne kelljen oly nagy kamatot fizetni a hitelért, a 
melynek váratlan beszüntetése válságos időkben a vállalatra igen 
veszélyessé válhatnék.

1843. V. 12-i választmányi ülésen jelen van.
1843. VI. 18-i választmányi ülésen jelen van.
1843. VI. 19-i közgyűlésen elnököl és javasolja az alaptőke fel

emelését körülbelül 60.000 frt-tal.
1843. VI. 20-i választmányi ülésen jelen van és megbizatik, 

hogy a pozsonyi és soproni takarékpénztáraknál tudakozódjék, 
vájjon nem adnának-e kölcsön évi 6%-os kamatra.

1843. VI. 23-i választmányi ülésen jelen van.
1843. VII. 12.— 1843. IX. 26-áig tartott 4 választmányi ülésen 

nincs jelen. *
1843. X. 13-i választmányi ülésen jelen van.
1843. XI. 24. és XII. 20-i választmányi üléseken nincs jelen.
1844. I. 23.— 1844. III. 5-éig tartott 3 választmányi ülésen 

nincs jelen.
1844. IV. 20-i választmányi ülésen nincs jelen, de elhatározzák, 

hogy felkérik, mikép a pozsonyi takarékpénztárnál igyekezzék 
20.000 frt-os kölcsönt szerezni.

1844. VI. 1-i választmányi ülésen jelen van.
1844. VII. 7-i közgyűlésen elnököl és azt rövid beszéddel nyitja

meg.
1844. VII. 7.— 1844. X. 12-éig tartott 3 választmányi ülésen 

nincs jelen.
1844. XI. 6-i választmányi ülésen jelen van és a könyvek felül

vizsgálását elvállalja.
1845. I. 9-i választmányi ülésen jelen van, a mely köszönetét 

mond neki azért, hogy a vállalatot 50.000 frt bank hitellel támo
gatta, a melyet saját házaira tábláztatott be.

Emlékezteti a választmányi ülésen, hogy már az 1843-i közgyűlés 
kifejezte azon óhaját, mikép a javító- és öntőműhelyek egy másik 
részvénytársaságra ruháztassanak át. Azt hiszi, hogy az ipari fel
lendülés mostani idején, ezen ügyet halogatni nem szabad, hanem 
körlevél útján fel kellene hívni a részvényeseket, vájjon ezen át
ruházásba beleegyeznek-e és mily mértékben hajlandók az új gép
gyár részvénytársasághoz járulni.

A körlevél szerkesztésére őt kérik fel.
1845. I. 18-i választmányi ülésen jelen van és ismételten ki

634



GR. SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS A PESTI HENGERMALOM ADATGYŰJTEMÉNY. 43

fejti, hogy az I. 9-i ülésen kifejtett okok miatt most van a leg
kedvezőbb alkalom, hogy azt az új részvénytársaságot megállapítsák, 
amely a malom javító- és öntőműhelyeit magvegye és azokat 
Magyarország fellendűllő iparának megfelelő mérvben bővítse. 
A körlevelet tárgyalják és szétküldését elhatározták.

1845. II. 19.—V. 7-éig tartott 3 választmányi ülésen jelen van.
1845. V. 31-i választmányi ülésen jelen van és a választmány 

azon óhajára, hogy a közgyűlés júniusban tartassák és ő még e köz
gyűlés előtt ennek tárgyairól a június 20-án Bécsbe érkező Putzerrel 
értekezzék, kijelenji, hogy el kell utaznia és július előtt Pesten nem 
lehet. — A közgyűlést júliusra halasztják.

Az igazgató azon ajánlatára, hogy a kőszénbánya-tulajdono- 
sok ajánlattételre felhivassanak, megjegyzi, mikép a verseny ilyetén 
felidézése a jelen esetben többet árthat, mint a mennyit használ
hatna, mert a versenyzőknek aligha van olyan elegendő szenet szol
gáltató bányájuk, és olyan, a nekünk való szállítást annyira meg
könnyítő és jelentékeny szállítási szerződésük, mint mostani szállí
tónknak, Brunnernek, a gőzhajózási társasággal. Valószínű tehát, 
hogy többet követelnének és így Brunner is többet fog követelni, 
míg a verseny elkerülése esetén Brunner a régi marad.

