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Hazank videki varosai kozott, ezt elismeri az egesz orszag,
egy sines, a mely a minden teren valo haladasnak oly szembe-
tiino jeleit adna,. mint Temesvar. Ez a varos szinte amerikai
gyorsasaggal fejlodik. Masutt evtizedek szuksegesek ahhoz, a mi
Temesvarott nehany esztendo muve. A haladas vagya lakossa-
ganak jellemzo vonasa, mely szamos eredmenyben kivaloan
domborodik ki. Ennek a megbecsiilhetetlen erteku tulajdonsag-
nak ebrentartasa es fokozasa az europai latokoru vezetoseg
erdeme, a mely bamulatos kitartassal, czeltudatosan azon fara-
dozik, hogy Delmagyarorszag termeszetes goczpontjat a fejlo-

desnek arra a fokara emelje, a melyen torteneti multjanal, fold-

raj zi helyzetenel, nepessegenek munkabirasanal es ertelmesse-
genel fogva lennie kell. Ambator Temesvar culturfeladatai a
productiv munka minden mezejeii elismeresre melto modon
oldodnak meg, a legszebb sikert megis a varos iparfejlesztesi

torekvesei ertek el. Az utolso tiz ev alatt Temesvarott annyi
nagyipari vallalat alakult, mint — Budapestet kiveve — sehol
sem ebben az orszagban. Talaloan kapta ezert a varos a »ma-
gyar Manchester^ melleknevet.

Temesvar igen regi varos. Tortenetiroink egy resze a
romaiak alapitotta Zambara gyarmattal mondja azonosnak. Az
avarok allitolag Begueynek hivtak. A varos mai neve II. Endre
kiralynak egy az 1212. evben kiadott adomanyleveleben fordul
elo elso izben. Az Arpadok uralkodasanak idejebol a varos tor-

tenetere vonatkozolag igen keves adat maradt reank. A tatar-

jaras idejen sokat szenvedett Temesvar is. Mar IV. Bela kiraly
gondoskodott a varosrol, viragozni azonban esak az. Anjouk
alatt kezdett. Karoly Robert Budan nem erezte magat teljes

biztonsagban, Temesvart tette meg szekhelyeve. A kiraly es
csaladja kilenez evig lakott falai kozott, mely idoben Temesvar
orszagos fohivatalok szekhelye volt. Nagy Lajos ketszer fordult
meg Temesvarott, Zsigmond kiraly pedig az 1397. evben ide
hivta ossze az orszaggyiilest, melynek tortenelmi nevezetesseget
kolcsonzott az, hogy azon a nemessegen es papsagon kiviil a
varosok kepviseloi eloszor vettek reszt. Ez az orszaggyliles egyeb-
kent is fontos torvenyeket alkotott, a melyek foleg a fenyegetozo
torok veszedelem ellen valo vedekezesrol szolottak. Az 1441.

evben Ulaszlo kiraly Hunyadi Janost temesi grofnak nevezte
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ki. Hunyadi helyreallitotta a Karoly Robert kiraly epitette palo-
tat es allando lakasava tette. Csaladja meg akkor is itt lakott,

a mikor 6 erdelyi vajda koraban Kolozsvarott szekelt. Hunyadi
a hosszu hadjaratra es a Rigomezore innen indult es itt kesziilt

a nandorfehervari ostromra is. Ugyancsak itt fogadta Erzsebet,
Hunyadi Janos ozvegye, Y. Laszlo kiraly latogatasat. Ekkor
eskudott meg a kiraly, hogy Czilley Ulrik halalat nem fogja
Hunyadi Laszlon es Matyason megboszulni. A kiraly eskiiszego
lett. Laszlot 1457. marczius 16-an lefejeztek, Matyast pedig egy
esztendovel kesobb a nemzet kiralylya valasztotta. A Matyas
uralkodasa alatt valo torok elonyomulas Temesvart folytonosan
veszelyeztette. Matyas kiraly az 1478. evben Kinizsi Palt tette

meg temesi grofnak, a ki kesobb Bathory Istvan erdelyi vajda-
val a Rigomezon, majd 1481-ben sajat seregevel csufosan meg-
verte a videket pusztito torokot. Ez utobbi alkalommal 25.000
szerbet is telepitett Temesvar kornyekere. Ulaszlo kiraly a temes-
vari varat jobban megerositette es uralkodasanak negyedik eve-
ben szemelyesen is meglatogatta. Kinizsi halala utan Somi Jozsef,

majd 1512-ben Bathory Istvan lett temesi grof. Foispansaga
azert nevezetes, mert alatta fojtottak meg a Dozsa-fele paraszt-
lazadast. Dozsa 70.000-nyi paraszthadanak mar-mar sikeriilt

Temesvart bevenni, a mikor Szapolyai Janos erdelyi seregevel
szetverte a lazadokat. Arra a helyre, a melyen Dozsa Gyorgyot
iszonyu kinzassal megoltek, ma egy Maria-szobor emlekeztet.

A mohacsi vesz utan szomoru napok virradtak a fejlodes-

nek indulo varosra. Az egyre ismetlodo torok belitesek veg-
kepen elerotlenitettek, miglen 1552-ben Losonczi Istvan hosi ve-
delme utan torok kezre keriilt. A 164 evi torok uralom a varost
teljesen tonkre tette. A legszomorubb tespedes korszaka volt ez,

melyben Temesvar lesulyedt egy kis falu niveaujara. Temesvar
klilonben a felhold uralma idejen a negy beglerbegseg es a vezer-
pasak egyikenek szekhelye volt.

A torok jarom alol valo felszabadulas utan Bees Temesvar
szekhelylyel a Duna-Tisza-Maros szogbol kulon tartomanyt ala-

kitott, melynek kormanyzasat grof Mercy Claudius Florimund
tabornokra bizta. Mercyt a Temesi Bansag kormanyzasaban a

legjobb szandek vezette. Derekasan neki fogott az elhanyagolt
videk es a szetziillott varos ujjateremtesehez es csodalatra melto
erelylyel es kitartassal annyira vitte, hogy tizenket evi kormany-
zasanak befejeztevel Temesvar ujbol Magyarorszag legszebb
varosai koze tartozott.

Temesvar kesobb is folytonosan haladt. Kohazainak szama
egyre szaporodott, tobb templomot es kozepuletet kapott, a varost
szabalyoztak, vizvezeteket nyert, gyarak epultek benne, ipara es

kereskedelme viragozni kezdett. Az 1738. es 1762—1763. evben a

pestis tartotta rettegesben a varost, melynek szamos polgara
pusztult bele az iszonyu betegsegbe.

A Temesi Bansag az 1779. evben szlint meg, miutan elobb
polgari igazgatassal a »temesvari illyr udvari^, majd a »minis-

terialis banco deputatio« fenhatosaga ala keriilt.

1782-ben Temesvar szab. kir. varos lett es ez 1790/91-iki

orszaggyulesen mar ket kovetevel vett reszt.
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Az 1848. ev jelentoseges esemenyeibol Temesvar varosa
meltoan vette ki reszet. 1848 marczius 18-an erkezett meg a Becs-
ben es Budapesten tortentek hire. A varos polgarsaga a megye
rendeivel egyiitt meg aznap a varoshaza elott elteriilo akkori
Parade-teren nepes gyiilest tartott, melyen lelkesedessel elfogad-
tak a tizenket pontot es kozcsendbizottsagot szerveztek. Masnap
a polgarsag hosszu menetben bejarta a varost es az utczaknak
es tereknek mas nevet adott. A Parade-terbol Szabadsag-ter
lett. Este ingyenes szinhazi eloadas volt, a melyen szinten meg-
hatoan nyilvanult meg a polgarsag hazafias felbuzdulasa. Impo-
zans modon unnepelte meg Temesvar varosa az elso felelos

ministerium kinevezeset. A Szabadsag-teren negy diszes oltarnal

negy vallasfelekezet parancsa szerint mondtak koszonetet az
Egek Uranak az elert nagy vivmanyokert.

Ezeket, a temesvari lakossag hazafias erzeset oly szepen
kifejezo esemenyeket nyomon kovettek a szomoru napok. Okto-
ber 10-en baro Rukavina varparancsnok kimondta a hadi alla-

potot es a varost valamennyi kiilvarosaval a hadi torvenyek ala

helyezte. A tavasz mar a veres kuzdelem idejet hozta a varosra,
melyet aprilis 26-atol augusztus 9-eig ostromoltak honvedeink.
Ezen a napon dolt el a szabadsagharcz legnagyobb csataja, faj-

dalom, az osztrakok javara. Haynau gyozelmet aratott seregeink
felett es elfoglalta Temesvart.

Az absolutismus Temesvart es az egesz Temeskozt elsza-

kitotta az anyaorszagtol es megalakitotta a szabad Woiwodinat
es a Temesi Bansagot. Mind a ket tartomanynak Temesvar lett

a szekhelye. Ez az allapot 1860-ig tartott, a mikor az orszag-
resz visszacsatoltatott Szt.-Istvan koronajahoz.

Temesvar varos legujabbkori tortenete a szakadatlan fejlo-

des tenyet tarja elenk. Ennek a minden teren valo gyors hala-
dasnak Delmagyarorszag fovarosa az 1891. evi orszagos kialli-

tasaval fenyes bizonyitekat szolgaltatta.

A temesvari var megs^untetesere vonatkozo kiralyi elha-

tarozas az 1892. evbol valo. A vareroditmenyek evrol-evre le-

omlanak es helyet engednek a terjeszkedesre. A regi kor hadi
eszkozei elpusztulnak a fold szinerol, hogy megteremtodhessenek
a modern kuzdelem eszkozei : a kulturat, emberszeretel^ a gyari
es kereskedelmi termelest szolgalo intezmenyek.

Temesvar szab. kir. varos, Temesmegye szekhelye, a Bega
folyo mellett messze nyulo siksagon az eszaki szelesseg 45° 47',

a keleti hosszusag 38’ 55' alatt, 92 meternyire a tenger szine
felett fekszik. Kozephomerseklete igen kedvezo. Az eszaki szeles-

seg 45 fokanak tudomanyos megallapitas szerint + 5*6 C° foknyi
kozephomerseklet felel meg, holott Temesvar evi kozephomersek-
lete 10*9 C° fok, vagyis szinte ketszer akkora, a mekkoranak
geografiai helyzetenel fogva lennie kellene. Az egyes idoszakok
kozephomerseklete a kovetkezo : tavasz (marczius, aprilis, majus)

+ H-4 0°, nyar (jun., julius, augusztus) + 20*5 C°, osz (szept.

oktober, november) -f-
12*2 0°, tel (deczember, januar, februar,

4- 0*7 C°. A homerseklet ingadozasanak amplitudoja 30 eves atlag
szerint -(- 22*4 C°. Az enyhe idojaras a kedvezo szeljarastol es a
felhozettol is ered, a mely a nyari hore es a teli hidegre mersek-
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loen hat. Esoben nines hianya a varosnak. A esapadekos napok
atlagos szama 103, a esapadek mennyisegenek evi atlaga pedig
637*7 mm. A meteoroiogiai allomas erne megfigyelese szerint

Temesvar varos egalji viszonyai nemesak teljesen kielegitok,

hanem egyenesen kitunok.
A varos osszes teriilete kitesz 3658*82 bektart. Ebbol 1092*51

belso es 2566*31 hektar kiilso telek. A belso telekbol beepitett
teriilet

:

Belvaros 61*7058 hektar

Gyarvaros 430*2496 *

Jozsefvaros 224*5457 »

Erzsebetvaros, .... 229*5418 »

Osszesen . . . 946*0429 hektar.

A be nem epitett resz liget, varsik, raktar stb. 1
)

A belso telek reszletezesebol kitunik, hogy a varos nem
egyseges. Temesvart ez ido szerint negy, a Beivarostol, mint a
varos kozeppontjatol 10—10 pereznyire levo varosresz alkotja. 2

)
Hazank videki varosai kozott Temesvar ebben a tekintetben
talan egyedul all, a mi azonban eppenseggel nem mondhato
elonyosnek. A tavolsagok a folytonos epitkezesek miatt ugyan
mindinkabb eltiinnek, az egyes varosreszeknek egyseges egesz-
kepen valo tekintese azonban meg sokaig nem fog kirekesz-
todni a bensziilott temesvari gondoikozasi modjabol. A szet-

tagoltsag a tarsadalmi erintkezesben bizonyos kasztrendszer
kifejlodesere is vezetett es koziigyekben is szeparatisztikus haj-
lamok ervenyre jutasat idezte elo.

A varosreszeket arnyekos fasorok es gondosan apolt lige-

tek kotik ossze egymassal. Temesvarnak ot ligete buszkesege.
Ezekre a varos sokat kolt, nemesak azert, hogy ezzel kiilso

kepenek szepseget emelje, hanem abbol a helyes czelbol is,

hogy az egeszsegi kovetelmenyeknek ilyenkepen is megfeleljen.
A varosnak teruletileg is es jelentosegre nezve is centruma

a Belvaros. Itt vannak a hivatalok, birosagok, a tanito inteze-

teknek nagy resze, a foposta, a nagykereskedesek zome, a leg-

nagyobb penzintezetek, az elegans szallok stb., termeszetes tehat,

hogy a forgalom tulnyomoan itt bonyolodik le. Ez a varos-
resz kiilonben is a legelobbkelo. Szabalyos, jol kovezett es as-

phaltozott utezai, fasitott terei, melyek mind fenyesen ki vannak
vilagitva, szep iizletei, kavezoi, ettermei es uri kozonsege az
igazi nagy varos ketsegtelen bizonyitekat adjak. 4 tobbi varos-
resz felkor alakjaban veszi koriil a Belvarost. A legnagyobb es

legregibb koziilok a Gyarvaros. Nevet, mely azelott Renzersdorf
es Neue Ratzenstadt volt, 1744-ben onnan kapta, hogy benne
volt a legtobb gyar. Ma is sok gyari telepe van, azonban

x

) A mult szazad otvenes eveiben a v^ros beepitett belso telke 151*4,

kiilso telke pedig 5402*5 holdat tett ki.
2
) A XVIII. szazadban meg Kis-Palank es Katalinvaros nevezetii varos-

resz is volt. Nemsokara pedig a v5rosreszek sz^ma ujbol meg fog szapa-
rodni, mert a 2*6 kilometernyire levo, 6200 lakosu Mehala kozseg csatla-
kozni fog Temesvarhoz.
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valamennyi ujabb keletkezesu. A Jozsefvaros II. Jozsef nevet
viseli, mig az Erzsebetvaros (azelott Majorok) 1896-ban kapta
nevet. Az Erzsebetvaros regibb, hatso resze visszamaradt, mig
a Jdzsefvaros fele eso eleje a kiilso fejlodest illetoleg megelozi
a tobbi varosreszt. Az epitkezaseknek szama evek ota itt a
legtobb. 1

)

Ennek az a fooka, hogy az Erzsebetvaros a legkozelebb
esik a Belvaroshoz, a mely teruletileg csak abban az aranyban
terjeszkedhetik, a hogy azt a vareroditmenyek lerombolasaval
felszabadulo teriilet megengedi. Hozzajarul ehhez a varos helyes
epitesi politikaja, a mely a telkeknek olcsobban valo eladasaval
lehetove tette azt, hogy az Erzsebetvarosban szamos 5—6 szobas
foldszintes, kertes csaladi haz keletkezzek. Ezeknek magasabb
allasu tisztviseldk es jobbmodu kereskedok a tulajdonosai, a

kik esetleg jelzalogos kolcson igenybevetelevel is ilyenkepen
teremtenek maguknak aranylag nem nagy penzert kellemes
otthont.

A milyen valtozatos a varos tortenete, eppen olyan folyton
maskep alakulok voltak a nepessegi viszonyai is. A varost os-

idoktol kezdve klilonfele nepek laktak. Ezek mindig akkent val-

toztak, mikent a nagy politikai esemenyek. Temesvar varos tor-

teneteben a historia es a nepesseg igen szoros kapcsolatban
volt egymassal. A torteneti atalakulasokat rendszerint a nepes-
pesseg jellegenek atalakulasa kovette, mely processusokban
a rendszervaltozassal osszefiiggo politikai esemenyt indito oknak
kell tekinteniink. A honalapitas utan Temesvar videken a lete-

leplilt magyar nemzetsegek mellett kunok, izmaelitak, szerbek,
bolgarok es olahok is laktak. Ezeket a nepeket a magyarsag
joreszt felszivhatta, inert hiteles torteneti emlekek azt bizonyit-
jak, hogy a magyarsag mar a XV. szazadban tulsulyban volt.

x

) Az epitkezesek szama a Geml Jozsef varosi fojegyzo kitiinoen szer-
kesztette Varosi Kozlony 1907. evi 1. sz. szerint kitett

:

I. a Belvarosban.
fivszam
1891—1900
atlagban

1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.

epitkezes 2 — 2 3 4 8 5

uj lakas . 10 — 2 8 20 6 23
uj szoba . 41 — 12 54 109 49 102

II. a Gydrkulvarosban.

epitkezes 32 40 40 55 62 64 43
uj lakas . 71 104 96 123 184 186 90
uj szoba . 139 206 197 125 370 340 167

III. a Jozsefvarosban.

epitkezes 35 19 24 23 22 30 32

uj lakas . 120 127 56 44 61 74 99
uj szoba . 217 343 164 70 204 142 183

IV. az Erzsebetvarosban .

epitkezes 38 27 45 60 58 64 58

uj lakas .

uj szoba .

82 58 111 130 109 161 160
153 147 221 320 293 436 311
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Jollehet a Kinizsi es a tobbi temesi grof ide telepitette raczok
kozul sokan Temesvart valasztottak iakohelyukiil, a magyarsag
a XVI. szazadban Temesvarott is eros labon allott, a mit bizonyit
a varosnak az 1582. evben a papahoz irott folyamodasa, mely
szerint »ha Papok volnanak itt a tartomanyban, rietalantan meg
se aradott volna el annyira a hitetlenseg

;
de mind ott kozuliink

csak harom Pap vagyon, az egyik, ki koztunk vagyon, az is

Dobronikyt hijak Sr. Dominikusnak, de az is nem tud magyarul
predikalni« . . . »kiert kerjiik Szentsegedet, hogy a mi nyelviin-

ken is kiildjon Szentseged Tanitot.« A torok hodoltsag, mely
alatt szamos olah csalad telepedett le Temesvarott, teljesen

elpusztitotta a magyarsagot. A masfelszazadot meghalado torok
elnyomatas a magyar jellegu varosban a magyar elemet annyira
szetszorta, hogy mire visszafoglaltak, hirmondonak is alig jutott

belole. A csaszari kormdny magyarellenes uralmaval viszont
szeleskoru telepitesi actio kezdodott, a mely a szazad vegeig
eltartott. Temesvar valosagos nemet gyarmat lett. A nemetek
teljesen hatalmukba keritettek a varost, a miben nem tudtak
oket a szamra nezve nagyobb, de vagyonra nezve szegenyebb
szerbek sem megakadalyozni. Bel Matyas szerint 1

) a magyarok
kevesen vannak, az olah elem nagyobb; ez alsobbrendu szol-

galatokra vallalkozik foleg, ezert nyelve nagyon elterjedt. Torok
kereskedokkel is talalkozni a varosban. Ezek a nepek a torokon
kiviil megmaradtak Temesvarott, csupan a szamaranyuk valto-

zott az idok folyaman. A Temesi Bansagnak visszakapcsolasaig
a nemetek es szerbek vannak tulsulyban. Az utobbiak szama
attol az idotol apadni kezd, 1848-tol fogva pedig megindult a

varos magyarosodasa, a mely hatalmas aranyaival egyre tart.

A temesvari nemzetisegi viszonyok tortenelmi valtozasat
szandekosan reszletesebben targyaltuk, hogy kimutathassuk azt,

hogy Temesvar eredetileg magyar volt es hogy a varos mai
magyarjai uj magyarok, a kiknek nagy resze nem szliletett

annak, hanem hazafias meggyozodesbol lett azza. Dicseret illeti

ezert elso sorban Temesvar nemet lakossagat, a mely legkony-
nyebben simult a magyarsaghoz. A temesvari nemet egyebkent
jo magyarnak vallja magat akkor is, ha csak torten beszel az

orszag nyelven es biiszkeseggel mondja, hogy a fia alig ert

nemetiil. Temesvarott tenyleg szamos csalad van, a melyben a

sziilok nem tudnak magyarul, a gyermekek pedig csak igen
akadozva beszelnek nemet nyelven.

Mielott a varos lakossaganak nepmozgalmi, nyelvbeli, fog-

lalkozasbeli es neprajzi viszonyainak ismertetesere reaternek, a

fejlodes jellemzese vegett a nepesseg szaporodasat vilagitom
meg nehany adattal.

Temesvar lakossaganak szama

:

az 1851. evben 20.560

» 1869. » 32.223

* 1880. » 33.694

* 1890. * 39.884

» 1900. » 49.624

x

) Berkeszi Istv&n : Temesvar szab . kir. varos kis monographiaja.
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volt. Ezek az adatok csupan a polgari lakossagra vonatkoznak.
A katonasag szama az idok folyaman csak kevesse valtozott.

Az 1851. evben mintegy 2000 katonaja volt a temesvari varnak,
1900-ban pedig 3409 katona alkotta a helyorseget. A polgari

nepesseg szazalekos szaporodasa 1851-tol 1869-ig 36*2%, 1869-tol

1880-ig 4*6%, 1881-tol 1890-ig 18*4% es 1890-tol 1900-ig 24*4%.
Latni tehat, hogy a szaporodas aranyai folyton novekednek, Az
1869. evtol az 1900. evig a varos lakossaga kerek 54°/o-kal emel-
kedett. Bar magaban nagy szamnak latszik ez a harmincz esz-

tendei szaporodas, azt a tobbi hazai varosra vonatkozo basonlo
adatokkal egybevetve, kitiinonek semmi esetre sem mondhatjuk.
Temesvart ebben a tekintetben Arad (64’7°/o), Budapest (164 7°/o),

Csikszereda (110*3°/°), Debreczen (56*9°/°), Des (65*4°/°), Deva
(109*5°/°), Fiume (112*8%), Kaposvar (161%), Karansebes (74 2%),
Kassa (63*7%), Kolozsvar (77*4%), Losoncz (73*7%), Maramaros-
sziget (91*3%), Miskolcz (89*6%), Munkacs (57*4°/°), Nagyvarad
(63*8%), Pecs (77*1%), Satoraljaujhely(68%), Szombathely (141*1%),
Yajdahunyad (69*9%), Zalaegerszeg (63*6%) es Zolyom (250%)
megelozi. A kerdeses osszes szaporodas eredmenye ezert Temes-
varra vonatkoztatva a kozepesnel jobbnak nem mondhato.

Az utolso ket nepszamlalas szerint a varosnak polgari
nepessege anyanyelvre nezve a kovetkezokepen oszlott fel

:

1900 1890

magyar . . . 17.864 10.657

nemet . . . 25.673 22.301

olah . . . . 3.440 3.^13

szerb . . 1.545

tot, horvat es ruthen . - - ... 346 391

egyeb 1.377

A negy foanyanyelvet beszelok koziil a magyarok es neme-
tek szama szaporodott, mig az olahoke es szerbeke csokkent.

A tiz evi emelkedes, illetve fogyas szambelileg es perczen-
tualisan kifejezve ez :

magyar '+ 7-207 = + 67*73 <)

/o

nemet + 3.372 = + 15*12 7°

olah ....... - 173 = — 4*78°/o

szerb — 122 = — 7*89°/o

Ezek az adatok a magyarsag nagy terhoditasanak ketseg-
telen bizonyitekai. A magyar nyelv terjeszkedese kettos irany-
ban nyilvanult meg. Egyfelol csokkent a nemzetisegek szama,
masfelol pedig kivalo mertekben terjeszkedett a magyar tabor.

A szambeli fogyas olah es szerb reszen absolut, nemet reszen
pedig relativ. Kimutattuk ugyanis, hogy a nemetseg, mely
51*73 u/o-a az osszes lakossagnak, tobbsegben van a varosban

;

jeleztiik azt is, hogy Temesvar nepessege a tizevi idokozben
24*4%-kal emelkedett, a nemetek szamanak szaporodasa tehat a

nemzetiseg szambeli tulsulyaval semmifele aranyban nincsen, de
el sem eri az osszes nepesseg emelkedesenek aranyat, inert

hiszen annal is jelentekenyen csekelyebb.
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A nemzetiseg lakta videken paratlan eredmeny arra vail,

hogy Temesvarott a magyar szellem az uralkodo, mert e nelkiil

a nemzetisegeknek a magyarsagba valo olvadasa aligha sike-

riilne. Teny azonban az is, hogy a temesvari idegen anyanyel-
viiek mind hazafiasan gondolkoznak. A varos nemetjei szivvel-

lelekkel valljak magukat a magyar haza gyermekeinek, a szerbek
szinten kovetik oket ebben a tekintetben, a romanok pedig nem
mutatnak kedvet arra, hogy egyes tulzo kavehazi politikusok
hiveinek szegodjenek.

A temesvari idegen ajkuak assimilalodasanak kulonben mas
bizonyitekat is tudjuk adni. A magyarra leves elso kovetelme-
nye a haza nyelvenek tudasa. A magyarul is beszelo idegen
anyanyelviiek szamanak ezert a magyarsag szempontjabol fon-

tossagot kell tulajdonitanunk. Temesvarott erre vonatkozolag
szinten igen kedvezok a viszonyok. Az 1900. evi nepszamlalas a
varos polgari lakossaga kozott

:

12.584 (49 «/o) nemetet,

1.319 (30*34°/o) olahot,

750 (527 °/o) szerbet.

482 (54'9 » egyeb anyanyelvut

talalt, a ki az allam nyelven beszelt. Itt is nagy a haladas, mert
1890-ben a nemeteknek csupan 40*12, az olahoknak 25’99 es a
szerbeknek 43*95°/o-a tudott magyarul.

Ha a magyarul tudo idegen ajkuak szamat hozzaadjuk a
magyarok szamahoz, arra az eredmenyre jutunk, hogy Temes-
var varosanak 32.999 magyarul beszelo lakosa volt, a mi az
osszes nepessegehez viszonyitva 66‘5°/o-ot tesz ki.

Temesvar magyarosodasa gyorsasaganak jellemzese vegett
meg csupan arra akarunk hivatkozni, hogy az 1851. evben a

varosban mindossze 2346 magyar lakott, az 1900. evig valo sza-

porodas tehat 661*47°/o-nak felel meg. Mivel a varos lakossaga
ugyanebben a felszazadban csak 141*36°/o-kal emelkedett, mond-
hatni, hogy a magyarosodas a nepesseg szaporodasahoz aranyitva
otszoros eredmenyt ert el.

A varos felekezeti jellege hatarozottan romai katholikus,
mert ennek a vallasnak kovetoi erosen tulsulyban vannak. Az
utolso nepszamlalas szerint az egyes hitfelekezetek tagjainak
szama ez volt

:

rom. katholikus . . 35.459 — 71’46°/o

izraelita . . 5.788 = ll'67°/o

gorog keleti . . 5.017 = 10*1 l°/o

evang. reformatus .... . . 1.709 = 3*44°/o

agostai hitv. evang. . . . . . 1.063 - 2*14°/o

gorog katholikus 499 = roi°/o

unitarius 0‘01°/o,

A vallasfelekezetek koziil az agostai hitvallasu evangeliku-
sok es gorog katholikusok az 1890. evi nepszamlalashoz kepest
szamra nezve megfogytak, ellenben a tobbi vallas kovetoinek
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szama megszaporodott. Ez a szaporodas a legfeltiinobb az evang.
reformatusoknal, a kik 52*45°/o-kal tobben voltak, mint tiz evvel
azelott

;
aromai katholikusok hivoineksora 30*8°/c*-kal, az izraelitake

18*9 7o-kal, a gorog keletieke pedig 3
’

270-kaI lett nepesebbe.
Nepmozgalom. Az 1906. evben Temesvarott 497 hazassagot

kotottek, 16-tal tobbet, mint az elbzo esztendoben, a mikor az
1000 lelekre esett hazassagok szama 0*2-del volt kevesebb az
az orszagos 8'4-nyi aranyszamnal. Az utolso evben kotott hazas-
sagok sz&ma a nepesseg szaporodasi aranyat meghaladja es igy
kielegitonek jelezheto. Ugyanaz az esztendd a sziileteseket illetoleg

nem volt kedvezo. A szuletesek szama — mely 1476-ot tett

ki — meghaladja ugyan az 1905. evi eredmenyt, a kulonbseg
azonban a lakossag szamanak emelkedesevel nines aranyban.
Ez Temesvar novekedo idegenforgalmara es a gyari ipar follen-

dulesere vezetheto vissza. A varosba ugyanis sok videki nep
todul, a mely esak ritkan telepszik le abandon, tehat nem noveli
a szuletesi esetek szamat. 1

) A szuletesek szamaban feltiino a
torvenyes hazassagon kiviil valo szuletesek quotaja. Az 1906.

evi 1476 szuletesi eset koziil 396, vagyis 26‘890/o illegitim volt.

Ez annal szembeszokobb, mivel az ervenyes hazassagon kiviil valo
szuletesek szama az orszagban esupan 9— ll°/o-a szokott lenni
az osszes szlileteseknek. Ennek a jelensegnek egyfelol a sok
noi munkast is foglalkoztato nagyipar, masfelol az a koriilmeny
adja magyarazatat, hogy a Feher Kereszt Delvideki Gyermek-
vedo Egyesiilet sziileszeti osztalyaban szamos nem temesvari is

talal apolast. 2
) A szlilottek koziil a leanygyermekek szama tizzel

nagyobb volt a fiukenal. Az utolso tiz evben ez a masodik esztendo,
a melyben tobb leany sziiletett, mint fiu. Halalozasi eset az 1906.

evben 1428 volt. Ezer lelekre ennelfogva 25 f35 halott esett. Habar
a halalozas a jelzett idoszakban kisebb is volt az azt megelozo
evnel, mindazaltal jelentekenynek kell mondanunk, mert az utolso
evtiz hasonlo adatai a haialesetek szamanak novekedeserol
tesznek tanusagot, a mi a varos egeszsegsegiigyi intezmenyeinek
fejlettsegevel szinten ellentetben van. Az 1906. evi halalozasok
oka a legtobb esetben tudobaj (242), giimokor (182), belhurut
(109), gores (82), gyongeseg (70), hasihagymaz (24), vorheny (12),

roncsolo toroklob es torokgyik (10) volt. Baleset folytan 28-an
leltek halalukat

;
ongyilkossag 23 tortent es gyilkossagnak negyen

estek aldozatul.

Az dlhaltak kozott het even alul levo gyermek 495 volt ;

.

251 fiu es 244 leany. A gyermekhalandosag orvendetesen kiseb-
bedik, a mi ketsegtelenlil a fokozott gyermekvedelemnek tudando
be. Ennek szolgalataban van mindennek elott a Feher Kereszt
Delvideki Gyermekvedo Egyesiilet, mely sziileszeti es nogyo-
gyaszati osztalyt tart fenn, a gyermekpoliklinika es az allami
gyermekmenhely. Az elobbi az 1906. evben 2700 beteget gyer-
meket kezelt es a gyermekgondozonoi es feliigyelonoi tanfolya-
mokat tartott, melyeken 19-en nyertek kikepzest, mig az utobbi

1

).
Varosi Kozlony 1907. evfolyam, 1. sz. 33. oldal.

2
) Az osztalynak az 1905. evben 256, az 1906. evben 265 sziileszeti fel-

vetele volt.
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az egesz esztendo folyaman 2120 kis fiut es leanyt apolt. Az ev
vegen 1507 gyermeket gondozott es pedig az intezetben 46-ot,

Temesvarott 207-et, a tobbit szomszedos kozsegekben.
Temesvarnak az emlitetteken kivul meg ot korhaza van

:

a varosi 1
), Irgalmas-rendi, jarvanykorhaz, tovabba a torveny-

szeki rabkorhaz es a keriileti betegsegelyezo penztar sanato-
riuma. A hat korhazban az 1906. evben osszesen 4229 beteget
apoltak. (A varosi kozkorhaznak egyedul 3264 betege volt.) A
korhazak fentartasi koltsege 118.692*77 koronara rugott, mely
bsszegbol a varosi kozkorhazra 129.627*76 korona esik.

A betegsegelyezes iigyet szolgalo egyeb intezmenyek koziil

emlitesre melto a Delmagyarorszagi Termeszettudomanyi Tar-
sulat nyilvanos vegyeszeti vizsg^lo allomasa, mely egeszseg-
ugyi vizsgalatokkal is foglalkozik es a tuberkulozis lekiizdesere
alakult Delvideki Tiidoveszellenes* Szovetseg. Ez az egyesiilet,

mely a deli Magyarorszag egesz tarsadalmat sorompoba hivta
a pusztito vesz ellen, a giimokortol valo megovast, a betegseg-
ben szenvedok segelyezeset es a gyogyithatatlan tiidoveszesek
reszere udulohelyek alapitasat tuzte ki czeljaul. Az egeszseg-
iigyi szolgalatot a varosban 46 orvos, egy fogasz es 56 baba
telje*sitette.

Muvelodesi viszonyok. Temesvar varos kulturalis kivalo-

sagat felesleges ekes szavakkal bizonyitgatni. Ennek a tanul-

manynak kereteit is atlepnok, ha a varos minden egyes kultur-

intezmenyet behatoan ismertetnok es meltatnok. A muvelodes
iigyet elomozditani hivatott institutiok puszta megemlitesevel es

nehany statisztikai adat felsorolasaval, azt hisszuk, teljesen el

fogjuk erni azt a czelunkat, hogy a mai Temesvar kulturalis

kepet a helyes vilagitasban bemutassuk.
A varos irni es olvasni tudoinak szama az 1900. evi nep-

szamlalas adatai szerint 34.908-at, vagyis 70*3°/^ot tett ki. Az
1890. evi nepszamlalashoz kepest kerek 7°/o-nyi javulas konsta-
talhato. Az irni-olvasni tudoknak az osszes nepess'eghez viszo-

nyitott szamat illetoleg Temesvart az orszagban Pozsony (76*3%),
Pecs (71*1%), Szekesfehervar (74*8%), Gyor (77*5°/o), Komarom
(72*2°/o) es Budapest (76*9°/o) megelozi ugyan, az arany azonban
ebben a hat varosban is csak kevessel kedvezobb.

Temesvar oktatasi iigye kitiino. Tanitointezetei — es pedig az

alsok es felsobbek egyarant — jo hirnevnek orvendenek. A varos-
nak 6 ovodaja es 32 elemi iskolaja van (koziilok 12 varosi,

2 allami, 8 rom. kath., 3 gorog-keleti szerb, 4 gorog-keleti roman
es 3 maganintezet), melyben az 1906/1907 iskolai evben osszesen
6940 tanulo jart. Van tovabba varosi polgariskola (344 tanulo),

a rom. kath fogimnazium (376 tanulo), az allami fogimnazium
(447 tanulo), az allami forealiskola (403 tanulo), az allami tanito-

kepzo (115 tanulo), az allami felsobb leanyiskola (258 tanulo),

Miasszonyunkrol nevezett apaczak 3 leanyiskola j a (589 tanulo)

es ovono, valamint tanitonokepzoje (173 tanulo) es csasz. es kir.

hadaprodiskola (133 tanulo). Szakiranyu iskola a varosi felso keres-

kedelmi iskola (186 tanulo), az allami fa- es femipari szakiskola

0 Ez volt az elso kozkorh^z hazankban.
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(241 tanulo), az iparosinasiskola (1053 tanuld), a kereskedoinas-
iskola (172 tanulo), a pinczeriskola (25 tanulo). Ezeken az
allando tanitointezeteken kiviil tobb ipari es kereskedelmi jellegu

tanfolyam is rendeztetett, es pedig asztalosok, szabdk, czipeszek
es kereskedelmi alkalmazottak reszere. 1

) Temesvarnak van azutan
siketnemak iskolaja (67 tanulo), siketnema inasok iskolaja

(9 tanulo), vakok intezete, egyeves onkentes elokeszito tanfolyama,
magyar nyelvu tanfolyama es varosi zene- es enekiskolaja. A
varos egyetlen foiskolaja a rom. kath. papnevelo-intezet, mely
1806-ban nyilt meg. Hallgatoinak szama 47. Temesvarnak az
1906/1907. iskolai evben osszesen 11.656 tanuloja volt.

Temesvar a mult evben elenk agitatiot fejtett ki a harmadik
egyetem elnyerese erdekeben. Jogczimet a hazai varosok kozott
elfoglalt jelentosege mellett foleg arra alapitja, hogy a varos-
nak 1848-ig jogi akademiaja volt, mely azonban megszlint.

A Varos muveszeti torekvesei a temesvari szineszet es zenei
elet r^gisegeben elonyosen nyilvanulnak meg. Temesvarott mar
a XVIII. szazadban jatszottak nemet szineszek, a kiknek 1776-tol

kezdve allando hajlekuk volt. A mai szinhaz, melynek eld-

adasi nyelve 1885-tol 1899-ig magyar es nemet volt, az 1899.

esztendotol fogva pedig csak magyar, 1872-ben epiilt. A varos
a szineszetet 20.000 korona keszpenzzel, tovabba a szinhaz, a

vilagitas es futes ingyenes atengedesevel segelyezi.

A zeneszet es enekmuveszet irant szinten nagy az erdek-
lodes. A zenei tudas terjesztese birta rea a varost, hogy zene-
iskolat alapitson, melynek elokeld szinvonalat a vezetoseg tekin-

telye es hire biztositja. Az elso enekkar 1867-ben alakult. Ma
Temesvarnak 13 enekkara van 1326 taggal.

Az irodalom es szepmuveszet apolasarol az »Arany Janos-
tarsasag« tesz tanusagot, mely magaban egyesiti a deli videk
legkivalobb koltoit es iroit. Kiadvanyai nagy ertekiiek. A tar-

sasag irodalmi felolvasasokat is szokott rendezni, a melyek mindig
igen latogatottak.

A tudomanyok apolasara es a nep nevelesere szamos egye-
sulet alakult. Nevezetesebbek a Delmagyarorszagi tortenelmi es
regeszeti muzeumtarsulat, melynek ertekes regeszeti gyiijteme-
nye, konyv- es keptara van es a mely Delmagyarorszag tortene-
tere vonatkozo munkak kiadas^val is foglalkozik

;
a Delmagyar-

orszagi termeszettudomanyi tarsulat, orvos-gyogyszereszeti szak-
osztalylyal, az Orszagos orvosszovetseg temesvari fiokja, a
Mernok- es epiteszegyesulet, a Jogaszegylet, tobb gyermekkert-
egyesiilet, a Delmagyarorszagi tanitoegyesulet, a Temesvari
allatvedo egyesulet, a Delvideki karpategyesiilet, a Delmagyar-
orszagi kozmuvelodesi egyesulet fiokja, a Temesvarkerlileti tana-
rok egyesulete es a Temesvari szabad lyceum. A lyceumi elet

fejlett Temesvarott. A tanari kor vezette Szabad lyceum mellett,

mely evenkint hat honapra terjedo cyklusban a tudomany

0 A tanfolyamok szama 1908. evtol kezdve lenyegesen megszaporo-
dott. A kereskedelmi minister dldozatkeszsege folytan meg dynamogep-
kezeloi, kazanfutoi, lokomobil-, cseplogep- es stabilgepkezeloi, tovabba
konyvnyomdaszati es ipari konyvviteli szaktanfolyam is tarthato.



14

kiilonbozo agairol tart eloadasokat, a Munkas-lyceum, a vasuta-
sok korenek lyceuma, a Delvideki nemzeti szovetseg es a Katho-
likus legenyegylet rendez oktato iranyu eloadasokat.

Konyvtarakban sines hiany. Az iskolai es tanari konyv-
tarokon kivtil, elso sorban a varosi konyvtart es a harom varosi
nepkonyvtart (munkasok liasznaljak foleg) emlitjuk. A varosi
konyvtar 35.000 kotetet tartalmaz. A varos evenkint 10.940 koro-
nat kolt konyvtaraira. Nagy konyvtara van tovabba a kereske-
delmi es iparkamaranak a rom. katholikus egyhazmegyenek es

a kegyesrendi papoknak.
A varos hirlapirodalma regi es fejlett. Elso lapja 1771-ben

jelent meg nemet nyelven. Magyar hetilapja esak az 1858. evben
indult meg. (»Delejtu«, szerkesztette Pesty Frigyes.) Ma Temes-
varnak 6 politikai napi ujsagja, 3 politikai hetilapja, 2 nem poli-

tikai es egy gazdasagi hetilapja, egy szinhazi ujsagja es negy
havi folyoirata van.

Kiilonleges tudomanyos intezmeny a meteorologiai es seis-

mologiai observatorium, mely egtiinetei es foldrengesi megfigye-
leseivel hirre tett szert.

Temesvar foglalkozasi statistikaja a szo szoros ertelmeben
vett varosi jelleget a legpregnansabban domboritja ki. Ebbol
vilagosan kitunik, hogy Temesvar elso sorban ipari es keres-
kedelmi goczpont, masodik sorban hivatalnokok varosa. A fold-

mivelo elem teljesen hianyzik. Ostermelessel foglalkozo van ugyan
a varosban, a kereseti ag szambeli kiterjedtsege azonban nem
nagy, jollehet a foglalkozasi csoport osszesitve mutatja ki mind-
azokat, a kik mezogazdasaggal, kerteszettel es allattenyesztessel

foglalkoznak. Az ipar es kereskedelem dominalo szerepe terme-
szetszeruleg a varos kiilso kepen is megnyilatkozik, mely elso

pillanatra elarulja azt, hogy ebben a varosban a termelo mun-
kanak nagy a tekintelye. Mar az is, a ki Temesvar fele koze-
ledve, maga elott kibontakozni latja a varos korvonalait, azonnal
eszreveszi azt a szamos egnek meredo gyari kemenyt, a mely-
nek , sziintelen suru flistgomolyagjai a folytonos es megfeszitett
erokifejtes hatalmas tanubizonysagat adjak. Temesvar utezai

elete is visszatiikrozi a varos charakteret. Nepi viseletet nem
sokat lehet latni, es azokrol is, a kik hordjak, biztosan tudliat-

juk, hogy a kornyekrol valok. A svab, roman es bulgar ruha
azert nem ritkasag az utezakon. A varos centralis fekvesenel
fogva is, de foleg hivatalai miatt sok videkit vonz, a kiknek
szama a hetivasari napokon kulonosen felszaporodik. A holgyek
toilettejeinek valtozatossaga, a katonai egyenruhak sokfelesege
es a sok munkas zubbonyanak szine meg fokozza azoknak az

elvezetet, a kik a tonusokban szeretnek gyonyorkodni. Siirges-

forgas, elevenseg es zsibaj tartja hatalmaban a varost. A teher-

kocsik robaja, a gummikerekiiek lovai patkoinak esattogasa, a

villamos vasut egyhangu moraja es csongetese, melybe olykor-
olykor egy szaguldo automobil ektelen sipolasa, vagy tiilkolese

szol bele, a hullamzo uteza individualis zajaval es a rikkancsok
egymast tulharsogni akaro kiabalasaval osszeolvadva, egy sajat-

sagos hangkevereket alkot, a mely mindeniitt egy es megsem
ugyanaz.
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Az 1900. evi nepszamlalas szerint a varos lakossaga fog-
lalkozasra nezve ekkent oszlott fel

:

Kereso Eltartott Osszesen

ostermeles 561 922 1.483

banyaszat, kohaszat — 4 4

ipar 9.110 8.795 17.905

kereskedelem es hitel 2.350 2.987 5.337

kozlekedes 1.388 2.933 4.321

polgari es egyhazi kozszolgalat . . 1.825 2.566 4.391

vedero

kiilonbozo gazdasagokban alkalma-

3.409 456 3.865

zottak es napszamosok 3.043 3.774 6.817

nyugdtjasok, tokep^nzesek stb. . . 1.474 1.617 3.091

ismeretlen foglalkozasuak 912 1.948 2.860

Az iparral, kereskedelemmel es kozlekedessel reszletesen

fogunk foglalkozni, ezert e helyiitt csak azt kivanjuk megalla-
pitani, hogy Temesvar a nepessegenek tobb mint fele ezekbol
a kereseti agazatokbol el, mert hiszen a statistikai megnevezes
szerint kiilonbozo gazdasagokban alkalmazottakat es napszamo-
sokat is legnagyobbreszt azokhoz hozzaszamithatjuk. A polgari
es egyhazi kozszolgalat, melyhez a nyugdijasok is tartoznak,
elegge tekintelyes csoportjat adja a lakossagnak. Tokepenzes
keves van a varosban. A nagy vagyon altalaban ritka. Ebben
a tekintetben egeszseges eloszlas tapasztalhato, a mely a jolet

szelesebbkorii elterjedtsegeben elonyosen jut kifejezesre. A ved-
ero Temesvar hadaszati positiojanal fogva szambelileg tekinte-

lyes. A varos egyike az orszag legerosebb helyorsegeinek es a

VII. hadtest parancsnoksaganalc szekhelye. Banyaszat es koha-
szat a varosban nincsen. A kimutatott adat egy banyauzem kep-
viselosegere vonatkozik.