1845. VII. 25-i közgyűlésen egyhangúlag elnökké választják. 
A tiszta nyereség felosztását illetőleg megjegyzi, hogy, bár a válla
latra nézve jobb lenne és jövendő virulásának is jobban használna, 
ha a tiszta nyereség szét nem osztatnék, hanem a forgótőke erősí
tésére fordíttatnék és így a vállalat a kamatfizetés terhétől meg
menekülne s nagyobb haszonnal dolgozván, terjeszkedhetnék; 
mivel azonabn a vállalat a kedvezőtlen viszonyok miatt mindeddig 
megnyugtató eredményt a részvényeseknek felmutatni még nem 
birt s mivel e miatt nemcsak a részvényesek bizalmát, hanem a 
nagyközönségét is a hitelre nézve elvesztette, éppen azért legczél- 
szerübbnek tartja a vállalat érdekében, ha a kimutatott tiszta nyere
ség egy részés a részvényesek közt szétosztják, másik részét pedig a 
forgótőke erősítésére fordítják.

A javító- és öntőműhelyeket megvásárló részvénytársaság 
alapításában részvételt ajánlja a közgyűlésnek.

Felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy míg a vállalatéhoz 
hasonló malmokat létesítenek, addig az ily telepet igazgatni képes 
egyének száma nem igen nagy és nem is növekszik, a társaságnak 
azonban Fehr igazgatóban olyan embere van, a kiben a legszélesebb
körű műszaki ismeretek és tapasztalatok szilárd jellemmel párosul
nak és oly üzleti tevékenységgel is, a mely őt a legkiválóbb üzlet
emberek közé sorozza és a mi a vezetése alatt álló vállalat jövendő 
virulásának legjobb biztosítéka. E férfiúnak megtartása tehát a 
vállalatnak nagyon is érdekében áll és erről annál is inkább gondos
kodni kell, mert ő tudja, hogy az igazgató több oldalról igen előnyös 
ajánlatokat kapott. Minthogy tehát a társaság telepének a fennforgott
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kedvezőtlen viszonyok mellett is bekövetkezett fejlődését tagadni 
nem lehet és minthogy a felmutatható kedvező eredmény leginkább 
az igazgató körültekintésének, lankadatlan tevékenységének, ki
tartó buzgalmának és erélyének köszönhető, méltányosnak tartja, 
hogy a társaság az igazgató javadalmazását olykép javítsa, hogy 
ő jövője tekintetében nyugodt lehessen, illetőleg hogy ez által végle
gesen a vállalathoz kapcsoltassék. Felhívja ezért a közgyűlést, hogy 
e tárgyban határozzon és állapítsa meg a módját és a mérvét az 
igazgatói javadalmazás emelésének. Erre nézve szintén javaslatot 
tesz és azt elfogadják.

A választmányból alapszabályszerüleg kilép, de újból meg
választják.

1845. VIII. 12-i ülésen jelen van és megbizatik, hogy egy hatá
rozatot a Holzhammer czéggel közöljön.

1845. VIII. 14-i választmányi ülésen nincs jelen.
1845. IX . 15-i választmányi ülésen jelen van.
1845. X . 21-i választmányi ülésen nincs jelen.
1845. X I. 28-i választmányi ülésen jelen van.
1845. X II. 23-i választmányi ülésen jelen van és jelenti, hogy 

Valero már többször felkereste a társasággal évek óta folyó ügyében 
és azt az ajánlatot tette, hogy az ő tíz részvényét a társaság al pari 
vegye át. Széchenyi elmondja, hogy a port az első biróságnál a tár
saság elvesztette, a másodbiróságnál megnyerte és most a legfelső 
bíróság előtt van. Nem kétli, hogy a pört végleg meg fogja nyerni 
a társaság, de a győzelem mégsem egész biztos, éppen azért a barát
ságos kiegyezés nem lenne helytelen, mert vállalatunk mostani kitűnő 
kilátásai mellett kedvezőbben hatna a közönségre, ha kiegyeznénk, 
mintha Valero részvényét a folyó kamatok kifizetése mellett al pari 
átvenni kénytelenek lennénk. Természetesen feltételül ki kell 
kötni, hogy Valero az összes kamatokról egészen a mai napig le
mondjon.