Meg kell jegyeznem, hogy az osszes keresok 23*41°/o-a no
volt. A kereso no legtobbje (2.624) az iparban talalt foglalkozast.

Viszont a varos 26.002 eltartottjanak szinte haromnegyed resze
(71*32°/o) ugyancsak a noi nembol kerult ki.

A szoban forgo statistikanak az 1890. evi nepszamlalasi
eredmennyel valo osszehasonlitasa erdekes kovetkezteteseket
enged. Annak idejen a lakossag feloszlasa ez volt

:

Kereso
1900-ig szaporodas (+),

apadas (—

)

ostermeles 535 + 26 = 6‘86°/o

banyaszat, kohaszat 2 — 2 = 100°/o

ipar 7.317 .+ 1.793 = 24‘52°/o

kereskedelem es hitel .... 1.790 + 560 == 31*28°/o

kozlekedes . 933 + 455 = 48'76°/o

polgari es egyhazi kozszolgalat 1.323 498 = 37'64°/o

vedero

kiilonbozo gazdasagokban al-

3.554 — 145 = 3*23°/o

kalmazottak es napszamosok 4.153 — 1.110 = 26'49°/o

nyugdijasok, tokepenzeSek stb. 1.284 + 190 = 14-79°/o

ismeretlen foglalkozasuak . . 588 4- 324 = 551 °/o
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A banyaszat-kohaszatot es az ismeretlen foglalkozasuak cso-

portjat nem tekintve — melyet kezen fekvo okbol megfigyelesiink
korebe nem vonhatunk — csupan a vedero es a kiilonbozo gaz-
dasagokban alkalmazottak es napszamosok szama fogyott, mig
a tobbi foglalkozast iizok mind megszaporodtak. A helyorseg
csokkentese hadaszati erdekkel kapcsolatos, a napszamosok
szambeli fogyasat pedig annak tulajdonitjuk, hogy az 1900. evi

nepszamlalas nagy resziiket allando alkalmazottnak minositette

es az iparral, kereskedelemmel vagy kozlekedessel foglalkozo
keresok koze sorozta. A kvantitativ haladasrol tanuskodo kere-
seti csoportok koziil elso helyen a kozlekedest kell emliteni, a
mely a varos osszes lakossaga szaporodasi aranyanak (24

,

4°/o)

eppen ketszereset erte el. Ennel az aranynal nagyobb eredmenyt
meg a polgari es egyhazi kozszolgalat, a kereskedelem es hitel,

yalamint az ipar mutathat fel. A kereskedok szamanak 31*287o-kal

valo emelkedese koriilbelul megfelelhet a tenyleges allapotnak,

az ipari csoport 24 ,

52°/o-os eredmenye azonban velemenyiink
szerint nem pontos. A nyugdljasok es tokepenzesek gyarapodasa
vegul Joleg az ertelmiseg terjeszkedeset igazolja.

Ostermeles. Temesvar varos teriileten az ostermelesnek
nincsen jelentosege. Egyes agai koziil csupan kerteszet valik ki,

a mely azonban szep hirre tett szert. A varos klilso terulete

felette kicsiny. Az 1905. evben a muvelt es foldado ala nem eso
terlilet osszesen 6.359 kat. holdra rugott, mig ugyanakkor Deb-
reczen muvelt es nem termo foldje 167.311, Szabadkae 166.104

es Kecskemete 151.723 kat. holdat tett ki. Temesvar ostermele-
senek aranyait ezek a szamadatok maris jellemzik. A megmuvelt
teriilet az utolso orszagos mezogazdasagi felvetel adatai szerint

a kovetkezokepen oszlott fel

:

szantofold

kert . . .

ret ....
szolo * . .

legelo . .

erdo . . .

3.228 kat. hold

429 »

159 »

72 »

39 *

2 » » 0

Jollehet ezek az adatok azota sok tekintetben elavultak,
kenytelenek vagyunk oket megis felhasznalni, mert hasonlo

0 Geml Jozsef : Temesvar szab. /cir. varos statistikaja az 1898.
evben czlmii munkajaban azt talaljuk, hogy a gazdas^gok feloszlasa az 1895.

evben ez volt

:

szantofold ....
kert 472 » »

ret 531 » »

szolo (beiiltetett) » »

legelo » »

erdo 13 » »

nem termo . . . 950 » »

Geml adatai szerint — melyeket helyesebbnek tartok a statistikai

hivatalein£l — a teriilet 6.209 kat. holdra rugott, a melybbl 3.040 kat. hold
varosi tulajdon volt.
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ujabb statistikai anyaggal nem rendelkeziink, ennek hianyaban
pedig a gazdasagoknak jelleg es nagysag szerint valo megosz-
lasaval nem foglalkozhatnank. Az 1895. evi VIII. t.-czikk alapj&n
vegzett mezogazdasagi osszeiras eredmenyenek feltiintetesevel

mindamellett nem veliink felesleges munkat teljesiteni, mar azert

sem, mert a termelesre vonatkozolag meglevo ujabb adatok
ismertetesevel a varos ostermelese valtozasanak iranyait is meg-
vilagitjuk.

A reszletezett 4.078 kat. holdnyi tertileten osszesen 2.169

gazdasag foglalkozott a fold miivelesevel. Ebbol sajat tulajdo-

nan 2.028, haszonelvezeti birtokon 20, haszonberes foldon 80 es

vegyes birtokon 41 gazdalkodott. A tulajdoni viszonyok elso

pillanatra igen kedvezoknek latszanak, mert hiszen a gazdasa-
gok 93*5°/o-a tulajdon birtokon volt, ha figyelembe vessziik azon-
ban, hogy a szoban forgo gazdasagok mindossze 2.107 kat. hold
teruletnek es ebbol csupan 1.361 hold szantofoldnek a tulajdo-

nosai, jogosan vethetjuk fel a kerdest, hogy a csekely foldtulaj-

don mikent biztositotta az ostermelessel foglalkozo nepesseg
existentiajat ? Ha egyebkent a gazdasagok szamat nem a tulaj-

doni birtokkal, hanem az dsszes foldterulettel hasonlitjuk ossze,

akkor is arra a hihetetlen eredmenyre jutunk, hogy egy gazda-
sagra atlagosan 1*88 hold teriilet es 1*49 hold szantofold esett

;

oly csekely gazdalkodasi teriilet tehat, a mely kerti muvelessel
is alig adhatja meg a megelhetes alapjat.

A gazdasagoknak nagysag szerint valo csoportositasa a

hivatalos statisztika szerint ez volt:

1 holdon alul levo : szantofold nelkiil 1.781

1 * > » szantofolddel . 89

1-5 holdig 197

5-10 » 41

10-20 - 22

20—50 » . 25

50-100 * 10

100-200 » 1

200-500 * 3

Vagyis a torpegazdasagok szama 2.067-re, a kisgazdasagoke
98-ra es a kozepgazdasagoke 4-re rugott. Nagygazdasag Temes-
var varos teriileten nem volt.

Az 1905. evre vonatkozo statistika, mely, mint emlitettem,
nem oleli fel az 1895. evi mezogazdasagi osszeirasnak vala-

mennyi az ostermeles jellemzesere nelkulozhetetlen adatat, a
miivelt teruletnek ezt a reszletezeset adja

:

szantofold . . . ., . . 2598 kat. hold

kert , . . 379 »

ret

szolo

legelo , . . 1425 » *

erdo .

2
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A mezogazdasag fotermenye a buza, melynel joval keve-
sebb arpat, zabot es tengerit vetnek, meg jelentektelenebb a
burgonya es a rozs termelese. Szambelileg az 1905. evi aratas
eredmenye igy fejezheto ki

:

buza (oszi es tavaszi) 9376 mtm.
rozs (oszi, tavaszi es ketszeres) . . . 872 *

arpa (oszi es tavaszi) 3889 »

zab • 3832 »

tengeri 3591 »

burgonya 1075 »

A temesvari talaj a mezogazdasagra igen alkalmas. A fol-

dek nagy humustartalma a termenyek mennyisegere es mino-
segere kivalo hatassal van, a minek elonyos kovetkezmenye
egyfelol az, hogy Temesvarott orszagos ertelemben vett rossz
termes ncm szokott lenni, masfelol pedig a termelt novenyek
qualitative elso osztalyuak. A temesvari buza pelddul teljesen

egyenlo minosegu a kituno bacskai buz aval es csak azert olcsobb
annal, mert Temesvar a Budapestre valo szallitast illetoleg a
vizi uttal rendelkezo Bacska mellett hatranyban van. A hires
tisza- es marosvideki buzaval csak azert nem egyenlo a temes-
vari termeny, mert a varosnak junius ho kozepetol gyakran
forrosagba atmeno eghajlata a pompas talaj jal ellentetben a
buzatermelesnek nem valik javara. A tartos jo idojaras miatt
ugyanis a noveny gyorsan erik, ezert az aratasig a rozsda es

a megdoles kart okoz benne. A buza hektoliterjenek atlagos
sulya 76 kg., a rozse 72 kg.

A mi a holdonkint valo termest illeti, Temesvar rend-
szerint tulhaladja az orszagos atlagot. Az utolso 10 esztendo
atlaga : 8 mtm. buza, 8 mtm. rozs, 9 mtm. arpa, 9 mtm. zab,
12 mtm. tengeri, 80—90 mtm. burgonya.

A mezogazdasagi munkasok evi atlagos napszambere el-

latas nelkiil az 1905. evben kitett

:

ferfi napszam 207 filler

noi napszam • . . 115 »

gyermek napszam 75 »

A fizetett munkaberek az orszagos atlagnal joval nagyob-
bak voltak.

A varos szolomuvelese sohasem volt nagy. A gyarvarosi
szolok kellemesen savanykas bora mindamellett kedvelt volt

Temesvarott, a hoi elso sorban a tulajdonosok hazi fogyasz-
tasara szolgalt. A kilenczvenes evekben a phylloxera teljesen

elpusztitotta a tokeket, minek kbvetkezteben az uj amerikai
vesszok iiltetese kezdodott meg, mely meg egyre tart. Az 1905.

evben is Iiltettek 8‘69 holdat, melylyel egyiitt a temesvari osszes
szoloterulet 144 holdat foglal magaban. Abban az esztendoben
1192 hektoliter must termelt, melybol 1073 hektoliter bor kesziilt.

A szolotermes a 374 mtm-nyi eladott szolo szambavevesevel
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48.435 K erteknek felelt meg. A varosnak 3 L
/-2 holdnyi szolo-

iskolaja van, melyet hazilag kezel es a melybol szegenysorsuak
kozott ingyen is ldoszt venyigeket.

Kerteszet .

2

)
Az eghajlatilag elonyos Temesvarott a kerte-

szet is az egesz orszagban jol osmert fokra fejlodott. A mezo-
gazdasagnak az az agazata a disz- es haszonkerteszet vala-

mennyi termekere kiterjed. A varos harom nagy, a kiilfoldon

is hires czege (Miihle Yilmos, Miihle Arpad es Niemetz
W. F.) lankadatlan kitartassal es aldozatkeszseggel a kerteszet-

nek szinte minden agat felkarolta, a melyet hazankban egy-
altalaban nem, vagy csupan igen primitiv modon miiveltek.

Kiilonos gondot a gyumolcsfa-, conifera-, lombfa- es vadndveny-
tenyesztesre forditottak. Ezeknek miivelesi teriilete mintegy 300
kat. holdat foglal magaban. fiveken at tarto tanulmany es kiser-

letezes elozte meg a sok lomb-, tiilevelu-, gyumolcs- es vadfa
ama fajainak kivalasztasat, a melyek az eghajlati es helyi viszo-

nyoknak mindenben megfelelnek.
A faiskolai tenyesztes magas fokra emelkedett a varosban.

Az exportalt kereskedelmi arut mindeniitt nagy megelegedessel
fogadjak a vevok, inert a temesvari nehez, agyagos talajban
nott termek barhol biztosan es eredmenyesen no tovabb. Az
iiltetyenyek, cserjek, fak, coniferak szakszeru tenyesztese ki-

magaslo, mivel a termelok sem faradtsagot, sem koltseget nem
kimelnek, hogy az ezen a teren elerheto legjobb minosegu arut
szolgaltassak a kereskedelemnek.

A rozsatenyesztes valosaggal latvanyossaga a varosnak.
Ez a legujabb tenyesztesi tapasztalatok szerint folyik es a ne-

velt kiviteli aru kitunosege dolgaban nemcsak vetekszik a kiil-

fold legjobb termekeivel, hanem az itt meg olcson megszerez-
heto tragyaanyag folytan sok tekintetben meg is elozi ezeket.

A temesvari kerteszet a vadrozsa magjatol kezdve a kesz nemes
faju magas ndvesii rozsaig mindent maga tenyeszt. Azelott a
nemesiteshez sziikseges vad novenyeket a kiilfoldrol kellett

hozatni. Tiz ev ota a kiilfoldi nbvenyek import] a igen meg-
csappant, olyannyira, hogy a forgalomban ma mar csak temes-
vari termek szerepel. A tiszta diszkerteszet hasonlokepen jelen-

tekeny haladasrol tesz tanusagot, a mit a nagy tenyeszto hazak
epitesenek kell tulajdonitanunk, melyek lehetove tettek a szamos
exotikus noveny biztos tenyesztodeset. A sok virag kozlil a
chrysanthemumokat emlitjiik, melyeket szamos valtozatban es

szinben nagy telepeken tenyesztenek. Szemet es lelket gyonyor-
kodtetnek a palmak is, nemkiilonben az a sok iiveghazi noveny,
a melyet a temesvari kerteszet itt meghonositott es kozkincscse
tett. A kerteszet irant valo erzeket es hajlamot szoval, irassal

es tettel a leglelkesebben fejlesztik itt, a minek koszonheto, hogy
Temesvar minden kerteszeti torekves kozeppontjava valt. Ezt
orszag-vilag elosmeri azzal, hogy a kerti telepeket evenkint
szamos szakember es magankertesz, tanito intezet es erdeklodo
meglatogatja.

A temesvari iiltetvenyekrol evenkint mintegy 3 millio gyii-

molcsf^i es cserje, 100.000 gyumolcscsemete, 150.000 diszfa, 300.000

x

) Miihle Arpad kerteszeti szakiro kozlese alapjan.
2
*
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kiilonfele csemete, 200.000 tiileveliifa, azonkivul 100.000 rozsafa,
125.000. buxus, 200.000 csirag, 200.000 cserep- es disznoveny es
120.000 eperiiltetveny keriil forgalomba, nem szolva arrol a nagy
mennyisegu magrol, a melyet szinten aruba bocsatanak. A temes-
vari kerteszeti termekeknek egesz Europa a vevoje.

A kerteszet tobbi aga, nevezetesen a gyiimolcs- es vetemeny-
kerteszet nem johet szamba. Az utobbinak a varostol berelt
foldeken bolgarok foglalkoznak tulnyomolag, a kik azonban
korantsem fedezik a helyi sziiksegletet.

Allattenyesztesrol Temesvarott alig lehet szo. A szukseges
legelok hianya es a foldek nagy ara az intensiv allattenyesztes-
nek teljesen utjat allja. Az ostermelesnek ezzel az agaval a
gazdasagok inkabb mellekesen, sajat sziiksegletre es bizonyos
builadekok ertekesitese vegett sziik hatarok kozott foglalkoznak.
Lotenyesztese a varosnak egyaltalaban nincsen. Ha egy-egy
mezogazda felnevel is nehany lovat, tenyesztesrol nem beszel-
hetiink mar azert sem, mert a csikok a fejlodeshez nelkliloz-

hetetlen mozgasi teriilet hianya folytan csenevesz allatokka lesz-

nek, a melyekkel a tenyeszto egyaltalaban nem bhszkelkedik.
A sertestenyesztesnek sines jelentosege. Ennek a joszagnak is

elso sorban kiterjedt legelore van sziiksege. Tudjuk ezt foleg
a hazai fajokrol. Magyar sertest ezert egyaltalaban nem tenyesz-
tenek, hanem a yorkshirei fajt nevelik, a mely zart helyisegben
is tenyesztheto es tejgazdasagi mellektermekekkel es hulla-

dekokkal hizlalhato. A hizlalas egyebkent nem zsir, hanem hus-
keszitesre iranyul. Az allatot esupan egy eves koraig etetik

es azutan eladjak a hentesnek. A marhatenyesztes inkabb
szamottevo. Jelentoseget azonban ez sem a mezogazdasagi
tenyesztesnek, hanem foleg a szeszgyartas mellekagakepen foly-

tatott hizlalasnak koszonheti. Hizlalassal harom szeszgyar fog-

lalkozik, a melynek evi marhaallomanya az utobbi evekben
3.500—4.000 darabot tett ki. A gyari moslek kitiino taplalo

hatasa folytan a hizlalt tarka nemet faj elso minosegii hus-
allatot ad, a mely a kulfoldi piaezokon is jo aron kel el. A Temes-
varott hizlalt marhanak Budapest, Bees es tobb nemetorszagi
nagy varos az eladasi helye. A szeszgyartasi hulladekok erte-

kesitese vegett folytatott marhahizlalas Temesvarott is, — mi-
kent az egesz orszagban, — hanyatloban van, a minek egy-
felol a sovany allat nagy ara, masfelol pedig a konjunktura
elonyeit esupan a folyo evben elvezo szesztermeles reductioja

az oka. A szeszgyarak ma mar szinte fele annyi allatot hizlal-

nak, mint azelott es mas uton igyekeznek a moslekot ertekesi-

teni. Az egyik temesvari szeszgyar, a melynek marhaallomanya
mindig a legnagyobb volt, a moslek egy reszet szaritja es ilyen

allapotban forgalomba boesatja.

Kiilkereskedelmi szempontbol figyelmet erdemel vegiil a

varos baromfitenyesztese. Ez is azonban tulnyomolag a hizla-

lasra tamaszkodik. A hizlalas ludakra, pulykakra es foleg csir-

kekre terjed ki. A hasznalt sovany baromfi kivetel nelkiil del-

magyarorszagi eredetii. A Temesvarott hizlalt szarnyas jo mino-
seget az a korulmeny biznyitja legjobban, hogy az aru nagy
reszet Ausztria es Nemetorszag szivesen vasarolja.
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Ipar. Temesvar iparanak tortenetere vonatkozdlag reszletes

adataink ugyan csak a XVIII. szazad elejetol kezdve vannak,
mindazaltal hatarozottsaggal tehetjiik fel, hogy a varosnak mar
sokkal elobb is szamottevo ipara volt. Tudjuk, hogy Temesvar
az 1316. evben kiralyi szekhely lett, hogy Karoly Robert kiraly

csaladjaval kilencz esztendeig tartozkodott falai kozott. Ez alatt

az ido alatt a varos ipara ketsegteleniil fellendiilt, mert hiszen a

kiralyi udvar es az itt tartozkodo szamos four reszere sziik-

seges munkakat, — ha nem is egeszen — idevalo kezmuvesek-
nek kellett vegezni. Karoly kiralyrol egyebkent az is ismeretes,

hogy szerette a pompat es fenyt es hogy a lovagi tornakbol es

a mulatozasbol ki nem fogyott. A kiraly eletmodja es foleg az

a historiailag megallapitott nemes tulajdonsaga, hogy »a varo-
sokat igen szerette, folmagasztalta, sorsukon javitott es mindeneket
jo rendbe hozott«, alapot ad ama feltevesiinknek, hogy a kiraly szek-

helyenek ipari viszonyai irant fokozott erdeklodest mutatott. Az
ide koltozott olasz es nemet telepesek kozott bizonyara mester-
ember is akadt boven, akiket a kiraly a polgari elem erositesere

iranyulo szandeka mellett az ipar fejlesztese vegett is telepitett

a varosba. Temesvar a hazai varosok kozott elfoglalt jelento-

seget Karoly Robert uralkodasa utan is megtartotta, a mi nagyon
valosziniive teszi, hogy a varos ipari tekintetben is mindaddig
kivalt, a mig az egyre siiriibbe valo torok ostromok a beke-
szereto ipari nepesseget az elkoltozkodesre nem kenyszeri-
tettek.

A torok hodoltsag veget vetett a varos ipari eletenek is,

a mely csak a felhold uralmanak megsziintevel kezdett fel-

elevenedni.
Temesvar ipari fellendulese grof Mercy Florimundnak, a

Temesi Bansag elso katonai kormanyzojanak nevehez fuzodik.
Mercy a zilalt kozigazgatasi viszonyok rendbehozasaval parhu-
zamosan helyes erzekkel es az iigy irant valo szeretettel az
orszagresznek teljesen elhanyagolt kozgazdasaganak javitasan
faradozott es ezen a teren is szamottevo eredmenyt ert el. Kor-
manyzasa legelejen reszletes rendezesi javaslatot terjesztett elo,

melynek keresztiilvitelehez, a becsi udvar altal lenyegtelen modo-
sitasokkal tortent elfogadasa utan, menten hozzafogott. Mindenek
elott a telepiteshez latott. Eloszor — politikai okokbol — nemeteket
hozott a Bansagba. Temesvarra tobbnyire kezmuveseket telepi-

tettek, mert a varos kicsiny hatara a foldmivelesnek nem enge-
dett teret. De a nemet iparosok koziil is, a kapott instruk-

tiohoz kepest, csak a katholikus vallasuakat fogadta be, 1
) a kik

azutan kiilonbozo kedvezmenyekben reszesiiltek. Mas vallason
levo iparos kivetelesen kaphatott csak letelepulesi jogot, a mely
azonban csupan addig volt ervenyben, a mig katholikus azt az

x

) Az udvari kamara rendelkezese szerint »damit lauter Teiitsche und
Cath. Burger in ermeldte Stadt Temesvar eingenohmen warden, denen auch
zu desto mehrerer populirung 6 frey Jahre nebst deren gewohnlichen
Immunitaeten, Freyheiten und Privilegien, wie es in anderen derley Staed-
ten gewohnlich, bewilligt werden*. (dr. Szentklaray Jeno : Szaz ev Delma-
gyaroszag ujabb tortenetebol. I. kotet 142. oldal).
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iparagat nem gyakorolta. 1

) Mercy ilyenkepen annyira szapori-
totta a mesteremberek szamat, hogy azok lassankent czehekke
tomoriilhettek. 2

) A kormanyzo azonban a kisipar terjesztesevel
korant sem erte be. Gondoskodasat kivalo mertekben a gyari
iparra terjesztette ki, melynek Temesvar varosat illetoleg hata-
rozottan megalapitoja volt. Iparfejlesztesi politikajanak czeltu-

datos volta valoban meglepo. Hogy az alapitando gyari valla-

latoknak meg legyen a sziikseges nyersanyaguk, Temesvar
videken az ipari novenyek termeleset mozditotta elo. A Bega
menten eperfakat iiltettetett, mert a selyemtenyesztesre kivalo
gondot forditott. Az olajmagvak termeleset felkarolta, hogy az
oliva-olajat helyettesitse es olcso vilagito olajat is nyerjen. Par-
tolta tovabba a szolo iilteteset is.

A selyem feldolgozasa vegett csakhamar selyemgyarat ala-

pitott. A gyari vallalatok helyeiil a varostol keletre levo terii-

letet jelolte ki, mely varosresz akkor kapta meg a ma is hasz-
nalt Gyarvaros nevet. A selyemgyar azonban a Gyarvaros
mellett volt. Ezt a gyari telepet teljesen felszerelte mindazzal a

berendezessel, a mely a selyemhernyotenyeszteshez, a selyem-
fonal nyeresehez, lefejtesehez es felmotolalasahoz sziikseges.

Alkalmas szovoszekeket helyezett el benne, a melyekkel sima es

mintas, konnyii es nehez arut lehetett kesziteni. A gyarnak elso

keszitmenyet egyhazi czelokra hasznaltak fel, a masodik gyart-
manyt pedig Krisztina csaszarne kapta, mint egy olyan orszag-
resz ipari termeket, a mely meg nehany evvel ezelott vadon
volt. 3

)

A Gyarvarosban epiiltek a hollandiai olajpresek, melyek a
gyapju megmunkalasahoz, a szappangyartashoz es egyeb ipari

czelokra hasznalt olajat szolgaltattak. Ott volt a papiros-, sod-
rony- es teglagyar.

Az 1725. evben indult meg a munka az uj abaposzto- es
szonyeggyarban, a mely ket esztendo mulva mar jelentekeny

b Jellemzo arra nezve az udvari kaczellaria 1727. evi marczius 18-an
kelt rendeletenek kivonata : »Hofkammer verordnet der Administration, die
Braeuhaus- und Brandweinbrennerei-Arrenda von^ der jiidischen Com-
pagnie abzunehmen [und dem Katholisehen Braeumeister Philipp Bauer
sammt Compagnie um den Preis von 20,000 FI. (?) jaerlich zu iiberlassen«.
(Orszagos Leveltar.)

2
) Dr. Berkeszi Istvan : Temesvar szab. kir. varos Ids monografidja,

174. oldal. A czehek szervezeset kiilonben az 1718. evi jamuar 1-en meg-
alakult varosi tanacs is kerte a megalakitasa eveben a tartomanyi admin s-

traczio ele terjesztett beadvanyaban. (Johann N. Preyer : Monographie der
Jeon. Freistadt Temesvar, 56. old.) Az akkor alakitott czehekre vonatkozo-
lag, sajnos, kozelebbi adataink nincsenek. Az egykori temesvari adminis-
traezio leveltaranak megmarad toredekei, melyeket az Orszagos Leveltar
oriz es amelyeket dr. Baroti Lajos foglalt ossze »Adattar Delmagyar-
orszag XVIII. szazadi tortenetehez « czimii gyiijtemenyeben, egyetlen egy
adatot sem tartalmaznak a fontos ipartorteneti kerdesre nezve.

3
) Joh. Heinrich. Schwicker : Geschichte des Temeser Banats, 320.

oldal.
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nyereseget mutatott fel. 1

) Volt azonkiviil sorgyar, tobb palinka-
fozo.

2

) rezhamor es allami borgyarJ)
A gyari vallalatok tobbnyire allami koltsegen epiiltek. Mercy

ugyanis atlatta azt, hogy nagyobb befektetesre hajlando vallal-

kozo nem .akad, azert a telepeket felepitette es vagy az allam
altal tartotta uzemben, vagy berbe adta oket. 4

)

A vallalatokat azzal is tamogatta, hogy gyartmanyaikkal
megegyezo aruknak behozatalat megtiltotta, sot gyakran nem
engedte meg azt sem, hogy azt az arut a telep helyen masok is

keszitsek. 5
)

Az ezekben a gyarakban alkalmazott munkasok foleg kiilfol-

diek voltak. Mercy ugyanis a telepitest tovabbra is erelylyel foly-

tatta. Az iparosoknak adott szabadsagot es adomentesseget 15
evre meghosszabbitotta es gondja volt rea, hogy ezt Nemetorszag-
ban es a szomszedos allamokban megtudjak. Az akkori temes-
vari polgarok konyve mutatja, hogy a varos ij)arosai kozt sok
az ide koltozott osztrak, nemet es olasz szarmazasu. Van koztuk
belgradi es konstantinapolyi is, magyarorszagi sziiletesii azonban
keves. Temesvari meg eppen csak negy. A magyarok majdnem
valamennyien a szucsmesterseget folytattak. 6

)

Mercy utodjai a kijelolt nyomon igyekeztek ugyan haladni,
torekveseiket azonban nem kiserte oly nagy siker.

A XVIII. szazad masodik feleben mar a kovetkezo ipar-

agakat gyakoroltak a varosban : borbelymesterseg, konyvkotes,
fegyverkovacssag, esztergalyosipar, kadarmesterseg, meszaros,
uvegesipar, otvosseg, timarsag, teglavetes, keztylismesterseg,
kalapossag, kavesipar, fesiismesterseg, gombkotes, sziicsmester-

seg, rezmuvesseg, badogosmesterseg, mezeskalacsosipar, konui-
vesseg, molnarsag, parokakeszites, pipakeszites, paszomanyos-
mesterseg, szijgyartas, nyergesseg, szabomesterseg, lakatossag,
koszoriisipar, czipeszmesterseg, szappangyartas, kotelveres, keme-

b Preyer idezett munkajanak 64. oldalan. Az 1734. evtol az 1738. evig
meg egy posztogyar volt a varosban, melyet a salvatorianus baratok epi-

tettek. Ennek iizemet a pestis miatt meg kellett szuntetni. (Szentklaray
i. m. 150. oldalan.)

2

) 1724. jan. 31. »Hofkammer-Reskript ertheilt die Approbation . . . .

2-do ingleichen des zu Temesvar neuangelegten Brauhauses. 1726. decz. 20.

«

Hofkammer befiehlt das Brau- und Branntweinbrennerei-Recht
denen Juden nicht mehr in Pacht zu geben, indem sich viel Christen darum
bewerben. (Orszagos Leveltar).

3
) Dr. Baroti Lajos : Adattar Delmagyarorszag XVIII. szazad tor-

tenetehez. 10. es 26. oldalon.
4
) 1747. decz. »Hofreskript verordnet: 1-tesns der Adm. die auf Aera-

rial-Unkosten betriebenen Fabriken den Professionisten gegen Zinz ganz-
lich zu iiberlassen, 2-tens die vorrathigen Tiicher, Boy und Caton je eher
zu verkaufen

;
3-tens, dass die grosseren Fabriken-Gebaude und andere

Materiahen ferner beibehalten und den Fabrikanten gegen Zins iiberlassen
werden sollen.« (Orszagos Leveltar.)

5
) 1729..Jan. 12. »Adm. wiederholt den Befehl an die Mauthamter, dass

da in der Ararial-Lederfabrique ein hinlangliches Quantum von Leder
erzeugt wird, die Einfuhr des fremden Leders und auch das Erzeugen
durch die deutschen colonisten nicht gestattet werden solle. (Dr. Baroti
Lajos: Adattar Delmagyarorszag XVIII. szazad tortenetehez. 153. oldal.)

6
) Szentklaray idezett munkajanak 151. oldalan.
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nyitokeszites, dohanyvagas, karpitosmesterseg, asztalossag,

posztokeszites, posztonyiras, orasmesterseg, kocsigyartas, pek-
mesterseg, korcsmarosipar, acsmesterseg, onontes, csizmadia,
czukrasz L

) patko- es szegkovacsmesterseg, saletromkeszites.

A gyari ipar akkor azonban hanyatlast mutathatott fel. Erre
kovetkeztethetimk legalabb abbol a jelentesbol, melyet a nagyobb
varosok 1755. evi allapotarol grof Haugwitz es Prokop, Maria
Terezia kiralynonek eloterjesztett. A jelentes szerint Temesvarott
a marhavasar jelentekeny, a varosban sok nemet lakik, de gyaros
alig van kozottiik. 2

) A tanulmanyi utra kiildottek megfigyeleset
mindazaltal nem szabad tulertekelni, inert, ha a tobbi varosrol
szolo megjegyzeseiket is figyelembe veszsziik, arra a meggyozo-
desre kell jutnunk, hogy biralatuk ketsegtelenxil feliiletes. A koz-
gazdasagi iigyek irant kiilonben akkoron csak keveseknek volt

erzekiik. Maria Terezia az 1771. evben a magyar kis- es nagy-
ipari viszonyok reszletes feltarasat rendelte el peldaul, es a mikor
az osszeiras harom ev mulva elkesziilt, kisiilt, hogy nagy Magyar-
orszagon csupan a somogymegyei Kozeppulyan van molnar. 3

)

Az akkori gyari viszonyokra elenk vilagot vet az udvari
kanczellarianak 1777. evi februar 8-an a temesvari administratio-

hoz intezett leirata, mely szerint »tobb gyarnak alapitasa 6
Felsegenek ugyan kiilonos megelegedesere van, masfelol azon-
ban azt tapasztalni, hogy ugyanabbol a nembol nagyon sok
keletkezik, az egyik tehat a masikat fejlodeseben meggatolja
es mivel a fogyasztas nem aranyos es igy az alattvalok

kart szenvednek, tobb gyar alapitasara a jovoben engedely ne
adassek.« 4

)

Az XVIII. szazad elejen keletkezett czehek, ugy latszik, sza-

badalomlevel nelkiil mukodtek. A Temesvar varos leveltaraban
orzott czehlevelekbol legalabb az tiinik ki, hogy legtobbjiik az

1815. evbol valo. Ez arra enged kovetkeztetni, hogy Ferencz
kiraly valamennyi meglevo czehnek egyszerre adott irott sza-

badalmat, a mi mellett kulonben az a koriilmeny is szol, hogy

b Preyer idezett muvenek 84. oldalan.
2
) Milhoffer Sandor : Magyarorszag kozgazdasaga, I. kotet,-219. oldal :

Hasonlo ertelmu II. Jozsef utitarsanak (1768) Albert szasz-tescheni
herczegnek kovetkezo naplojegyzete : »L ,etablisseinent des Manufactures
auraient du le (t. i. a kereskedelmet) rendre plus florissant et les beaux
commencement que le Marechal Comte de Mercy, premier Gouverneur de
cette province neavoit jette, pouvoient le faire esperer, mais je ne sais
ce qui par la suite du terns a fait tomber ces manufactures, dont il ne
subsiste plus que les noms et les lieux ou elles avvient ete etablies.«
(Szentklaray munkajanak 213. oldal&n.)

3
) Milhoffer idezett munkaja I. kot. 218. oldalan. Ebben a nadori jelentes-

ben Temesvarrol egyaltalaban nines szo. A Temesi Bansag kiilon orszdgresz-
kent valo kormanyzasa oka ennek a sajnalatos koriilmenynek, melynek azt
is tulajdonitanunk kell, hogy az 1715. evi orsz&ggyiiles elrendelte orszagos
osszeirast a Bansagban nem foganatositott^k. lnnen van az, hogy statiszti-

kai hivatal kiadasaban megjelent »Magyarorszag nepessege a Pragmatica
Sanctio koraban* ezimu ertekes mu sem Temesvarra, sem a deli megyekre
vonatkozolag adatokat nem tartalmaz, illetve csak dr. SzentkMray Jeno
»Szaz ev Delmagyarorszagujabb tortenetebol« cz. muvenek adatait ismetli.

4
) Orszagos Leveltar.



25

a czehlevelek szovege egeszen megegyezik es a nyomtatottak
nyomasa is egyenlo.

A varosi leveltarban orzottek koziil a kovetkezo czehek
levelei szarmaznak a mondott esztendobol

:

kerekgyarto es kov&cs,
nemetszlics es keztyiis,

lakatos, oras, sarkantyus, puskamuves, dnonto es raspoly-
metszo,

harangonto,
gombkoto es zsinorvero,

otvos es rezmuves,
timar,

liveges, esztergalyos, szitakoto es fesiis,

acs, kofarago, komives, cserepes, kemenysepro,
kadar,
kalapos,
asztalos, orgona- es hangszerkeszito,
kotelgyarto, nyerges es szijgyarto,

Kesobbrol kelt a

kordovanyos- (1817),

szappanos- (1828),

fazekas (1829).

harisnyakoto-, takacs-, posztokeszito- es paszomanyosczeh
(1839.) levele.

Dr. Szadeczky Lajos »A czehek torteneterol MagyarorszagorN-
czrniu alapveto munkajaban a temesvari harangontok czehet nem
emliti, ellenben felsorolja meg a kovetkezoket

:

nemetszabo,
pek, molnar, viaszonto,
magyarszabo,
szurszabo (valamennyi az 1815. evbol),

magyartimar (1816),

csizmadia,
szucs,

varga (1817),

halasz es meszaros (1818),

kemenysepro (1819), es

hentes (1835).

Ezeknek czehlevele az Orszagos Leveltarban van.
A varosi leveltarban meglevo 17 czehlevel koziil csupan eg

y

— a gombkdtoke es zsinorveroke — magyar nyelvu, a tobbi nemet.
Egyebkent meglehetosen egyontetuek. Hatnak 52 czikkelye van,
tizenegynek egymassal megegyezo 49 czikkelye. Az inas felveteli

es felszabaditasi dija valamennyiben 1*30 frt., a mesteri jogert
fizetendo dij 25 frt. Egyenlo a vandorido is, melyet harom ev-
ben allapitanak meg a czehlevelek. A tanulas ideje azonban mas
es mas. Valtozik a mesterseg megkovetelte iigyesseg foka szerint.

Legrovidebb a fazekas- es kotelgyartoiparban, a hoi csak ket ev,

leghosszabb a nemetszucs-, oras-, kordovanyos-, kofarago- es
aranymuvesmestersegben, melyben negy esztendo. A felsorolt

tobbi iparag inasaira nezve a czehlevelek harom-harom evi

tanulasi idot kotnek ki.
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A czehlevelek elso czikke igy kezdodik : »A kik valamely
mesterseg tanulasara szandekoznak, akar melly torvenyesen
bevett Yallason legyenek, az Inassagra kiilomboztetes nelkiil

felvetettessenek.« Ez a czikk intezkedik tovabba az inas fel-

vetelenek alakisagairol es megallapitja a felveteli dijat. A ma-
sodik czikk az ovaspenzrol, vagy kezessegrol szol. A harmadik
a tanidorol. Szorgalomra es jo erkolcsre inti tovabba az inast

es emberseges banasmodra a mestert, a ki az inast »a hitbeli

Vallasban, az Erkoltsisegben, a mesterseg, vagy kezi miinek
minden reszeiben szorgaimatosan oktassa«. Az inasokrol szolo
fejezet kovetkezo hatarozmanyai a mulasztas es elbocsatas
eseteit, a mas mesterhez valo szegodest, a husz forintnal nem
nagyobb tanitasi dij megallapitasat, az elhunyt mester fel nem
szabadult inasanak mas mesterhez valo beallasat, a felszabadi-
tast szabalyozzak es kimondjak, hogy a mesterek fiai csak azt

a kedvezmenyt elvezik, hogy a felszabaditasi dijnak csupan felet

kotelesek megfizetni. Tizenegy czikk a »mesterlegenyekre« vonat-
kozik. A czehleveleknek ez a resze a seged felfogadasarol, a vandor-
lasi idorol, a munkaba valo allasrol, a felmondasi idorol (ez altala-

nosan felesztendo, hanem, »ha oka az Eloljarosag altal elegse-
gesnek talaltatik* 14 nap

;
»ellenben a Mestereknek sem szabad

idokozben kennyek szerent a Legenyeken kiadni.-^), a rendkivuli
beallas, tovabba »valamely Urasag szolgalattyaba lepes« esete-

rol, az ejjel valo hazateres es a »korhely-hetfo (blauer Montag)«
biinteteserol, az osszebeszelesekrol, J

) a legenyszovetsegek alaki-

tasanak tilalmarol, vegiil a czehmestereknek, alczehmestereknek
es a munkaadonak tartozo engedelmessegrol es tiszteletrol in-

tezkedik. A kovetkezo fejezet a mestersegre valo jutast, a remek-
munkat, »a mestertaksat«, a mesteri jog eladasat es atengedeset,
a videki mestereknek a czehbe valo felvetelet targyalja. Atovabbi
hatarozmanyok az istentisztelet latogatasara, a segedek elcsabi-

tasanak tilalmara, mas mester munkaja ocsarlasanak biintetesere,

a czeh helyen lako es a czehbe nem tartozo mesterekre (Stohrer),

a vasarok latogatasara, a czeh kozerdekii kotelessegeire, meg-
betegedes eseten seged atengedesere, a czehbeliek eltemetesere,

az ozvegyekre, a czeh gyuleseire, a czeh- es az alczehmester
valasztasara, a czehlada kulcsaira, a biintetes czimen befolyt

penz hovaforditasara es az azzal valo elszamolasra, a czehvel
valo levelezesre vonatkozik. Az utolso czikk vegiil kimondja,
hogy »kemenyen tilos az annak elotte tapasztalt visszaelesek es

balvelekedesek vissza hozasa«.
A mult szazad derekan Temesvarnak mar 1413 ipariizoje

volt. Az egyes mesterek koziil a legtobben a csizmadiaipart
gyakoroltak. Ezzel 178 mester foglalkozott. Nepes iparag volt

meg a korcsmaros (186), a szucsmesterseg (81), a czipeszipar (37),

koponyegszabosag (31) es a szappanosmesterseg (30).
2
)

b »Yalamint a Mesternek tilalmaztatik a kezi muvek arat kozertelem-
mel kenyek szerent felcsapni, ugy a Legenyeknek sem szabad a Mes-
teriiktol meg-kivanando ber erant egymas kozott oszve beszelni. llyeten
Legenyek mint Lazitok az erdemlett kemenyebb bunteteseket nem fogjdk
elkeriilni.«

-') Preyer idezett munkajanak 145. oldalan.
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Az iparosok szama minclenesetre feltiino. Nem szabad azon-
ban elfeledniink, hogy ezeknek jo resze seged nelkul dolgozott.

Sot igen valoszinu, hogy a statisztika az onallo mesterek
szamaba segedeket is felvett. A kisiparosok szambeli kivalosaga
kepessegeikkel nem volt ellentetben. Kiilonosen az asztalosak
tiintek ki, a kiknek keszitmenyei a becsi gyartmanyokkal ver-
senyeztek. Jo munkakat szolgaltattak a kovacsok is. Takarek-
tuzhelyeik minden igenyt kielegitettek. ,Hasonlokepen viragzott
a szaboipar. A temesvari szabok, mondja a kereskedelmi es
iparkamara jelentese, olyan ruhakat keszitenek, a melyeket a

szakerto szem is a budapesti es becsi keszitmenyek melle helyez.

Nagy haladast tanusitott a czipeszmesterseg, mely annyira tisztan

dolgozott, hogy aruit becsi helyett adtak el.
1

)

A kisipar mellett, — melynek lizoi kozott legyezokeszitot,
czukraszt, latszereszt, karpitost, vesnokot, aranyozokat is talalunk
mar, — a gyaripar is fejlodesrol ad tanusagot. Igaz ugyan,
hogy a XVIII. szazadbeli gyarak szinte valamennyien megsziin-
tek, ezen azonban nem talalhatunk csodalkozni valot, inert ezt

a jelenseget mindeniitt feltalalhatjuk, ahol az ipari viszonyok
meg nem konsolidalodtak. Az 1856. evben a varosban a kovet-
kezo gyarak voltak

:

Harom konyvnyomda. Egy allami es ket magan. Az allami
fioknyomdanak 70 alkalmazottja volt

;

stearingyertyagyar, mely 50 munkast foglalkoztatott

;

szabadalmazott pasztell-czeruzagyar
;

allami dohanygyar
;
az 1856. evben 297 munkasnak adott

kenyeret-.

spodiumgyar

;

harom szeszegeto, mely evenkint mintegy 8000 ako szeszt

egetett

;

ket olajgyar. Evi termeleslik 2000 mm. finomitott es 1000
metermazsa tisztatalan olajat tett ki

;

likorgyar. Evenkint 80.000 iiveg es 100 ako rumot adott el

;

ket eczetgyar 20.000 ako evi forgalommal

;

borgyar

;

szalmakalapgyar

;

allami sorgyar 220 ako evi forgalommal

;

ket selyemgyar. Mind az allami, mind a maganvallalat
productibja tetemesen csokkent. Az 1852. evben mar csak egy
metermazsa nyersselymet termeltek :

2
)

mezogazdasagi gepgyar, mely fiokvailalata volt egy pragai
gyarnak

;

lakatosarugyar. Ez a vallalat vas- es sargarezontovel volt

kapcsolatos es osszesen 60 munkassal dolgozott

;

tesztagyar, mely csupan harom evig volt iizemben
;

gyertya-, szappan- es illatszergyar

;

teglagyar. Az 1854. evben a varosban 5 millio teglat egettek. 3
)

9 Jahresbericht cler Handels- und Gewerbekammer in Temesv&r
1853-1856.

2
) Preyer idezett munkajanak 142. es 146. oldalan.

3
) Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer in Temesvar.

1853-1855.
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Ezekbol az ipari vallalatokbol ma mar csupan a dohany-
gyar es egy konyvnyomda all fenn. A tobbi gyar megsziint,
bogy helyet masnemu nagyipari telepeknek engedje at. Temes-
varott a gyaralapitasi kedv az Ausztriaval valo kiegyezes utan
nagyon fokozodott. Az 1869—1873. evekben egymas utan keletkez-
tek a gyarak, a melyeknek legtobbje azonban nem tudta tulelni az
orszagos penziigyi valsagot. A financialis orveny egyebek kozott
harom gozmalmot, egy papiros-, ket szesz-es olaj-, egy fiireszeltaru-,

egy stearin- es szappan-, egy kemenyito- es vegyeszeti es egy
teglagyarat sodort el. A nagy valsag egyelore megsziintetett
minden vallalkozast. Temesvar varosanak a krizisben valo
erdekeltsege annyira nagy volt, hogy egy evtizednek kellett

elmulnia, mig ujbol erejehez juthatott. A 80-as evekben ket
szeszgyar esett a szeszado emelesevel teremtett hatranyos
viszonyoknak aldozatul, egyebkent azonban ez az idoszak
nem volt kedvezotlen a gyari iparra nezve. Ettol kezdve a
nagyipari viszonyok mindinkabb javulnak. Az 1891. evi kiallitas

az orszag es kiilfold figyelmet Temesvarra terelte. Az inten-

sivebb iparfejlesztes jelszava is teret kezdett hoditani az
orszagban. Temesvar varosaban a gyarak alapitasara iranyulo
torekves mind j art fogekony talajra talalt. Itt azonnal tisztaban
voltak azzal, hogy Temesvarnak oly elonyei vannak a tobbi
magyar varos mellett, melyek a szandek megvalositasat lenye-
gesen megkdnnyitik. A kitiino foldrajzi fekves modot nyujt a

meghoditando Balkan allamaiba valo kivitelre, a varos iparosai-

nak nagy szama a kedvezo fogadtatast es erdeklodest biztositja,

a nepes kornyek a munkaero konnyii megszerzeset teszi lehetove,

vegiil a nemet nyelvnek elterjedtsege a kulfoldi vallalkozo szim-

patiajat nyeri meg. A czelszeru iparfejlesztesi progranun csak-

hamar megvolt: Temesvar szivesen latja a magyar tokest, de
szeretettel fogadja az itt letelepiilo kiilfoldit is. Minthogy pedig
hazai vallalkozo ritkan akad, a torekves foleg arra kezdett ira-

nyulni, hogy az idegen orszagbeli toke bejovesenek utja egyen-
gettessek. A nemes czel erdekeben a varos vezetosege szovet-

kezett a kereskedelmi es iparkamaraval es megindult az a

szelesalapu, programmszerii mozgalom, a mely ma csak annyiban
valtozott, hogy az egesz orszag hasonlo torekveseinek hatasa
alatt eroben nyert. A siker sem varatott sokaig magara. Az
1899. evben kulfoldi tokevel megalakult a kalapgyar, a kovet-
kezo esztendoben pedig a hatalmas czipogyar.