1846. I. 11.— IV. 18-áig tartott három választmányi ülésen 
jelen van.

1846. VII. 5-i közgyűlésen elnököl s határozatot kér a felől, 
hogy a kimutatott tiszta nyereségből mennyit kell kifizetni oszta
lékul, hány százalékot kell a malom megnagyobbítására, az épületek 
és a gépek kopására leírni.

Ezen közgyűlés jegyzőkönyve czímezi először »kegyelmes« 
úrnak.

1846. VII. 10-i választmányi ülésen jelen van.
1846. VIII. 1 1 -i és IX . 1-i választmányi üléseken nincs jelen.
1846. XI. 1 1 -i választmányi ülésen jelen van.
1846. X II. 19-i választmányi ülésen jelen van és előadja, hogy 

elintézést nyert a választmánynak azon kérvénye, a melyben a 
nádort kérte, hogy az öntőműhelylyel szemben gépműhely építésére 
öt házhely kiszakíttassék, — a mennyiben a szépészeti bizottság
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az öt házhelyet felbecsülte és négyszögölenként 15 írt-ért p. p.-ben 
átengedni hajlandó. Mivel ez az ár egy újonnan alapítandó telep 
részére igen nagy, Széchenyi bemutat egy kérvényt, a melyben a 
választmány az árnak a leszállítását 8  frt-ra kérné.

1847. I. 7-i választmányi ülésen jelen van és kérdi, hogy József 
nádor gyászos elhunyta után mi történjék a gépgyártársaság részére 
szerzendő háztelkekkel.

A választmány megbízza, hogy közelgő bécsi utazásakor ez 
ügyről ne feledkezzék meg és igyekezzék István főherczeget meg
nyerni.

1847. II. 8 .— III. 7-éig tartott négy választmányi ülésen nincs
jelen.

1847. IV. 9-i választmányi ülésen jelen van és köszönetét sza
vaznak neki azért, hogy a malomnak évi 5%  kamatra 20.000 frt-ot 
kölcsönzött és így a drága hitel elkerülését lehetővé tette.

1847. VI. 4-én tartott választmányi ülésen jelen van és meg
említi, hogy a mostani szomorú időben a malomnak a múlt évit is 
meghaladó nyereségét nyilvánosságra hozni nem lenne jó, mert ez 
a vállalat irigyei és ellenségeinek alkalmat adna arra, hogy a közön
séget ellene ingerelje. Ezért azt javasolja, hogy a közgyűlést bizony
talan i.’ őre halaszszák a részvényese et ellen e \ értesítsék, hogy a 
malo i pénztáránál 1 2 %  osztalék rendelkezésükre áll.

A z  igaz ató jelenti, hogy mivel a nagy szükség miatt zavar
gásoktól lehetett tartani, Széchenyi közbenjárására egy tizedest 
és 6  embert kértek őrségül a malomba a helyőrség parancsnokától, 
a ki egyúttal megígérte, hogy a mennyiben szükséges lenne, a közeli 
laktanyából több embert is rendelkezésre bocsát.

1874. VIII. 21-i és IX . 29-i választmányi üléseken jelen volt.
1847. X I. 1.— 1848. V. 2-áig taitott hat választmányi ülésen 

nem volt jelen.
1848. VII. 7-i ülésen jelen volt.
1848. VII. 9-i közgyűlésen Széchenyi, a minister, elnököl utoljára.
1848. VII. 27-i választmányi ülésen jelen van és kifejti, hogy 

mily nehéz a mostani pénzhiány és a hitelnek mindinkább terjedő 
apadása mellett az iparvállalatok helyzete általában, a mit a czukor- 
finomítóról és hengermalmunkról is el lehet mondani; ezért a czukor- 
finomító legutóbbi választmányi ülése elhatározta, hogy a henger
malom választmányához kérdést intéz, vájjon nem lenne-e haj
landó kölcsönösen kezességet vállalni 25.000 frt. p. p. erejéig. Ez az 
utolsó választmányi ülés, a melyen Széchenyi részt vett s a melyen 
tevékenységét illetőleg a jegyzőkönyvben róla szó esik.