A megkezdett munkat tehat azzal az ontudattal lehetett

folytatni, hogy a faradozas meghozta a gyumolcset. A ket nagy-
ipari vallalatnak a varosban valo letelepiilese es fellendulese a

kiilfold teljes bizalmat vivta ki. A kamara aquisitionalis teve-

kenysegeben megelegedessel utalhatott a ket szepen prosperalo
gyarra, a varos pedig joggal hivatkozhatott nagymervu tamo-
gatasara, a milyenben Magyarorszagnak egyetlen egy varosa
sem reszesiti a gyaripart. Temesvar varosa segelyezes tekinte-

teben valoban felulmulja hazank valanrennyi varosat. A gyar —
terjedelmehez kepest termeszetesen — ingyenes telket es epitesi

anyagot, 15 evig terjedheto ado- es illetekmentesseget kaphat,
az onkoltsegi ar megteriteseert hasznalliatja a varosi villamos
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mu aramat es munkasonkint 10 esztendon keresztiil evi tiz korona
keszpenzbeli tamogatasban reszesiilhet.

Temesvar varosa ezzel a nagymervu segelyezessel az orszag
kozgazdasaganak is ertekes szolgalatot tesz, mert az idetelepitett

gyarak egyiket-masikat az allami subventio egyedul nem bir-

hatta volna rea arra, hogy hazankba koltbzkodjek. A varos
segelye tette tehat lehetove, hogy orszagunk azokkal a gyarakkal
gazdagodjek. 1

)

Ennek a programmnak az alapjan keletkezett az 1905. evben
a pamutfonal-, az 1906. evben a gyapjufonal- es az 1907. eszten-

doben a kotott- es szovottarugyar. Az 1908. evnek is van mar
eredmenye, mert egy belga czeg altal alapitando finomborgyar
epitese biztositottnak veheto. A pamutfonalgyar osztrak tokesek
alapitasa, a masik ket vallalat koziil a kotott-szovdttarugyar
reszvenyei csak magyar kezen vannak, a gyapjufonalgyarei fele-

reszben idegeneke.
A mai Temesvarnak 1850 ipari telepe van, melyen 123 fele

iparagat iiznek. 2
) Az ipari foglalkozasok csoportos felosztasa a

kbvetkezo

:

Vas- es femipar

1906-ban

125

1907-ben

132 + 7

Gepgyartas, kozlekedesi eszkozok es

muszerek keszitese . 95 106 + 11

Ko-, fold- es agyagipar 24 24 —
Fa- es csontipar 118 130 + 12

Bor- es sorteipar 39 43 + 4

Fono- es szovoipar 39 45 4- 6

Ruhazati ipar 517 569 + 52

Papirosipar 14 14 —
Elelmezesi ipar 222 252 + 30

Vegyeszeti ipar 13 17 + 4

Epitoipar 221 237 + 16

Sokszorosito- es muipar 41 49 + 8

Szallodas, vendeglos, kaves .... 213 232 + 19

Osszesen . . . 1.681 1.850 4- 169

Az egyes ipari csoportokon beliil a temesvari kereskedelmi
es iparkamaranak 1907. evi deczember 31-en lezart statisztikaja

ezeket a foglalkozasokat klilonbozteti meg:
Vas es femipar

:

vasonto 1, kovacs 31, szerszamgyartas 3,

reszelokeszites 2, drotfonas es szoves 1, kesgyartas es kdszoriiles

6, lakatos 31, vasbutor- es penzszekrenygyartas 2, arany- es
ezustmuves 17, rezmuves, sargarezonto 5, badogos 33

;
gepgydr-

tds . kozlekedesi eszkozok es muszerek keszitese: gep- es kazan-

0 A varos kozonsege a vallalkozas teren is elol jar. A varos teriile-

tenek legnagyobb gyarosa. Tulajdonosa a villamos munek, a g&zgy&rnak, a
jeggyarnak, ket malomnak, egy nagy teglagyarnak es a kozuti villamos
vasutnak-

2
) Ez a kereskedelmi es iparkamara hivatalos nyilvantartdsanak adata,

mely nem-az onallo iparosok szamat, hanem az ipari foglalkozasokat mutatja
ki. A statisztikaban ezert az az iparos, aki ketfele, nem rokontermeszetu
foglalkozast uz, ketszer fordul elo.
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keszites 7, fegyverkeszito 1, varrogep- es kerekparkeszito 3,

vasuti muhely 1, kocsigyarto 25, electrotechnikai czikkek gyar-
tasa 1, villamaramot fejleszto telep 1, orgona- es zongorakeszi-
tes 9, egyeb hangszeripar 7, oras 37, orvosi muszereket es tanitasi

eszkozt keszito 14 ;
ko-

%
fold- es agyagipar

:

czement- es gipsz-
arugyarto 2, kovek mechanikai megmunkalasa 10, tegla- es tiizallo

agyaggyarto 5, fazekas 7; fa- es csontipar

:

parkettagyarto 2,

kadar 7, kaptafavago 4, asztalos 82, esztergalyos 12, aranyozo 3,

fabol valo szerszamok keszitese 1, szitakoto 4, cziroksepro-
keszito 1, szalmafonadek-keszito 1, kosarfono 4, fesiis 6 ;

bor- es

sorteipar

:

borgyarto es borfesto 17, borondos 1, szijgyarto es

nyerges 20, kefekoto 5 ;
fono- es szovoipar

:

kotelgyarto 4, gyapju-
tisztito 1, gyapjufonalgyar 1, nemezgyar 1, takacs 3, pamutfonal-
gyar 1, szovogyar 2, harisnyakoto 2, gombkoto 2, kekfesto 6,

karpitos 23 ;
ruhazati ipar

:

szabo 116, sziics 15, fehernemu-
keszito 5, noidivatarukeszito 12, esernyo- es napernyokeszito 2,

keztyiigyar 1, kalapgyarto 9, sapkas 1, szalmakalapgyar 2,

muviragkeszito 1, czipesz es csizmadia 228, bocskoros 6, papu-
csos 23, ruha- es folttisztito 12, mosas es vasalas 18,borbely 117;
papiros-ipar

:

czelluloidaru keszito 1, konyvkoto 10, jatekkartya-
keszito 1, doboz-keszito 1, szivarkahiively-keszito 1 ;

elelmezesi
ipar: malom 7, fiiszermalom 3, siito 65, czukrasz 11, czukorka-
keszito 27, mezeskalacsos 6, kaveporkolo 1, potkave-keszito 1,

hentes 76, meszaros 26, beltisztito 3, vajgyar 1, dohanygyar 1,

sorgyar 1, szeszgyar 3, elesztogyar 1, eczetgyarto 4, likor- es

palinkagyarto 3, szikvizgyarto 3, bozakeszito 7, jeggyar 1,

marhahizlalo 2, kozvagohid 1 ;
vegyeszeti ipar

:

vilagitogazgyar

1, gyujtogyar 1, novenyolajgyarto 1, gyertya-, szappan- es illat-

szergyarto 8, kocsikenocs- es fenymazgyarto 4 ;
epito-ipar

:

epito-

mester 11, epitesi vallalkozo 7, csatornaepito 1, komuves 46,

acs 30, cserepezo 15, iiveges 7, szobafesto 42, fenyezo es mazolo
29, czimfesto 9, kovezo es aszfaltozo 7, gazberendezo 2, kutaso

2, kemenysepro 11, lakastisztito 2, koztisztasagi vallalkozo 2;
sokszorosito- es muipar : konyvnyomda 14, fenykepesz 13, vesnok
6, kepfarago 8, gipszszobrasz 3 ;

vendeglos stb . ipar

:

yendeglos
es szallodas 173, kaves 48, fiirdos 5.

Ha a temesvari ipari vallalatok szamat — es pedig kiilo-

nosen a kezmuveseket — osszehasonlitjuk hazank mas, szinten
ipari jellegu varosainak hasonlo adataival, azt fogjuk talalni,

hogy Temesvarott aranylag tobb kisiparos uzi mesterseget, mint
a mennyi a lakossag sziiksegleteinek kielegitesere kellene. Ez a

jelenseg azt mutatja, hogy a Temesvarott lako kezmuvesek ke-

szitmenyeinek fogyasztasi teriilete nem egyenlo a varosi vam-
vonalon beliil levo helylyel. Az idevalo iparosok aruinak valo-

ban a varos hatarat messze meghalado videken is van keletje.

Temes-, Torontal- es Krasso-Szorenymegye kozeposztalya gyak-
ran megfordul a varosban, mely a vasuti osszekottetes eldnyos-
segenel fogva konnyen megkozelitheto, es igy a temesvari kez-
miiveseknek allando vevojeve lett. A munkara valo alkalom
bosege a temesvari kisipar fejlodesere is jotekony hatassal van.
Az iizleti forgalom nagysaga a munka modjara es minosegere
nagy hatast gyakorol. Sok czikk keszitese csak akkor jovedel-
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me-zo, ha allando kereslel targya. Mas aru qualitasa pedig eppen-
seggel azon mulik, hogy gyakorlott munkas kesziti-e, vagy olyan,

a ki ritkabban foglalkozik vele. Temesvar egyfelol magaba szivja

a videke kepzett iparosait, a kik nem elegednek meg mesterse-

giiknek a falilsi igenyek szerint valo folytatasaval, masfelol

vonzo erot gyakorol a tavolabb is lako, mestersegiikben kivaloan
jaratos iparosokra, a kik viszont azert telepednek meg falai

kozott, inert csakis a nagy varos finomodott igenyei biztosithat-

jak megelhetesiiket. Az intelligentia sziiksegleteinek folytonos

emelkedese es bbviilese is arra birta a varos iparosait, hogy
szakismereteiket allandoan gyarapitsak es olyan segedmunka-
sokrol gondoskodjanak, a kik megfelelo kepzettseggel rendel-

keznek. Ebben az utobbi tekintetben egyelore meg bizonyos
nehezsegek allanak fenn, a melyek azonban idovel remelhetoleg
eltavolithatok lesznek. Ez kulonben nem helyi, hanem orszagos
baj. Az ipari munkasok java, vagyis a leghasznalhatobb resze,

a fovaros, vagy a nemet nyelv tudasa reven mas ktilfoldi nagy
varosba igyekszik. A temesvari iparos ezert a ber felemelesevel
kenytelen a jobb munkaerot itt tartani.

A legtobb kisipari foglalkozas a korszeru haladas bizonyi-

tekat szolgaltatja. Kitiinik ez abbol is, hogy az iparosok az

elemi erbnek (klilonosen a villamos eronek) alkalmazasatol nem-
csak hogy nem idegenkednek, hanem az evrol-evre jobban terjed. 1

)

Ez az altalanos itelet kiiionosen kedvezo a ruhazati iparra nezve.
Temesvar szaboi es czipeszei minden tekintetben versenyre kel-

hetnek a fovaros hasonlo mestereivel. A noi szabok munkaja is

a csint es elegantiat illetoleg nem szorul hatterbe, akar a becsi

divattermek remekei mellett. A muipar teren az asztalosok, laka-
tosok es fenykepeszek produkalnak kivalot. A Temesvarott ke-
sziilt butorok tartossagukkal, meglepo izlesiikkel es gyonyoru
kidolgozasukkal tiinnek ki. A lakatosok ertekes mutargyakat
keszitenek, a melyeknek valosagos muveszi becsiik van. A temes-
vari fenykepeszet az egesz orszagban, sot azon tul is ismeretes.
Egyik mesterenek, a ki egyebkent udvari es kamarai fenykepesz,
Aradon es Budapesten fiokiizlete van. Jo hire van a temesvari
kocsigyartoknak is. Nemcsak a kozonseges kocsik epitesehez
ertenek, hanem valogatott izlesu hintokat es dlszjarmuveket is

tudnak kesziteni. A nyerges- es szijgyarto-, nemkulonben a

borondos-ipar szinten igen szep arukat hoz piaczra. A zeneszeti
es eonstructiobeli kovetelmenyeknek teljes mertekben megfelelo
temesvari orgonaknak ugyancsak keletjevan az orszagban. Igen
szep munkat adnak tovabba a szobafestok es mazolok, a kik a

legkenyesebb igenyeket is kielegithetik. Vegiil kivalo a czukra-
szat, mely egeszen fovarosi niveaun all.

A fejlodo iparagak mellett vannak azonban hanyatlok is.

Ezek azonban nem helyi okok miatt panganak, hanem foleg
azert, mert azok koze a mestersegek koze tartoznak, a melyek
aruinak kelendoseget a megvaltozott viszonyok szukebb korre

b Ebben resze van a varosnak, a mely a villamos mu aramat ipari
czelra mersekelt aron, hektowatt-orankint 7'25 filler helyett 2 5 fillerert szol-
galtatja. Az ipari motorok szama az 1907. evben 150-re rugott.
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szoritottak, vagy a melyek a hatalmas gyari versenynek aldoza-
tul kenytelenek esni. A gyari termeles kiszoritotta ilyen mes-
terseg a gombkoto-, paplanos-, sapkas-, fesiis-, kefekoto-, timar-,

viaszonto- es gyertyamarto-ipar. Az esztergalyossag a butordivat
valtozasat sinyli meg, mely munkajat joforman feleslegesse teszi.

A fazekasipart viszont a zomanczos badogedenyek hasznalata
teszi tonkre. Pang a koponyeg-szabomesterseg is, mely hajdan
viragzo volt. A mezeskalacsosipar szinten elveszti a teret. A
kosarfonok es papucsosok hasonlokepen tengodnek. 1

)

A szovetkezeti eszme a temesvari iparossag koreben nem
tud nagy mertekben ervenyre jutni. Egy ipari hitelszovetkezeten
kiviil mindossze harom szovetkezete van a varosnak : a hitel-

szovetkezet kebeleben mukodo asztalos-csoport, mely raktarszo-
vetkezetet tart fenn, a czipeszek labbelit keszito szovetkezete,,

mely kozszallitasokban vesz reszt es a temesvari vendeglosok
es kavesok szovetkezete fentartotta szikvizgyar, tovabba goz-
moso es vasalo. Ez az utobbi Temesvarnak ilynemu legnagyobb
vallalata.

Temesvar varosaban az 1907. evben 65 gyari vallalat volt.2)
Ezek a nagyipari telepek iparcsoportonkint a kovetkezok.

Vas- es femipar:

Egy 'penzszekrenygyar
,
mely lakatosarugyartassal kapcso-

latos. Az alkalmazott osszes munkasok szama 70.

Ket lakatosarugyar. Ezek a vallalatok az iparag korebe
vago valamennyi munkaval foglalkoznak, szep mutargyakat es

spetialis czikkek gyanant vasalasok, tolozarak, szelloztetok,

szivattyuk, kemenyajtok tomeges gyartasat is ilzik, ugyhogy az

idegen keszitmenyek beozonlesenek maris utjat alljak. A ket
gyar 74 munkassal dolgozik.

Egy bddogarugydr. A telepen szep diszmuaruk mellett,

jelzo tablak, preselt jegyek es kannak is keszlilnek.

Gepgyartas

:

Harom gepgyar 120 munkassal.
Egy vasuti muhely

,
melynek 500 munkasa van.

Egy villamos aramot fejleszto telep
,
mely varosi tulajdon.

A villamossag hasznalata a varosbah az 1907. evben ez volt

:

kozvilagitasra 290.000 kilowattora

maganvilagitasra 1,678.381 »

eroatvitelre (szivattyuzas) . . 46.549 »

ipari eroatvitelre 164.437 »

a kozuti villamos vasut reszere 940.395 »

0 L. a temesvari keresk. es iparkamaranak az 1906. evrol szolo
jelenteset.

2
) Gyarnak minositem azt az ipari telepet, a mely vagy legalabb 20

munk&st foglalkoztat, vagy az 1907. evi III. t.-czikkre vonatkozo v^grehaj-
tasi utasitas 1. §-a szerint azt, melyben »az eloallitasn^l alkalmazott el-

jarasok minemusege es a termelt iparczikkek mennyisege es erteke a

gyari jelleget 20 munkas nelkiil is ketsegtelenne teszi.

«
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K 6-, fold- es a g y a g i
p a r

:

Harom czementdrugyar 190 munkassal.
Negy teglcigyar, mely evenkint 10-12 millio teglat termel.
Ket kodnigydr

,
mely 54 munkast foglalkoztat.

Egy agyagaru- es kalyhagyar 24 munkassal.

Fa- es c s o n t i p a

r

:

Harom butorgyar. Az osszesen 150 munkassal dolgozo
gyarak keszitmenyei izlesiikkel es tartossagukkal valnak ki.

Az egyik nagyipari telep parkettat is keszit.

Egy fafuresz, mely deszkakat, epiiletfat, hajopadlot, szolo-

karot es parkettat keszit.

Fono- es szdvoipar:

Egy gyapjufonalgyar, mely ezidoszerint 3000 orsot tart

iizemben. Ausztriaba, Bosznia-Herczegovinaba es a Balkan fel-

sziget allamaiba tekintelyes kivitele van. Hazanknak egyetlen
ilynemu vallalata.

Egy nemezgyar. Kozonseges nemezarukat keszit, melyekbol
Romaniaba es Bulgariaba allandoan exportal is. Rendszerint 35

munkasnak ad dolgot.

Egy gyapotfonalgyar. Egy millio korona alaptokeju resz-

venytarsasag tulajdona. A vallalat 220 munkassal es 11.000 orso-

val dolgozik. Mintagyar, melynek szamottevo kivitele van
Ausztriaba, az okkupalt tartomanyokba es Szerbiaba.

Ket szovogyar. A nagyobbik 60 szeket tart iizemben es fo-

leg u. n. szerb vasznat keszit. A kisebb, 10 szekkel miikodo
telep klilonfele teritoket es fiiggonyoket is gyart.

Egy selyemkendogyar
,
mely a mult ev vege ota a nagyobb

pamutszovogyar mellekiizeme. Egyelore kisebb terjedelmu, mint-
hogy azonban hazanknak elso ilyen gyara, remelheto, hogy
csakhamar terjeszkedni fog.

Egy kotott- es szovottdrugydr . Ez a jonevii gyulai harisnya-
gyarnak tarsvallalata. A mult esztendo utolso honapjaiban kezd-
tek meg benne a gyartast, ezert egyelore csak 160 munkassal
dolgozik.

Ruhaz ati ipar :

Ket ferfiruhagyar
,
mely osszesen 42 munkast foglalkoztat.

Egy noi ruhagyar 35 munkassal. Keszitmenyei az elso rangu
fovarosi czegek gyartmanyaival vetekednek. Exportj a is van.

Egy keztyugyar, mely maga cserzi es festi a juhbort. A val-

lalatot pompas aruja reven hazankban es a kiilfoldon is jol is-

merik. A gyar a mult evben reszvenytarsasag tulajdonaba ment
at, mivel azonban a reconstructs munkak nem fejezodtek
be, teljes iizemmel meg nem dolgozik. Most csak 90 munkast
foglalkoztat.

Egy nemezkalapgyar. Puha es kemeny gyapju- es nyulszor-
kalapokat keszit, melyeknek mind hazankban, mind a kiilfoldon

es pedig Ausztriaban, Nemetorszagban, Belgiumban es Anglia-

3
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ban eppen ugy, mint a keleti orszagokban, kitiino a keresletjiik.

A vallalatnak 400 munkasa van.
Ket szalmakalaj)gydr. Ferfi-, noi- es gyermekkalapokat

gyartanak kozonsegesebb es finomabb minosegben. Mind a

kettonek Ausztriaba es a Balkan orszagaiba kivitele is van. Az
egyik 36, a masik 34 munkassal dolgozik.

Egy czipogyar A Turul czipogyari reszvenytarsasag nagy-
ipari telepe hazank egyik legnagyobb gyari vallalata. 900 mun-
kassal dolgozik es aruit 108 fiokja utjan ertekesiti. Fiokjai koziil

30 Magyarorszagon, 41 Ausztriaban, 33 Nemetorszagban, 1 Szer-
biaban, 1 Angliaban, 1 Hollandiaban es 1 Svajczban van.
Evi kivitele 3*5 millio K.

Papirosipar:

Egy dobozgyar. Tulnyomolag a temesvari es delvideki
vallalatoknak szallit. Munkasainak szama 20.

Elelmezesi ipar:

Negy mumalom. A lisztgyartas a varos legregibb gyartasi
aga, mely ma is viragzo, jollehet az utolso ket ev ez iparagra
nezve kedvezotlen viszonyok kozt folyt le. A telepek koziil az

Erzsebet gozmalom a legnagyobb, mely 21 kovel es 38 henger-
rel dolgozik es naponkent 1.800 mtm. orlemenyt gyarthat. Mun-
kasainak szama a termelesi foidoben 250, rendes korulmenyek
kozott pedig 200. A tobbi harom gyarban 25, 20, iiletoleg 12 jarat

vegzi az driest es osszesen 150 munkas dolgozik benne. A
temesvari gozmalmoknak jelentekeny kiviteliik van, a mely
Ausztriaba, Nemetorszagba, Hollandiaba es Francziaorszagba
iranyul.

Egy czukorkagyar
,
mely gozuzemre van berendezve es a

kereskedelmi arun kiviil finomabb secern-, dragee- es dessert-

czukorkakat is keszit. Egyelore 60 munkas talal benne foglai-

kozast. A temesvari czukorkakat szivesen vasaroljak keres-

kedoink.
Egy vajgyar. Eladasi kozpontja Budapesten van. A telep

az 1907. evben 153.000 kg. vajat termelt, melynek java reszet

Nemetorszagba szallitotta.