1848. X II. 17-i és 1849. III. 11-i közgyűléseken Tasner Antal 
képviseli.

1849. VI. 29-i közgyűlésen képviselője nincs.
1850. VI. 30-i közgyűlésen Tasner Antal képviseli.
Többé képviselője nincs a közgyűléseken.
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Megjegyzés. A fent leírtak az illető közgyűlések és választ
mányi ülések német nyelvű jegyzőkönyveiből kivonatosan, főleg, 
helyesebben : kizárólag Széchenyi István gróf tevékenységét jellem- 
zőleg vannak átültetve magyarra. Az átültetés csakis azon esetekben 
követi szóról-szóra, illetőleg teljesen a német szöveget, a midőn 
Széchenyi mint előadó maga beszél, a midőn tehát a szöveg Széchenyi 
gondolkozására jellemző. A többi rész csak rövid kivonat az ere
detiből.

1838. X II. 26-ától 1848. VII. 27-éig minden választmányi 
ülésen fel van jegyezve és kiemelve, hogy Széchenyi jelen volt-e, 
vagy nem, beszélt-e, vagy kapott-e valami megbízást, avagy végül 
valamely tettéről történik-e jelentés az illető ülésen.

1838. X II. 26-ától 1850. VI. 30-áig fel van sorolva minden 
közgyűlés és előadva itt is minden, a mi a választmányi üléseknél 
előadatott.
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I. A z  európai m onarchiák rendszeres törvén yeiről, tekintettel ezek a lkot

m ánytörténelm i előzm ényeire. Schvarcz Gyula 1. tagtól. 1 kor. — II . A z athenei

Ötödik kötet. 1877.



állam  és társadalom  jelentősége az em beri haladásra nézve K lestenestől Ephial- 
tesig. (507— 461— 2-ig Kr. e.) Schvarcz Gyula r. tagtól. 1 kor. —  III. A közép
oktatás hazánkban (1867— 1886) Láng Lajos 1. tagtól. 80 fill. — IV. Lucius 
Cornelius Sulla a róm ai a lkotm ányjog  történelm ében. Székfoglaló értekezés. 
Schvarcz Gyula r. tagtól. 1 kor. —  V . Dante m int politikai iró. Domanovszky 
Endre 1. tagtól. 20 fill. —  V I. Fegyházi tanulm ányok. A  rabm unka. Tótli Lörincz 
r. tagtól. 1 kor. — V II. A  jog - és állam bölcsészet feladatai. Székfoglaló. 
Dr. Pulszlcy Ágost 1. tagtól. 40 fill. —  V III. E gyéni szabadság és parlamen
tarizm us A ngliában. Concha Győző 1. tagtól. Székfoglaló értekezés. 40 fill. —
IX . M agyarország népm ozgalm a 1880— 1885. Láng Lajos 1. tagtól. 60 fill. —
X . T udom ány és társadalom . Schvarcz Gyula r. tagtól. 1 kor.

Tizedik  kötet. 1888.
I. A dalékok a róm ai alkotm ány-politikához és állam joghoz. Schvarcz Gyula 

r. tagtól. 80 fill. —  II. A dalékok  a m agyar állam polgári társadalom  egységes 
term észetének elm életéhez. Schvarcz Gyula r. tagtól. I kor. •— ü l .  Dem ologiai 
tanulm ányok. Körösi József 1. tagtól. 80 fill. —  IV . A  visszaesés okairól s óv
szereiről. Tóth Lörincz r. tagtól. 1 kor. — V . A  kirá ly  tanácsosainak felelőssége 
A ragóniában és M agyarországon III. András óta. Schvarcz Gyula r. tagtól 1 kor.
— V I. Sextus Caecilius A fricanus jog tu d ós. Vécsey Tamás r. tagtól. 1 kor. 20 fill. — 
V II. Báró W ü llerstorf és a szabadkereskedés m eghonosítása az osztrák-m agyar 
m onarchiában. Matlekovits Sándor 1. tagtól. 1 kor. — V III . A z 1839/40-diki 
országgyűlés viszhangja az irodalom ban. Ballagi Géza 1. tagtól. 1 kor. 80 fill. —  IX . 
Taras, Syrakusa. A kragas és egyéb görög  állam ok dem okratiája. Schvarcz Gyula 
r. tagtól. 1 kor. —  X. A  specificatio. Hoffmann Pál 1. tagtól. 80 fill.