Egy dohdnygyar, mely 1674 munkast foglalkoztat. A gyar
az 1907. evben 149.670 kg. es 69,896.612 csomag pipadohanyt,
20.610 darab fonadekot, 24,923.222 darab szivart es 230,430.379

darab czigarettat keszitett.

Egy sorgyar. Ez a nagyipari telep a varos egyik legna-

gyobb es legregibb vallalata, 1907. evi termelese 46.170 hl.-re

rugott. Tekintelyes export] a van. Munkasainak szama 81.

Harom szeszgyar es pedig ket ipari es egy mezogazdasagi.
A legnagyobb kdziilok az utolso esztendoben 34.549, a masik
ketto 14.388 es 3.807 hi. szeszt termelt. A ket ipari gyar kiil-

foldre is szallit. Ezekben a vallalatokban osszesen 260 munkas
dolgozik.

Egy elesztogyar
,
mely mellekiizeme a mezogazdasagi szesz-

gyarnak.
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Egy eczetgyar,
Harom pdlinkagyar . A harom telep az orszag legnagyobb

szilvoriumfozoi koze tartozik, mely szamottevo mennyiseget visz
ki a kiilfoldre. Az egyik vallalat cognacot is gyart.

Egy szikvizgyar. A temesvari vendeglosok es kavesok
szovetkezeti gyara.

Egy jeggyar
,
mely a varosi vagohiddal kapcsolatos.

Y egyeszeti ipar :

Egy vilagitogdzgydr. A most varosi tulajdonban levo val-

lalat az 1857. evben aiapittatott. 1907-ben 926.410 kobmeter leg-

szeszt termelt, 17*5°/o-kal tobbet, mint az elozo esztendoben. A
telepnek 50 munkasa van.

Egy gyujtogyar, mely az orszagosan ismert Emke gyujtot
kesziti. A nagyipari vallalat 380 munkast foglalkoztat es mint-
egy 200.000 K erteku arut szallit kiilfoldre.

Egy vegyeszeti arugydr
,
mely tarsvallalata a gyujtogyar-

nak. Kocsikenocsot, fenymazt es borzsirt keszit foleg. A keleti

allamokba kivitele is van.
Egy szappangyar. Jo minosegu moso- es piperesza]3pant

keszit.

Egy illatszer- es kozmeiikai aruk gyara. A vallalat kxilon^

fele termekei egesz Magyarorszagon es Ausztriaban el vannak
terjedve.

Sokszorosito ipar:

Negy nyomda. A sok napilap miatt a varos nyomdaipara
nagyon fejlett. Temesvarnak osszesen 9 nyomdaja van

;
itt azon-

ban csak a nagyobbakat emlitjiik. Erne vallalatok munkasainak
szama 110.

Munkasviszonyok. Temesvar varosaban a munkaselemnek a
szamos nagy- es kisipari vallalat kovetkezteben fontos szerep
jut. Kiilon fejezetet szenteliink ezert a munkassag iigyeinek,
hogy a kello reszletesseggel targyalhassuk mindazokat a kerde-
seket, a melyek ide tartoznak.

Mindenek elott meg akarjuk allapitani, hogy mennyi a Temes-
varott foglalkoztatott munkasok szdma. A felsorolt 65 gyarban
pontos adatok szerint 6.500 munkas dolgozik; a kepesiteshez
kotott mestereknel 1.106 seged es 1.027 inas talal foglalkozast

;

vegiil az ipartestiileti statisztikaban nem szereplo epitoipar (a

statisztikanak az ev vegen valo lezarasakor az epitkezesek telje-

sen szlinetelnek) 900 munkasnak ad dolgot.

E szerint van Tem'esvarott

:

6.500 gyari munkas

;

1.106 kepesiteshez kotott ipart iizo seged
;

\ 1.027 » » iparban foglalkoztatott inas

;

900 epitomunkas, a mi
osszesen 9.533 ipari alkalmazottnak felel meg. Ebben a kimuta-
tasban azonban nem szerepelnek a nem qualificalt iparagat foly-

tato kis- es kozepiizemek segedmunkasai, a kiknek hozzaadasa-

3*
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val es a be nem jelentettek betudasaval Temesvar ipari munkas-
saganak szamat kereken 10.000-re tehetjiik.

Ha az egyes munkascsoportok szamaranyat fontolora vesz-
sziik, feltiinonek fogjuk talaini a gyari telepeken alkalmazottak
nagy szamat, mig az ipari fogialkozasok zomet alkoto kepesitett

mestersegekben mukodo segederot kicsinynek kell mondanunk.
A munkassag 65%-a gyari vallalatokban van alkalmazva, vagyis
Temesvar iparvarosi minosegeben a gyari jelleg igen elesen
domborodik ki. Mas szempontbol nezve a gyarak ipari szemely-
zetet, azt latjuk, hogy a nagyipari vallalatok egyenkint atlag
100 munkast foglalkoztatnak. Ez hazank kozgazdasagi viszonyai
kozepette nagy szo. Ez az orvendetes adat azonban egyszersmind
bizonyitek a temesvari gyarak eletrevalosaga es prosperitasa
mellett, mert a termelo-kepessegnek egyik ketsegtelen jele a
foglalkoztatott munkasok szama.

A kepesitett iparagat iizo kisipari telepeken alkalmazott
segedero mar nem kielegito. Az ipartestlilet kimutatasa szerint

1.359 kepesitett mestere van a varosnak. Ha a qualificalt ipar
valoban csak 1.106 segeddel es 1.027 inassal dolgozik, atlagban
egy-egy mesterre sem egy egesz seged, sem egy egesz inas nem
jut. Ebbol az kovetkezik, hogy az onallo mesterek nagy resze
segedero nelkiil folytatja iparat. A kisipar tehat korantsem ter-

jeszkedik abban az aranyban, mint a gyari ipar. A kezmuves-
seg nem a productio fokozasaval, hanein szakismereteinek kor-
szeru bovitesevel igyekszik versenykepesseget emelni.

A munkaselemnek erne nagy kiterjedtsege termeszetesse
teszi, hogy Temesvar varosa szamottevo aranyban kiveszi reszet

azokbol az atmeneti nehezsegekbol, melyeket a munkassag
napjainkban egesz Magyarorszagnak tamaszt. A gazdasagi con-
solidationak ezek a gyermekbetegsegei, mulo jelleguk mellett

is, erzekeny karosodast ideztek elo, a mi nemcsak abban
mutatkozott, hogy az onallo vallalatok egy reszenek alapja meg-
ingott, hanem kozvetve kifejezesre jutott a vallalkozasi kedv elvart

elenkiilesenek elmaradasaban. Temesvarott a munkassag maga-
tartasa a nagytokes vallalatoknak korantsem volt annyira karara,
mint a kis- es kulonosen a kozepiizemeknek. A penziigyileg eros
gyarak a munkassagnak sokszor bizony meggondolatlan es nem
ritkan ok nelkiil valo tamadasaival szemben konnyebben vede-
kezhettek, mint a kisipari telepek, melyekre nezve minden fillernyi

beremeles a forgotokenek es ezzel a termelesi kepessegnek csok-
keneset jelenti. A gyari munkassagnak beremelesre iranyulo
torekvesei csak ritkan nem vezettek sikerre. A meddig a munka-
sok a munkajuk erteke es a vallalati versenykepesseg megvonta
hataron beliil nyilvanitottak koveteleseiket, addig nagyipari
telepeink meltanyosan megfeleltek a hozzajuk intezett kerelmek-
nek. Ha a munkassag jozanul, helyzetenek javitasa erdekeben
emelt szot, a toke talan sohasem fosvenykedett. Ellenkezoleg.
A gyarak mindig azon voltak, hogy a munkassagnak lelietoleg

mindaz megadassek, a mit ker. A kozepiizemek es a kisipari

vallalatok azonban ertheto okokbol ellene szegiiltek azoknak a

torekveseknek, a melyeket a munkassag szoczialis helyzetenek
javitasa czeljabol ervenyesiteni igyekezett. A miota a munkas-
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elem elesebb kiizdelmet megkezdette, varosunkban a kisiparos-

sag es segedszemelyzete kozott a viszony sokkal fesziiltebb,

mint a gyari munk&ssag es a nagyipari telepek kozott. A toke-

eros vallalatok a munkabereknek az utolso negy esztendo ota
50—100°A>-kal valo felemelese folytan a rentabilitast illetoleg

veszteseget szenvedtek ugyan, ezt azonban a termeles kiterjesz-

tesevel, gazdasagosabb alapra valo helyezesevel es technikai

elonyok alkalmazasaval nemikepen potoltak. Ezzel szemben a

kisiizemek jovedelmezosegiik kisebbedeset semmivel sem ellen-

sulyozhattak es productionalis kepessegiik is fogyott. Mivel pedig
a kisipar helyzetenek rosszabbodasat a munkassagnak tulajdo-

nitja, szamos mester a segederonek leheto korlatozasat viszi

keresztul. A sok beremeles, sztrajk, bojkott es a segedeknek a

munkaadokkal szemben az utobbi idoben tanusitott magavise-
lete a szo szoros ertelmeben elidegenito hatassal van a meste-
rekre. A munkasmozgalmak a temesvari kisiparban hatarozottan
decentralisatiot sziiltek. Mig a nagyipari vallalatok ma szinte

kivetel nelkiil tobb munkast foglalkoztatnak, mint negy evvel
ezelott, addig a kozepiizemek szama azota alabb szallott, a kis-

ipari muhelyek pedig egyenkint kevesebb munkassal dolgoznak.
A kisipari segedero nem absolute kisebbedett, mert a temesvari
muhelyek osszessege ma valoban tobb segednek ad munkat,
mint annak elotte, hanem az onallo ipariizok szaporodasa mellett

az egyeseknel alkalmazott segedek szama csokkent.
Alig hisszuk, hogy az ipari munkassag ezt kivanta elerni.

Ezzel egyenesen a sajat erdeke ellen cselekednek. A kisiparossag
egy resze, sajnos, amugy is aldozatul fog esni a terjeszkedo gyari
iparnak. A felszivasi processus gyorsitasa nem lehet a mun-
kassag erdeke, mert ezzel a munkakeresletet is kisebbiti es sajat

bnallositasi szandekainak megvalositasat is megneheziti. A mun-
kassag taktikajanak az a legnagyobb baja, hogy hatalmi ker-

desnek tekinti gazdasagi kiizdelmet, melyben a targyilagossag
ervei sem tudjak meggyozni. Mar pedig az ketsegtelen, hogy
ketfele erdeket erinto iigyeket csakis a jozan belatason alapulo
objectivitas intezhet el kolcsonos, tartos megelegedesre. Egyfelol
hatalmi momentumoknak eloterbe valo tolasa, masfelol pedig a
hirdetett uj eszmekre meg nem erett munkassag eljarasa 1

) meltan
elkeseredest szult a kisiparossag kozott, melynek onerzete joggal
fellazadt a munkassag tamasztotta egyenesen megalazo kovete-
lesek ellen. Az egyetertes, az egymast megerteni tudas hianya
Temesvar varosat az 1906. evben a sztrajkok es munkaskizarasok
szintereve avatta. Ezeknek a munkabesziinteteseknek alabb k5z-
lendo statisztikaja ketsegtelenne teszi, hogy a beloluk szarmazo
anyagi karnak a gyari ipar szinte elenyeszo hanyadat viselte,

a kisiparossagra pedig teljes sulyaval nehezedett a nagy csapas.
Az 1906. evi sztrajkok es munkaskizarasok chronologikus

sorrendje a temesvari kereskedelmi es iparkamaranak a jelzett

evre vonatkozo jelentese szerint ez volt

:

0 A temesvari kereskedelmi es iparkamaranak az 1906. evrol szolo kozgaz-
dasagi jelentese szerint : »Uj tanok terjednek a munkassag koreben, tanok,
a melyek szorgalom helyett tunyasagra, alapossag helyett feliiletessegre, on-
tudat helyett poffeszkedesre buzditanak. Segedeink koreben meghonosul az

a nezet, hogy munkaadojuk ellensegiik, a kivel ellensegkent is kell elbanni.«
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A sztrSjk Az iparag megnevez€se
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1906. jan. 31. Szabosegedek egy muhelyben . . 12 1 A mester a sztrajkolokat
elbocsatotta.

» febr. 5. Szabosegedek valamennyi muhely-
ben 180 59 Mire a sztrajk veget ert,

csak 80 seged volt a

» marc.6. Famunkasok (kadarok, asztalosok) varosban.

egy telepen . . . 14 27
* » 17. Kalyhassegedek valamennyi te-

lepen ... 20 9
» &pr. 5. Malommunkasok egy telepen . . 150 12
* » 17. Epitonapszamosok egy telepen . 60 1

» » 18. Lakatossegedek egy telepen . . 24 b*
» » 23. Epitonapszamosok negy telepen . 70 30 L. apr. 30 !

» » 23. Szobafesto- es mazolosegedek
valamennyi muhelyben .... 80 7 A sztrajkot a munkasok

kizarasa folytan mon-
» » 30. Az epitoiparosok kizarjak az osz-

dottak ki.

szes munkasaikat (segedeket
es napszamosokat) 700 23 Maj. 15-en a kizarast a

1 kubikosokra es nap-
szamosokra nezve
megsziintetik.

1906. maj. 2. Asztalossegedek valamennyi te-

Ot helyen teljesitik alepen 200 53
segedek koveteleset,
ott munkaba lepnek.

» * 21. A Temesvarott munkaban levo
osszes ipari munkasok .... 10000 2 Ok : az epitoiparosok

nem fizetik meg a
segedeknek a kizaras
alatt a bert.

» » 25. Teglaveto munkasok negy telepen 80 2

» jun. 4. Kadarsegedek valamennyi mu-
helyben 40 1 A segedeket elbocsat-

jak.
» > 18. Vasari czipeszek segedjei tizen-

egy muhelyben 31 1 A mesterek elbocsatjak
a sztrajkolokat.

» » 18. Lakatossegedek egy telepen . . . 18 1

» » 18. Lakatossegedek egy telepen . . . 12 2 A mester elbocs5tja a
sztrajkolokat.

* » 25. Vasuti palyamunkasok \ 170
7

» > 30. Vasuti raktarmunkasok ... . / 2
» jul. 2. Kalapgyari munkasok egy telepen 100 1 A gyar elbocsatja a

sztrajkolokat.
> » 10. Pamutszovogyari munkasok egy

telepen 60 2 A gyar elbocsatja a
sztrajkolokat.

» * 11. Lakatossegedek ket telepen - . . 30 1

» » 17. Badogossegedek egy telepen . . 6 1

» » 19. Kalapgyari munkasok egy telepen 200 6
» » 25. Badogossegedek egy telepen 6 1

» aug.16. Epitomunkasok egy telepen . . . 38 5
* * 21. Epitomunkasok ket telepen . . . 100 1

» szept.10. Malommunkasok egy telepen 99 1 A sztrajkolokat elbo-

cs^itj^k.
» » 24. Asztalossegedek egy telepen . . 22 5



39

Ezek miatt a sztrajkok iniatt nem kevesebb, mint 264
munkanap, es — ha ket korona munkaberatlagot veszunk alapul, —
132.500 korona munkaber ment veszendobe.

Az 1907. esztendo mar sokkal bekesebb viszonyok kozott
folyt le. A szakszervezetek ebben az evben inkabb politikai teren
mukodtek es igy nem igen ertek rea, hogy szelesebb koru
gazdasagi actiot inditsanak. Teljes azert megsem volt a beke.
Az emlitendo munkabesziintetesek kozott a ket gyujtogyari volt

a legnagyobb. Az elso 23 napig tartott es 150 ferfi es 163 noi

munkas vett benne reszt. Ot napon at pedig a gyar valamennyi
munkasa sztrajkolt. Az epito munkasok egy resze szinten ket
izben hagyott fel tomegesen a munkaval: marczius l-jetol majus
10-eig 400-an szlineteltek, kesobb pedig egy telep 103 munkasa
egy napon keresztiil nem dolgozott. Sztrajkolt azonkiviil 110
czipeszseged 4 napig, 30 badogos ket honapig es 60 kovacs 3

napig. A bognarok, kocsigyartok, nyergesek es fenyezok munka-
besziintetese kisebb jelentosegu volt.

Az emlitett sztrajkokra hoi a munkaido szabalyozasa, hoi

a szervezkedesi szabadsag, vagy a bizalmi ferfiak intezmenyenek
elismerese, hoi az inastartas korlatozasa, hoi mas korulmeny,
legtobbszor azonban a munkaber felemelese adott okot.

Lassuk mar most, hogyan allunk a temesvari munkaberek
kerdesevel. A munkassag evek ota folytatott gazdasagi harczanak
megyan az az eredmenye, hogy a Temesvarott fizetett munka-
berek joval meghaladjak az orszagos atlagot. A szakmunka itt

valoban oly anyagi elismeresben reszesul, mint keves hazai
varosban. Ennek magyarazata abban keresendo, hogy Temes-
varott a megelhetesi viszonyok is nehezebbek, mint masutt.

A munkasokkal a ber tekinteteben valo megegyezest czelzo

torekvesek a varosban nem voltak hiabavalok. Megallapithatjuk,
hogy a munkaadok eppenseggel nem zarkoztak el a munkasaik-
kal collectiv szerzodesre valo jutas elol, sot az egyik-masik ipar-

agban maguk a mesterek voltak azon, hogy irasos megallapo-
dasokkal biztos helyzet teremtessek. Collectiv szerzodes alapjan
szabalyoztak a bereket az asztalosok, badogosok, borbelyok,
czipeszek, karpitosok, kemenyseprok, lakatosok, nyomdaszok es

szabok.

A rendezett berviszonyokkal biro fobb iparagak minimalis
berei a kovetkezok : asztalos 3 K, badogos 2*80 K, bognar 2*40

K, borbely havi 10 K es ellatas, vagy havi 50 K ellatas nelkiil,

karpitos 3 K, kemenysepro havi 16 K es ellatas, a harmadik
even tul havi 80 K ellatas nelkiil, kovacs 2*40 K, konyvkoto
2'40 K, kofarago 42 filler oraber, komuves 4 K, molnar 3'20 K,
lakatos 2*60 K, mazolo es fenyezo 3*40 K, nyomdasz heti 22 K,
szabo heti 20—24 K, szobafesto 3'40 K. E mellett termeszetesen
tobb iparagban a darabszam szerint valo fizetes es az akkordber
is divik.

A temesvari nagyobb gyarak viszont ezeket a bereket
adjak

:

Turub czipogyar : heti ber ferfiak 12—26 K, nok 7—12 K,
accordber ferfiak 18—36 K, nok 9—18 K

;



40

yarosi villamos telep es gazgyar : a varos megallapitotta
berszabalyzat harom fokozatot ismer. Az egyes fokozatokba
val6 jutas harom evi szolgalat alapjan tortenik. A III. fokozat
1*80— 2*60 K, a II. fokozat 2*80 — 3*60 K es az I. fokozat 3*80—5
K-nyi bert tartalmaz. Az I. fokozat maximalis berenek elerese

utan a munkasok meg negy izben 5°/o-os otodeves korpotlekot
kapnak. A varos egyebkent nyugdijat is ad a munkasoknak

;

gyapotfonalgyar : napiber 0*80—3 K, accordber 10—22 K;
gyapjufonalgyar : itt az accordmunka divik

;
a kereset heti

berre atszamitva 12—20 K-nak felel meg;
kalapgyar: hetiber ferfiaknak 12— 30 K, noknek 6—12 K,

accordber (atlagos szamitas) ferfiaknak 15—28, noknek 10 -20 K
;

gyujtogyar: napszamber 1—2*50 K, accordber 2—3*50 K;
keztyugyar : csak accordbert fizet es pedig a szakmunkas

ferfiaknak atlag heti 25—50 K-at, a noknek 6-16 K-at.

Munkakozvetites. Temesvarott munkaspk kozvetitesevel ha-
romfele intezmeny foglalkozik: a Magyar Epitoiparosok Orsza-
gos Szovetsegenek fiokja, a szakszervezet es az ipari es keres-
kedelmi munkakozvetito intezet. Az emlitett szovetseg csak egy
esztendeje foglalkozik kozvetitessel es mar is szep sikert mutat
fel, a minek az az oka, hogy tagjai csakis a szovetseg kozveti-
tette munkast foglalkoztathatnak. Az 1907. ev vegeig a szovet-
seg 556 munkast juttatott foglalkozashoz.

A kozvetitesek jo reszet a szakszervezetek vegzik. Ezek
mar regen felismertek a rendszeres es szervezett munkakozve-
tites szuksegesseget, a mi annal konnyebbe tette reajok nezve
azt, hogy a munka piaczan valo szerepuket czeljaik gyorsabb
eleresere hasznaljak fel. Ma mar, a mikor a szervezetek az
egesz orszagot behalozzak, a munkakozvetito intezetek joforman
csak azokat a segedeket meg inasokat helyezhetik el, a kikei,

foleg inert a szervezetnek nem tagjai, a munkasok tomor egye-
siilesei elejtenek. Hazankban kulbnben osszesen csak harom
munkakozvetito intezet van : Budapesten, Pozsonyban es Temes-
varott. A temesvari intezet idorendben az utolso. 1905. aug. 17-e

ota all csak fenn. Jollehet a varos 10.000 fonyi munkasallaga
folytonos valtozasokon megy at s igy a segedero kereslete es

kinalata allandoan nagy, az intezet korantsem tudja azt az ered-
menyt elerni, melyet joggal elvarhatnank. Itt kell eppen a mun-
kasszakszervezetek kozvetito osztalyainakmunkajara reamutatni,
melylyel azon vannak, hogy az elhelyezes magukhoz ragadasa-
val befolyasuknak koret tagitsak es intensivitasat emeljek. A
temesvari munkakozvetito-intezet mukodese kialakulasanak a

szakszervezetek utjat alljak. Termeszetesen nemcsak a temes-
vari szakszervezetek dolgoznak ebben az iranyban, hanem vala-

mennyi magyarorszagi, mert kiilonben sikereik sem volnanak
oly nagyok. Az orszagos es klilfoldi osszekotteteseknel fogva
azonban mar nem nehez egyfelol a munkakinalatot iranyitani,

masfelol pedig a munkakeresletet oly gyorsan kielegiteni, hogy a

munkaadora nezve az intezeti kozvetites szinte feleslegess^ valik.

Ennek igenybevetelet a szakszervezetek mai uton is meghiusit-
jak. Eszkozeik kozott a megfelemlitesnek, terrorizmusnak elo-
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kelo liely jut. Ujabban a mestereket arra kenyszeritik, hogy az
intezeti kozvetitest teljesen mellozzek. 1

)

A temesvari munkakozvetito intezet 1907. evi tevekenysege
a kovetkezo adatokbol tiinik ki

:

ferfi-munk§s noi munkas fiu-inas

munkakereslet 3-119 573 35

munkakindlat 2.069 341 98

kielegitest nyert 1.475 33 32

le5ny-inas

A valoban vegzett 1.475 kozvetites koziil 815 a videkre szo-

lott, (mely alatt nemcsak szorosau Delmagyarorszag ertendo)
es csupan 660 tortent Temesvarra.

A kozvetito intezet fentartasa 6.318*23 K-ba keriil. A kolt-

segeket az allam, a keresk. es iparkamara es a varos egyenlo
reszben viseli.

A kivandorldst is a munkasiigy fejezeteben targyaljuk, mert
a varosbol idegen orszagokba koltozok zorae, sajnos, a munkas-
elembol keriil ki. Temesvar aranylag nagy mertekben jarul hozza
ahhoz a veraldozathoz, a melyet hazank foleg az Eszakameri-
kai Egyesiilt-Allamok javara hoz. Ennek a jelensegnek szomoru
voltat meg fokozza az a koriilmeny, hogy a kivandorlok szama
evrol-evre novekedik. Yajjon, mi az oka annak, hogy az uj nep-
vandorlas hullamai oly magasra tornyosulnak ebben a nagy,
ebben a gazdag varosban, a melyben a munkara valo alkalom
onmaga kinalkozik? A hoi tulnepesseg van, — ha egyaltalaban
szabad hazankban errol beszelni, - a hoi a munka kore szuk
hatarok koze szorul, ott ertheto ez a jelenseg

;
de Temes-

varott, a melynek folyton fejlodo ipara ujabb es ujabb kereseti
forrasokat nyit a dolgos kezeknek, a jelenseg okait bizony ku-
tatni kell. Ha pedig melyere hatolunk a fontos gazdasagi ker-
desnek, arra a meggyozodesre kell jutnunk, hogy azok az okok,
melyek a temesvari kivandorlokat az utlevel megvaltasara keny-
szeritik, korantsem termeszetesek. A varost kivandorlas czeljabol
elhagyok kozott igen kevesen vannak, a kik azert keresnek uj

hazat, mert a megelhetes szamukra itt lehetetlen volt. A munka-
berekrol szolo ismertetesben kimutattuk, hogy a varosban —
melyben a megelhetesi viszonyok, ezt megvalljuk, nem mond-
hatok olcsoknak, — a munka a kello dijazasban reszesul. A tisz-

tesseges boldogulast feltetlenul biztositjak a berek. Beteges va-
gyakbol szarmazo igenyek kielegitesere a munkaberek terme-
szetesen nem adnak alapot, nemcsak itt, hanem masutt sem.
A kivandorlok nagy contingenset pedig eppen azok szolgaltatjak,
a kik nem erik be a munkajuknak erteke szerint valo jutalma-
zasaval, hanem a szerencse uzesere indulnak, a mely a tengeren-
tulrol int felejuk, illetoleg melyrol ok azt hiszik, hogy felejiik int.

Sok szakmunkas jobb ber remenyeben szall hajora, masokat a
meggazdagodas vagya hajt a tengerre, sok igen derek munkast

0 A temesvari szabosegedeknek az 1906. evben befejezett sztrajkja
alkalmaval kotott egyezseg a szakszervezeti kozvetites kotelezo voltat
mondja ki. L. A temesvari keresk. es iparkamara kozgazdas^gi jelentese
az 1906. evrol, a 68. oldalon.
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vegiil a szerencsetlen munkasviszonyok kenyszeritenek a haza
elhagyasara. Ezek a meghasonlottak. Ezeknek valasztani kellene
gazdajuk es a szakszervezetek kozott, melyeknek pressiojaval
nem mernek szembeszallni. Ok a harmadik utat valasztjak, az
Amerikaba vezetot.

Az 1907. evben a fokapitanysag osszesen 1.224 utlevelet

adott ki 1.637 szemely szamara, mig az elozo esztendoben csak
1.080 utlevelet valtottak, melylyel 1.540-en utaztak. Bevallottan
kivandorlas czeljara 777 szemely kerte az utlevelet. Ezek ko-
zott volt

:

iparosseged 187

gyari munkas 241

kereskedo es kereskedo seged . . 27

napszamos 186

cseled 107

az ertelmiseghez tartozo 29

osszesen . . 777

A kivandorlok 413 csaladtagot vittek magukkal, a mibol
arra kovetkeztethetiink, hogy a csaladosok a visszateresre nem
gondoltak.

Munkasszakszervezetek es a munkaadok szervezkedese.
A munkassag szervezkedese Temesvarott igen koran indult meg.
A varos nyomdasz-segedei az orszagos egyeslilet tagjaikent mar
az 1869. evben tomorultek. A nagyaranyu szervezkedes azonban
csak az 1902. evvel indult meg. Azota evenkent keletkezett egy-
egy szakszervezet. A legtobb persze az utolso harom eszten-

doben, a miota a szakszervezetek a politikara vetettek magu-
kat. Ma Temesvarott 18 szakszervezet mukodik. Ezek a kovet-
kezok

:

Nyomd£szok

Az alakulSs

eve

1869

A tagok

szama

167

Szabok 1902 264

Yas- es femmunkasok . . . 1903 309

Famunkasok 1904 412

Epitomunkasok 1905 721

Textilipari munkasok .... 1905 10

Borbelyok . . 1906 87

Konyvkotok 1906 30

Yasuti munk&sok 1906 400

Elelmiszerkeszito munkasok 1906 84

Foldmunkasok 1907 312

Bormunkasok 1907 42

Aesmunkasok ........ 1907 18

Czi’peszek es csizmadiak . . 1907 300

Molnarok 1907 242

Foldhordok . . 1907 412

Kalaposok 1907 40

Festok . . 1907 80
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A szakszervezettol nyert adatok szerint osszesen 3.932 tagja
van a temesvari munkasorganisatidknak. Ilyenkepen a varos
munkassaganak 39‘32°/o tartozik a szakszervezetbe.

A munkaaddk szervezkedese az utobbi evek ota folyik.

Eredmenyrdl azonban alig lehet szo. A munkaadok osszetarto-

zasanak sziikseget altalaban csak a kisipar latszik erezni. A
gyari vallalatok ezeket a torekveseket nemcsak bogy nem par-
toljak, lianem velok egyenesen szembeszallva, magukat min-
den tomoritesi mozgalombol kivonjak. A munkaaddk szervez-
kede$et illetoleg a kezdemenyezes a Temesvari Iparegyesuletbdl
indult ki, mely eddig nyolcz csoportot alakitott. Ezek kozott a

legnagyobb a czipeszeke, melynek 142 mester a tagja. A bor-
.belyok es fodraszok csoportjat 98, az asztalosoket 52, a lakato-
soket 33, a badogosoket 26, a karpitosoket 16, a nyomdaszoket
9 es a kemenyseproket 5 iparos alkotja. Az Iparosegyesiilet
csoportjai a munkasszakszervezetekkel erintkeznek es veliik

kotik meg a collektiv munkaberszerzodeseket is.

A Magyar Epitoiparosok Orszagos Szovetsegenek fiokja

ket ev ota inukbdo egyesiiles a munkasok szakszervezeteit nem
ismeri el, a collektiv szerzodeseket mellozi es egyenenkent kot
szerzodest. A Szovetsegnek 32 epito- es kdmuvesmester, 10 acs,

25 asztalos, 15 badogos, 9 lakatos, 21 szobafesto es mazolo, 4
kofarago, 2 kalyhas, 4 cserepfedo, 2 czementgyaros, 1 iiveges,

1 teglagyaros, 1 mesztermelo, 4 fakereskedo es 1 meszkereskedo
a tagja.

A ket egyesiilettdl fiiggetlenul szervezkedtek a kocsigyar-
tok, kovacsok, nyergesek es fenyezok, valamint a szabok. Az
elobbi egyesuletbe 38, az utobbiba 44 mester tartozik.

A temesvari munkassag viszonyainak kutatasa kozben egy
erdekes koriilmenyre kell bukkanunk, nevezetesen arra, hogy a

varosban foglalkoztatott munkasok egy resze (hogy mennyi,
arra nezve statisztikai adatok nincsenek) nem temesvari lakos.

Temesvart a kozsegeknek valosagos kore ovezi. A szomszedos
falvak kozelsege lehetove teszi, hogy az odavalok konnyii szerrel

bejohetnek a varosba, itt az egesz napon at munkat vallalhatnak
es estenkint haza terhetnek. Temesvarott tenyleg mehalai, mos-
niczai, gyarmatai, szabadfalui, kissodai lakosok rendszeresen
vannak foglalkoztatva. Ez igen szerencses koriilmeny a varosra
nezve, nemcsak azert, inert a kozeli falvak kifogyhatatlan tar-

talyat adjak a sziikseges munkaeronek, hanem abbol az okbol
is, mert a varoson kiviil valo lakas mind a munkasra, mind
magara a varosra nezve elonyos. Nem szabad ugyanis elfeledniink,

hogy Temesvar nepsiiriisege mar az 1900. evi nepszamlalas ada-
tai szerint Budapest utan a legnagyobb volt az orszagban. Ha
tehat szamba vessziik azt, hogy Temesvar terjeszkedesi teriilete

nem nagy, viszont a munkassag szama az ipari fellendiiles kovet-
kezteben egyre szaporodik, kepet alkothatunk magunknak arrol,

hogy Temesvar helyzete ebben a tekintetben mily elonyos.
A nepsiiruseg tulsagos fokozodasanak elkeriilhetese temeszet-
szertien az ekkepen valo dragulast is elharitja es az allandoan
Temesvarott lakokra nezve is konnyebbe teszi a megelhetest.
A nepsiiriiseg nagyobbodasanak feltartoztatasa a varosnak ket-
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segtelenul kimagaslo erdeke, mert Temesvar ma is a draga
magyar varosok kozott foglal helyet.

A munkaskerdessel kapcsolatosan ezert ennek a fontos ker-

desnek nagyobb figyelmet kellene szentelni. Temesvarnak azon
kellene lennie, hogy a szomszedos falvakban megbizhato mun-
kasnemzedeket neveljen. Ez pedig csak ugy lehetseges, ha a

varos a korulotte levo kozsegeket az ujkori technika segitsege-

vel kozelebb hozza magahoz.
Egyelore a varost egy konnyebben megoldhato munkas-

iigyi kerdes foglalkoztatja : a munkdslakdsok kerdese.
A varos menten szinte eszrevetleniil keletkezett sagiuti,

ronaczi es ujkissodai telep mintegy parancsololag siettette a
messze kihato iigy, megallapitott programmszerint valo rende-
zeset. A varos vezefcosege mar hozza is fogott a nagy feladat
teljesitesehez, melynek elso phasisa gyanant azt az ertekes
munkat 1

) tekinthetjuk, melyben a varos fojegyzoje a kerdesre
vonatkozo anyagot szakszeruen feldolgozta. A hivatalos felfogas

szerint, a varos egycsalados munkashazakat tamogatna es pedig :

1. a hazhelyeket a fold jelenlegi ertekenek megfelelo aron
engedne at a munkasoknak, a kiknek a veteli arat 10 evi egyenlo
reszletkent valo kamatmentes torlesztesre hitelezne

;

2. az alapozashoz sziikseges varfali es a falazashoz sziikseges

uj teglakat ugyancsak rendes aron hitelbe adna el hasonlo 10

evi torlesztesre

;

3. a jardakat maga epitene es tartana fenn

;

4. az 1—3 szobas munkashazaknak typustervet ingyen en-

gedne at az epittetoknek

;

5. a hazakat a kozsegi potlekok fizetese alol is felmentene

;

6. a haztulajdonosokat felmentene az epitesi dij fizetese alol

;

7. a szerzodes es a kolcson-kotelezveny kiallitasat es mind
ennek, mind az ingatlan tulajdonjoganak telekkonyvi bekebele-
zeset a varosi iigyeszseg dljmentesen vegezne.

Mig a varos ily nagymervu kedvezmenyek nyujtasat he-

lyezi kilatasba, addig a temesvari nagyipari telepek koreben
a munkasokrol ilyen modon valo gondoskodas — az egy »Turul«
czipogyarat kiveve, — szoba sem keriilt. Ez a minden izeben
modern gyar mar 8 evvel ezelott kikototte, hogy a varos tartozik

neki a munkasai reszere szolgalo lakohazak epitesere 2 holdnyi
telket atengedni. Egyelore a vallalat 18 csaladnak valo hazakat
epitett. A munkasjoleti intezmenyek irant egyebkent ezidosze-

rint meg Temesvarott is keves erzek mutatkozik.
Kereskedelem. Temesvarott a kereskedelmi forgalom akkor

kezdett elenkiilni, a mikor az utak kiepitesevel es a jaromuvek
tokeletesitesevel a varos konnyen megkozelithetove valt. A XVIII.
szazad elott ezert nem szolhatunk Temesvarrol, mint kereske-
delmi varosrol, mert azt kozvetlenlil megelozoleg amugy is a

torok hodoltsag tartotta ott lenyiigozve az eroket, a XVI. szazad-
ban pedig meg a sziiksegletek tulnyomo reszet az iparos szolgal-

tatta. Masodkezbol valo vetel akkoron az ostermeles czikkein kivul

0 Geml Jozsef, Temesvar sz. kir. varos fojegyzoje: Temesvar lakas-
politikdja. Tanulmany a munk£slakasok kerdesehez.
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alig fordulhatott elo. Mai ertelemben vett kereskedelem a varosnak
az ozraan uralom alol valo felszabadulasa utan indult csak mieg.

Ebben az idoben nagykereskedessel foleg tarsasagok fog-
lalkoztak. Tudomasunk van a keleti tarsas&grol, mely mdr az
1820. evben osszekottetest tartott fenn Torokorszaggal l

) es a
temesvari kereskedelmi tarsasagrol, mely az 1724. evben alakul-
hatott, inert ebben az esztendoben kiserlik meg hivatalosan
kereskedelmi tevekenysegenek igenybe vetelet. Ez a tarsasag
mar tengeri kikotoknek szallitott es pedig viaszt, mezet, dohanyt,
gabonanenuieket, bort, palinkat es rezet. A hatosagoknak kiilo-

nos partfogasat nyerte el, mert 1728-ban az administratio isme-
telten elrendelte, hogy mezet es viaszt csakis a tarsasagnak
szabad eladni. 2

) A temesvari gorogoknek is volt kereskedo tar-

sasaga. Temesvarott ugyanis oly nagy szamban laktak gorog
kereskedok, hogy az 1805. evben gyermekeik reszere kiilon
iskolat is alapitottak. A gorogoket egyebkent visszaeleseik miatt
nem szerettek, 3

) sot a legszigorubban megrendszabalyoztak okeb
mert boltjaikat egyszeruen bezartak. Ezt a tilalmat a kereskedo-
tarsasag kerelme folytan a becsi haditanacs politikai okokbol,
— hogy a fenyes portaval ^kellemetlen viszalyba« ne keveredjek —
a nagyban valo kereskedesre nezve feloldotta ugyan, a kiskereske-
dest azonban tovabbra sem engedte meg. Utobb azonban megis
engedelyt kaptak arra nezve, hogy a Gyarvarosban »han«-t (szal-

last) epitsenek.4
) A gorogok mellett sok torok kereskedoje is volt a

0 1720 aprilis 6 : »Hofkammer-Reskript bedeutet, dass der K. Orienta-
lische(n) Compagnie bei Ausfuhr der Waaren in die Tiirkei, welche mit
Passen versehen, passiren zu lassen.« 1729 majus 11 : »Adm.
intimiret den Mauthamtern, dass da es verlautet, das die orientalische
Compagnie einige Tausend Sensen in die Tiirkei verfiihren wolle, diese

confiscirt werden sollen.« Dr. Baroti Lajos: Adattar Del-
magyarorszag XVIII. szazadi tortenetehez cz. munka 6 es 154. oldalan.

2
) 1724 oktober 16 »Hofkammer intimirt gegen welche Bedingnisse

der Temesvarer Handlungssocietat zur Prob gegen Entrichtung der 3 per
Cento 2.000 Centen Wachs, 1.000 Centen Tabak, 12.000 Metzen Getreide von
allerhand Gattung, dann 4.000 Eimer Wein und 2.000 Eimer Branntwein,
ingleichen 1.000 Centen Hausenrogen nach den K. Meerporten aus- und von
dannen weiters zur See abzufiihren, bewilligt, auch das selber die gehorigen
Passe ausgefertigt werden.« 1728 oktober 5 : »Adm. wiederholet den Befehl,
dass Wachs und Honig an Niemanden Fremden, ausser an die hiesige Com-
merce-Societat verkauft werden diirfe.« Baroti-fele adattar, 13. es 152. oldal.

3
) A tartomanyi kormany nadalyoknak nevezte oket egyik, az 1740.

evben kelt jelenteseben. Dr. Berkeszi Istvan : Temesvar szcd). kir. varos
kis monographidja, 180. oldal.

4
) 1741 oktober 13 : »Hofkriegsrath iibermacht der Adm. dass von der

hiesigen griechischen Compagnie wegen Wiedererdffnung ihrer versperrten
Gewolber, gemachte Ansinnen und was der H. General Baron v. Engels-
hofen hierauf geantwortet hat, mit dem Bedeuten, dass ihnen Griechen zur
Yermeidung einer unangenehmen Weitlaufigkeit mit der ottomanischen
Pforten, die Gewolber eroffnet und der Verkauf ihrer vorrathigen Waaren
albin grosso gestattet, auch respectu futuri gutachtlich an Hand gelasseu
werde...« 1742 majus 19: »Hofkriegsrath fordert von dem Feldmarschall-
Lieutenant Baron Engelschofen einen umstandlich- und griindlichen Bericht
wegen der von der Temesvarer griechischen Handlungscompagnie einge-
reichten Beschwerden, dass ihnen der alia minuta Verkauf nicht gestattet
wurde.« 1744 julius 22 : »Hofkammer genehmigt den Vorschlag von der
Adm. denen Griechen den alia minuta Handel einzustellen, hingegen soil
ihnen erlaubt sein, in der hiesigen Fabriquer Vorstadt, dann Pancsova und
Mehadia einen sogenannten Han erbauen zu lassen.« Baroti-fele adattar,
58., 59. es 64 oldal.
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varosnak. Ezeknek egy resze allando iizleti helyrol iizte a keres-
kedest, masik resze pedig hazalokereskedokent bejarta az orszag-
reszt, »a pornep tudatlansagaval visszaelt es a honi termeszt-
menyeket meghamisitotta.« Az administratio ezert mar 1719-ben
kiutasitotta a mohamedan hazalokat a falvakbol. Kesobb a nyilt

uzletbol gyakorolt kereskedest is a letelepules feltetelehez ko-
tottek es csak annyit engedtek meg nekik, hogy az osszevasa-
rolt arukat a vam lefizetese utan kivihetik. 1

)

Ezekre az intezkedesekre azert volt sziikseg, mert — mint
dr. Szentklaray Jeno irja »Szaz ev' Delmagyarorszag ujabb'
tortenetebol« cznnu forrasinuveben — »a bansagi kereskedest
nemcsak a sulyos vamrendszer, a tobbrendbeli egyenes tilalmak
es a termesztmenyek kivitelenek megnehezitese 2

) nyomtak, hanem
meg az orrneny, gorog, zsido es torok kereskedok is, kik tarsa-
sagokba allvan, a torok tartomanyokbol evenkint sok ezer mar-
hat hajtottak itt keresztiil, s ezaltal az itteni kereskedest lehetet-

lenne tettek. Ausztriabol visszajovet becsi es mas europai arukkal
is kereskedest iiztek a falvakban es Temesvarott, noha a szer-

zodesek nekik torok arukkal engedtek meg itt a kereskedest.
S miutan az itteni nyers termenyekre sziiksegiik nem volt, gyari
arukat pedig meg nem adhatott nekik a tartomany, az itt fol-

szedett temerdek penzosszegeket mind kivittek Torokorszagba«.
A mar ki^dott rendszabalyokat Maria Terezia kiralyno meg

szigoritotta. Az 1776. evben kimondotta ugyanis, hogy a gorog
es ottoman alattvalo csak abban az esetben kereskedhetik a

Bansagban, ha bejoveteletol szamitott hat honap alatt osztrak
alattvalova lesz, hiisegeskut tesz es felesegevel es gyermekeivel
ide koltozik. Ha gorogot es torokot rajtakaptak, hogy ennek
ellenere kereskedessel foglalkozik, aruit es ingatlanait elkoboz-
tak. A zsidokra nezve az ugyanabban az esztendoben megjelent
»zsido rendtartas« intezkedett, mely kereskedelmi tevekenyseguk
koret bizony igen sziikre szabta. Temesvarott osszesen nyolcz
kereskedo es hat zsibarus kapott engedelyt, a kik azonban elelmi-

szereket nem adhattak el. A videken valo hazalas tilos volt,

ellenben az orszagos- es hetivasarok latogatasat megengedtek. 3
)

1
) 1719 augusztus 11 : »Adm. verordnet sammtlichen Districts-Ver-

walteramtern, dass ... die in den Dorfern sich aufhaltenden tiirkischen

Hausirer abgesehafft werden.<' 1740 deczember 31 : »Hofkammer verordnet
der Adm., denen tiirkischen Handelsleuten, welche sich hier im Banat
nicht sesshaft machen wollen, keineswegs zu gestatten, eine Kramerei zu
errichten, die hingegen sich hier ansiedlen, ist gestattet, den alia minuta
Verkauf zu treiben.« 1744 augusztus 8. : »Hofkammer bedeutet der Adm.,
dass es bei dem gefassten Schluss bleibe, dass denen Tiirken nicht gestattet

werden darf den alia minuta Handel zu treiben, jedoch ist ihnen erlaubt,

die Produkten, die sie im Banat zuzammenkaufen, gegen Entrichtung der
Mauth in die Tiirkei zu fiihren.« Ugyanott a 131., 55. es 65. oldalon.