T izenegyed ik  kötet. 1890.
I. Justinianus >0m nem  reipublicae* kezdetű rendelete a jog i oktatás 

tárgyában. Vécsey Tamás r. tagtól. 1 kor. 20 fill. —  II. A  tudom ányos és irodalm i 
kitűnőségek jogcz im e a felsőházi tagságra. Schvarcz Gyula r. tagtól. 1 kor. 40 fill. —
III . A z  athenei a lkotm ánytörténelem  korszakai azon csak im ént fölfedezett 
görög  m unkában, m elyet ném elyek A ristotelesnek tulajdonítanak. Schvarcz Gyula 
r. tagtól. 1 kor. 20 fill. —  IV . A  rövid  tartam ú szabadságvesztés-büntetések s a fö lté 
teles elitélés. Tóth Lörincz r. tagtól. 80 fill. —  V . T ovábbi tanulm ány a leg 
ú jabban fölfedezett 'Atitivaíotv nohxiín fölött. Schvarcz Gyula r. tagtól. 1 kor. 40 fill.
—  V I. A  b irtok i jog ta n  kétségei. Hoffmann Pál r. tagtól. Székfoglaló értekezés. 
30 fill. —  V II. A z  adóeszm ény. Tudom ányos és gyakorlati szem pontból. Hegedűs 
Sándor r. tagtól. Székfoglaló értekezés. 60 fill. —  V III. M agyar tengerjog. Nagy 
Ferencz 1. tagtól. Székfoglaló értekezés. 90 fill. —  IX . A z  otthon  védelm e a 
m agyar büntető jogban . Fayer László 1. tagti'l. Székfoglaló értekezés. 60 fill. —
X . A  jegybankok  nem esércz-politikája. Földes Béla 1. tagtól. 80 fill. —  X I . Korunk 
uralkodó eszméi. Székfoglaló értekezés. Asbótli János 1. tagtól. Á ra 50 fill. —
X II . Á llam i önkorm ányzat. Székfogl. értekezés. Iíuncz Ignácz 1. tagtól. 1 kor. 20 fill.

Tizenkettedik  kötet. 1897.
I. Carlyle Tamás társadalom -politikai rendszere. Székfoglaló értekezés 

Gaál Jenő 1. tagtól. 1 kor. 50 fill. —  II. Az ausztriai császári czím  fölvételéről. Szék
fog la ló  értekezés. Nagy Ernő 1. tagtól. 80 fill. — III. Herodotos és Anytos 
psephism ája. Schtvarcz Gyula r. tagtól. 80 fill. —  IV . Évtizedünk egyenes adó
reform jairól. Ráth Zoltán 1. tagtól. 1 kor. 80 fill. —• V . Népszaporodásunk 
kérdése a X X . század küszöbén. Ráth Zoltán 1. tagtól. 90 fill. —  VI. A  rendőr
ség term észete és állása szabad állam ban. Concha Győző r. tagtól. 80 fill. —  
V II. A  sociologia sarktétele. Dr. Hegedűs Lóránttól. 2 kor. —  V III. Az egyházi 
házasságkötési jo g  történelm i alapjai. Reiner János 1. tagtól. 1 kor. 60 fill. —
IX . A  társadalom erkölcsi problém a. Földes Béla r. tagtól. 1 kor. 20 fill. —
X . Népesedésünk kútforrásai a m últ század első felében. Thirnng Gusztáv 1.
tagtól. 40 fill. Tizenharm adik kötet. 1904.

I. Parlam enti szólásszabadság. E. Illés Károly 1. tagtól. 40 fill. —  II. 
Az igazságos jog . Kunz Jenő 1. tagtól. 80 fill. —  III. A z értékelm élet feladata 
s alapproblém ája. Székfoglaló értekezés. Böhm Károly 1. tagtól. 1 kor. —  IV . 
A  X IX . száz. gabonaárainak alakulásáról. Földes Béla r. tagtól. 2 kor. V. —
A  töm eg  bűntettei. Dr. Angyal Páltól. 1 kor. 20 fill. —  V I. A  szövetkezetek
alapelve. Székf. Nagy Ferencztöl. 80 fill. —  V II. Széchenyi problém ák. Réz 
Mihálytól. 1 kor. 50 fill. -— V III. U jabb irányok a nem zetközi perjogban. 
Székf. Magyary Gézától. 80 fill. —- IX . A  rendi elem ek a m agyar alkotm ányban.
Székf. Ferdinandy Gézától. 2 kor.
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