2
) Az aruk kivitele- es behozatalakor egyenlokepen 6°A>-os ertekvamot

kellett fizetni. 1731 februar 12 : ^Hofkammer bedeutet, die Kaufleute bei

Ausfiihrung und Einfiihrung der Waaren gegen Erlegung 6 pro Cento frei

passiren zu lassen.« Ugyanott a 24. oldalon.
3
) Szentklaray idezett munkajanak 228—230. oldalan. Berkeszi szerint

Temesvar az 1718. evben nyert jogot negy orszagos vasar tart^sdra. Heti-

vasdrt a varos alkalmasint az 1724. esztendo ota tart. »Adm. intimiret, dass
in Temesvar am Montage und Freitage die gewohnlichen Wochenmarkte
abgehalten werden, und dass dem Stadtrathe erlaubt wurde, von jedem
Wagen 3 kr. abzunehmen . . .« Baroti-fele adatMr, 142. oldal.
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A temesv&ri kereskedelem aranyairdl az 1840. evbol mar
hatarozott adataink vamiak. A tobbszor idezett Preyer-fele mono-
graphiabol tudjuk, hogy a mondott evben mintegy nyolczvanan
foglalkoztak kereskedessel, a kiknek kilenczvenharom iizletiik

volt. Az 1840. esztendoben Temesvar arukereskedelmi forgalma
igy festett

:

3,000.000 mero gabona
600.000 » rozs

300.000 » tengeri

100.000 » arpa

500.000 » zab

200.000 » repcze

50.000 ako gyiimolcspalinka

300.000 » bor
22.000 metermazsa so

» rongy ....
» mez
» viasz . . . .

» repczeolaj .

» lenolaj . . .

» hamuzsir . .

metermazsa gyapju . . .

* finom gyapju
» selyem . .

* dohany . . .

* faggyu . . .

» borko . . . .

» etelkaposzta

» gubacs . . .

* szalonna . .

» disznozsir . .

forintjaval

2 —
1-30

1
-—

r—
048
2
’—

7'

—

2 30

630

5 —
16-
70‘—

12 —
16*—

9-
32*—

50 —
1 .000*—

7 —
18*—

T-
4*-

6*-

12*-

10—

6.000

9.000

600

2.000

500

3.000

8.000

1.000

60

6.000

15.000

2.000

10.000

12.000

3.000

6.000

allatkereskedes . * . . .

nyersborkereskedes
borkereskedes . .

lisztkereskedes . . . .

gyarmat- es fuszerarukereskedes
rofosarukereskedes
erdelyi arukkal valo kereskedes
fakereskedes

vasarukkal valo kereskedes . . ,

iivegarukkal es edenyekkel valo kereskedes . .

arany-, eziist- es ekszerarukkal valo kereskedes
a kezmuvesek altal elert forgalom
atviteli es szallitmanyozasi iizlet

borarukkal valo kereskedes
norinbergi es rovidarukkal valo kereskedes . .

agytollkereskedes

kender- es lenkereskedes

Temesvar osszes ^ruforgalma e szerint . .

forintot tett ki.

forint

6,000.000

780.000

300-000

100.000

240.000

400.000

350.000

690.000

143.000

30.000

144.000

42.000

24.000

8.000

27.000

256.000

50.000

60.000

42.000

270.000

14.000

40.000

72.000

36.000

60.000

2,000.000

300.000

500.000

500.000

1,000.000

800.000

600.000

200.000

1,000.000

120.000

400.000

1,500.000

600.000

2,000.000

200.000

200.000

40.000

22,138.000
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A mai temesvari kereskedelem a hivatalos csoportositas

alapjan, az iizleti telepek szama szerint, a kovetkezokepen
oszlik fel:

Allatokkal, mezogazdas£gi es allati termekekkel valo

kereskedes 120

Faval, egyeb erdei termekekkel es asvanyi anyagokkal

valo kereskedes 39

Yas- es femarukkal, gepekkel, mu- es hangszerekkel

valo kereskedes 42

Az agyag- es iivegipar keszitmenyeivel valo keres-

kedes . . 6

Fa- es faragott-, diszmu- es papirosarukkal valo keres-

kedes 45

A fono- es szovoipar es a ruhazati ipar korebe tartozo

arukkal valo kereskedes 153

Elelmezesi es elvezeti czikkekkel valo kereskedes . . 309

Egyeb arukkal valo kereskedes es a kereskedelem

seged£gai . . . . 280

Osszesen . . . 994

A kereskedelem egyes agait viszont ennyien muvelik :

L

)

ldkereskedo 1, serteskereskedo 2, baromfikereskedo 6, hal- es
rakkereskedo 2, gabonakereskedo 16, lisztkereskedo 33, termeny-
kereskedo 28, fozelekkel es konyhakerti novenyekkel valo keres-
kedo 9, gyumolcskereskedo 2, elofa- es viragkereskedo 9, pamut-
es jutakereskedo 1, gyapjukereskedo 1, nyersborkereskedo 5,

tollkereskedo 4, egyeb allati termekekkel valo kereskedo 1, fa-

kereskedo 23, szenkereskedo 7, agyag-, homok- es meszkeres-
kedo 9, vaskereskedo 10, egyeb femarukkal valo kereskedo 2,

gazdasagi gepekkel valo kereskedo 8, varrogep- es kerekpar-
kereskedo 6, haztartasi es konyhaberendezesi czikkekkel valo
kereskedo 3, muszaki czikkekkel valo kereskedo 1, latszereszeti

czikkekkel valo kereskedo 10, hangszerkereskedo 2, agyag- es

iivegarukereskedo 6, butorkereskedo 6, borkereskedo 8, norin-

bergi es diszmiiarukkal valo kereskedo 22, papiros- es iroszer-

kereskedo 9, kotel- es zsakkereskedo 5, rovid- es kezmuarukkal
valo kereskedo 75, divatarukereskedo 44, posztokereskedo 4,

czipokereskedo 7, ruhakereskedo 16, rongykereskedo 2, deli-

gyumolcs- es czukorkakereskedo 4, fiiszerkereskedo 42, szatocs

186, tojas-, tej-, sajt- es vajkereskedo 3, hentes- es husarukeres-
kedo 6, elelmiszerkereskedo 29, borkereskedo 13, sorkereskedo

13, szesz-, palinka- es likorkereskedo 12, gyertya- es szappan-
kereskedo 2, vegyeszeti es gyogyarukkal valo kereskedo 7,

kony v- es zenemukereskedo 16, zsibarus 38, vegyeskereskedo 50,

cseledszerzo 3, hirdetesi vallalkozo 3, szallito es bizomanyos 9,

iigynok es alkusz 111, takarekpenztar es bank 28, zaloghaz 4,

kozraktari vallalat 1.

Bejegyzett czege 240 kereskedonek van.

0 A temesvari keresk . es iparkaviaranak az 1907. ev vegen lezart
statisztikaja.
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Temesvar kereskedelme a felsorolas szerint 58 agra tago-
z6dik. A forgalomnak ez a specializalodasa a mellett szol, hogy
a varosban sokfele es valtozatos igeny nyer kielegitest. Temes-
var iizleti forgalma azonban nemcsak valtozatossagaval, hanem
aranyainak nagysagaval is kitimik. A varosnak tobb nagykeres-
kedese van, a melynek vevokore az orszag egesz deli reszere
kiterjed. Ezek az iizletek a fovarosiakhoz hasonloan allandoan
utazokat tartanak, a kik Delmagyarorszagot es a Kiralyhagon tul
levo megyeket rendszeresen bejarjak. A sziikebb ertelemben
vett Delmagyarorszagon Temesvar kereskedelmi szerepe domi-
nalo. Yonzo ereje nem csupan kornyekere terjed ki, hanem elhat
a szomszedos varmegyekbe is, a melyeknek finomodott izlesu
kozonsege szuksegleteinek fedezese vegett gyakran latogatja
meg. Ezt termeszetesen a detailkereskedelemre ertjlik. Temesvar
lizletei, kulonosen a Belvarosban levok, kiilsoleg is melto meg-
jelenesuek. Ha az elokelobb divat-, dlszmu-, ekszer-, rovid-,
liveg-, csemege-, konyv-, papirosarukereskedesek izleses beren-
dezeset es aruinak valoban valogatott keszletet tekintjiik, a fo-

varosban kepzeljiik magunkat.
Az alabbiakban a varos szamottevo kereskedelmi agaza-

tainak jellemzeset adjuk.
A mezogazdasag termekeivel valo kereskedes az egesz

orszagban decentralizalodott. A videk kisebb goczpontjai a
nagyobb kozeppontok versenytarsaiva lettek, azonkivill a vasuti
halozat folytonos bovulese is felszabaditotta a videket a kiilon-
bozo centralis fekvesu helyek gyamkodasa alol. Temesvar
kozepponti jelentosege is csokkent a mezogazdasagi termekek
kozvetitese tekinteteben, a mely annak idejen, a mikor az iizleti

agazatnak a kis kozsegekben nem volt annyi muveloje es a
mikor a nagy czegeknek nem volt minden faluban megbizottja,
aranyaira nezve kiterjedtebb volt. A mezogazdasagi termekekkel
valo kereskedes azert ma is szamottevo Temesvarott, mert a
v^ros szerencses fekvesenel es elonyos vasuti osszekottetesenel
fogva a gabonakereskedelmet illetoleg vezeto szerepet megorizte
Delmagyarorszagon. Folenye ebben az iranyban annyira ki-

domborodik, hogy Temesvar kereskedelme Delmagyarorszag
mezogazdasagi termelesevel megkozelito aranyba is hozhato. A
varos ugyanis Temes-, Torontal- es Krasso-Szorenymegye elso

arukozvetitoje, a mely tevekenyseget a keresletet tekintve, az
orszagresz hatarain nem igen terjeszti tul. Hozzavetoleges sza-

mitas szerint Temesvar Delmagyarorszag mezogazdasagi terme-
keinek 65 - 70°/o-at hozza forgalomba.

A delmagyarorszagi b u z a altalaban kbzepminosegu, melynek
40°/o-at a malmok veszik. A forgalom egyebkent tulnyomo resz-

ben Budapest fele iranyul es csupan a jobb qualitasokbol van
nemi kivitel Ausztriaba. A r o z s o t nem igen termelik. A keres-

kedelemben szereplo foleg Ausztriaba keriil. A delmagyarorszagi
arpa igen jo minosegu. Termelesere az utobbi idoben nagyobb
gondot is forditanak. A finom arpat a magyar es delnemet sor-

gyarak is vasaroljak. Tengeri, jolehet nagy mennyisegben terem,

keves keriil forgalomba. Hizlalasi czelra hasznaljak, a szesz-

gyarak feldolgozzak, Krasso-Szorenymegyeben pedig elterjedt

4
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elelmiszer. A kereskedelemben megfordulo aru telen Felso-
magyarorszagba es az osztrak tartomanyokba keriil. Az utobbi
idoben egy csekelyebb viztartalmu fajtat termelnek, az u. n.

„putyi“ tengerit, melyet aranylag nagyobb aron Olaszorszagban
ertekesitenek. Az olajos vetemenyek koziil a repczevel iizdtt

kereskedes nagyaranyu. A ndveny egyfelol szamottevo mennyi-
segben terem, masfelol kivalo olajtartalmu, ugy hogy a hazai,
osztrak es nemet gyarak elonyben reszesitik az idevalo repczet
mas orszag hasonlo termeke mellett es jobb arat is adnak erette.

A len szinten jo minosegu
;

kereslete ezert allandoan elenk.

Szaimajat osztrak gyarak ipari czelokra veszik. A magfelek
kozott a voroshere es luczerna tiinik ki, melybol Temes-
var minden europai orszagba szallit. A luczerna, tovabba a
muhar es zabos bukkony irant az utolso evekben
Szerbia erdeklodik, mely nagy mennyiseget vett kiosztas vegett.

A kender termelese a juta magas ara mellett is fejlodo
kenderipar sziiksegletenek novekedese miatt egyre nagyobb
merveket olt. A jo olasz magbol nott aru minosegileg is ki-

valik, minelfogva a vele valo kereskedes is elenkiilt.

Temesvar dllatkereskedelme mar a XVIII. szazadban or-

szagos hiru volt. Ezt a jelentoseget a mai napig is megtartotta,
habar az a korulmeny, hogy eziranyu forgalma tulnyomoreszt
az orszagos vasarokon bonyolodik le, az iizleti agazat egesz-
seges fejlodeset nem bizonyitja. Sot a lokereskedes hanyatloban
van. A Balkan felszigetnek szinte valamennyi allama Temesvar
kozvetitesevel szerezte be azelott a hadsereg reszere sziikseges

jobb faju lovakat, most azonban kezdik megkeriilni az itteni

lokereskedok szolgalatainak igenybevetelet. Romania es Torok-
orszag azonban meg mindig innen szerez luxuslovakat. Ujabban
a kereskedok Nemet- es Francziaorszaggal leptek osszekottetesbe.
A lokereskedes hanyatlasanak az a fooka, hogy a tenyeszto nem
adja el az allatot a kereskedonek, hanem maga kivan a vevovel
kozvetlenlil erintkezni. Ilyenkepen a kereskedo csak nehezen
gyujthet megfelelo keszletet es ezert inkabb iigynokke lesz.

Temesvar allatvasari forgalma feliilmulja az orszag vala-
mennyi vasarjanak forgalmat. Az 1907. evben tartott ot orszagos
vasaron felhajtott es eladott allatoknak ez a kimutatasa :

F e 1 h a j t 0 t t E 1 a d 0 t t

Vasar szarvas- szarvas-

marha 16 juh sertes marha 16 juh sert6s

Marczius ho . . . . 3.278 10.530 494 3.275 1.776 1.818 204 1.769

Junius ho . . 8.200 1.950 3.000 1.742 1.709 650 1.496

Augusztus ho . . . 6.311 6.500 1.250 4.900 2.554 1.474 439 2.696

Szeptember ho . . . 6.825 7.200 1.418 3.780 2.532 1.449 559 2.693

Deczember ho . . . 3.285 2.196 365 2.640 1.477 754 122 1.890

Osszesen . . . 23.463 35.426 5.477 17.595 10.081 7.204 1.974 10.451

1906. ev . • + - — 437 — — — 560 2.944

— 3.799 354 — 2.250 1.163 800 — —

Szarvasmarhakereskedessel a ket szeszgyar is foglalkozik.

Errol mar az ostermelesre vonatkozo fejezetben szoltunk. A



51
i

juhkereskedesnek is az a baja, hogy a tenyeszto mindenaron a

kozvetlen erintkezest keresi a vevovel.

A fakereskedes a varos kereskedelmenek igen jelente-

keny aga. Foleg epiilet-, szerszam- es tiizifanak forgalomba
helyezesere terjed. A kozeli krasso-szorenymegyei erdok nagy
mennyisegu fajat Temesvar helyezi el jo reszben, mi mellett

azonban mashonnan, sot kiilfoldrol eredo arut is kozvetit. Krasso-
Szorenymegye a szerszam- es tiizifaanyagot szolgaltatja, mig az
epiiletfa az erdelyi fureszekbol keriil ki. A kereskedelmi for-

galom az orszag hataran messze tulterjed. Kivitele a vasuti

talpfanak es a szerszamfanak van. A tolgy- es biikktalpfat Ausz-
tria, Nemetorszag es a Kelet vasarolja. A szerszamfanak egesz
Europaban, sot azon tul is van keletje. Ennek nyersanyagat
Horvat-Szlavonorszag, Romania es Szerbia erdei adjak, magat
az arut pedig Fiumen at Angol-, Franczia-, Spanyolorszagba,
Hollandiaba es Belgiumba es kisebb mennyisegben Orsovan es

Galaczon keresztiil a keleti piaezokra, nevezetesen az egyptomi
kikdtokbe viszik. A fakereskedelem teren Temesvar elol jar.

Kiilonosen a kivitelt illetoleg vannak sikerei. A korisfat Nemet-
orszag es Anglia Oroszorszagbol es Amerikabol hozatta. Tiz ev
ota a sziiksegletet nagy reszben Magyarorszag fedezi. Ez a

szamottevo kivitel egy temesvari czeg kezdemenyezesenek kovet-
kezmenye, a mely eloszor exportalta az arut.

A borkereskedelem hanyatlik. Ezt azonban nemcsak itt

tapasztalhatni. Annak idejen, a mikor hazanknak szamottevo
kivitele volt, Temesvar jelentekenyen resztvett ebben az export-
ban. A varos borkereskedelme ma tulajdonkepen csak a kor-
nyekre szorul. Pedig Temesvart fekvese arra teszi hivatotta,

hogy a nagy bortermelo videk arujanak kozvetitoje legyen.
Koriilotte, mint kozeppont koriil teriil el a torontali, arad-hegy-
aljai, fehertemplomi es verseczi borvidek. A kereskedelem azon-
ban nem centralizalodhatik, inert az osztrak vevo a keres-
kedelem megkeriilesevel egyenesen a termelovel erintkezik.

Annal nagyobb lendiiletet vett a gyumdlcspalinkdval es

pedig a szilvoriummal valo kereskedes, mely azert fejlodott ki

oly nagy mervben, mert a varos szilvatermo videk kozeppontja.
A temesvari szilvoriumkereskedok ma hatarozottan az orszag
legnagyobb szakmabeli kereskedoi, a kik tulajdonkepen a sajat

keszitesu arut bocsatjak forgalomba. A nagykereskedok a ter-

melesi idoszak alatt a szilvatermelo videkeken maguk vegzik az
egetest, tisztabb es czelszeriibb kezelesben reszesitik az arut,

mialtal fogyasztasa sokkal kiterjedtebbe valt, mint azelott volt,

a mikor meg a parasztok vegeztek az egetest. Temesvar mintegy
50.000 hektoliter szilvoriumot helyez el evenkint es pedig 607o-ot
hazankban, 30°/o-ot Ausztriaban es 10°/o-ot a tavolabbi kiilfoldon,

jelesiil Orosz- es Olaszorszagban. A szilvoriumkereskedes fel-

viragzasa a szeszgyartasnak es a kadariparnak is lendiile-

tet adott.

Nevezetes aga Temesvar kereskedelmenek a szalonna- es

zsirkereskedes
,
melynek evi forgalma korulbeliil egymillio korona.

Ugyancsak szamottevo a nyersboruzlet is. Ennek forgalma szin-

ten eleri az egymillio koronat. A baromfikereskedes hasonlokepen

4*
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nagyaranyu. Az itt levo hizlalon kiviil a h&rom deli megye
tenyeszete szolgaltatja a szarnyasokat, a melyeknek jo reszben
a kiilfold a vevoje.

Yaloban kiilonleges helyzetben van Temesvar a fuszer-
kereskedest illetoleg. A fuszerszakmaba tartozo arukkal nagy-
ban lizott kereskedesre vagyunk itt csak figyelemmel. Temesvar
ezen a teren hatarozottan vezet a videki varosok kozott. Fuszer-
aruknak nagyban valo eladasaval 9 kereskedo foglalkozik, a ki

utazoival rendszeresen beutaztatja az orszag deli reszet, ugy,
hogy a vevok halozata a Dunantulra es az erdelyi megyekre is

kiterjed. A varosban egyebkent harom fuszermalom is van.
Igen kiterjedt a rovidarukereskedes, melylyel — szinten

nagyban — harom czeg foglalkozik. Ezek is utazoik segitsege-
vel bonyolitjak le az orszagba messze belenyulo forgalmukat.

Vegiil a szen-, vas-, gep- es livegarukereskedes valik ki a
tobbi kereskedelmi agazat koziil.

Penzugy es hitel. A kereskedelmi forgalom elenkulese mar
oly idoben erlelte meg Temesvarott egy penzintezet alapitasa-

nak sziiksegesseget, a mikor mas varosok hasonlo tervek meg-
valositasara meg nem gondolhattak. Az elso temesvari tdkarek-
penztar eszmeje az 1845. evbol szarmazik, maga a penzintezet
azonban: a ^Temesvari Takarekpenztar EgyesuleU (a mai
»Elso Temesvari Takarekpenztar*) csak egy evvel kesobb ala-

kult. Az intezet alaptokeje 20.000 forintot tett ki, mely 400
darab 50 forintos reszvenybol allott. A takarekpenztari egyeslilet

21 even at egyetlen penzintezete volt a varosnak. A kiegyezes
esztendejeben alakult a 400.000 forint reszvenytokevel rendel-
kezo ^>Elso Banati Kereskedelmi es Iparbank«, majd egy evvel
kesobb a »Temesvari Kereskedelmi es Foldhitelbank«, melynek
200.000 forint alaptokeje volt, 1869 ben keletkezett a ^Ternesi
Takarekpenztar* (a mai »Temesvari Agrar-Takarekpenztar r.-t.«)

es 1870-ben a »Temesvari Iparbank*. Az elobbi reszvenytokeje
50.000, az utobbie 80.000 forintra rugott. Az orszagos penzugyi
valsagot az ot intezet koziil csak ketto tudta tulelni : a volt

»Egyesiilet« es a »Temesi Takarekpenztar*. A masik harom
penzintezet csodbe jutott. A harom penzintezet bukasa 1878
augusztus havatol 1874 januar havaig, tehat egy felev alatt

kovetkezett be, kepzelheto tehat, hogy mily magatartast tanusit-

hatott a kozonseg a meglevo ket intezettel szemben. Az ^Elso
Temesvari Takarekpenztar« az 1873. ev augusztus— oktober
havaban tenyleg 340.000 forint betetet veszitett el.

1

)
A krizis

folytan 1881-ig csupan ket kisebb penzintezet alakult. Azontiil

azonban evenkint alapitottak penzintezeteket. A nyolczvanas es

kilenczvenes evek mindegyikere tenyleg egy-egy takarekpenztar
vagy bank alapitasa jut. Ez a siiru alaoitas az 1907. evben
28-ra szoktette fel a penzintezetek szamat, melylyel Temesvar
Budapest utan elso helyre keriilt.

A temesvari bankok- es takarekpenztaraknak ez az elszaporo-

dasa nem egeszseges alapbol indult ki. A penzintezetek alapita-

0 Barat Armin : Az elso temesvari takarekpenztar dtveneves torte-

nete, 168. oldal.
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sat liem kozgazdasagi sziikseglet sziilte. Az alapitasok nagyobb
reszeben a vallalkozasi kedv es a nyereszkedesi vagy volt az
indito ok. Temesvar forgalmi viszonyai elvegre megkovetelik,
hogy a hitel- es bankmuveletek lebonyolitasara megfelelo szam-
ban alljanak rendelkezesre penzintezetek, a feleslegesek azon-
ban csupan versenyt tamasztanak, a mely bizonyos hataron till

csak veszedelmes lehet. Ma, ezt megmutatta a mult evi penz-
szlike, csak tokeeros, jol alapozott penzintezetek tolthetik be
elonyosen kozgazdasagi hivatasukat. A nehany szazezer koronas
alaptokeju bankocskak rendes viszonyok kozott a hitel tulsagos
igenybe vetelere csabitanak, a penzforrasok megszlikiilesekor
pedig reafekiisznek adosaikra, a kik igy termeszetesen igen szo-

rult helyzetbe keriilnek. Az adosoknak nevelese es existentiak
tonkretetele pedig nem penziigyi feladat.

A magasabbrendu kotelessegek felveismerese kulonben nem
csupan a kisebb intezeteket jellemzi. Ebben a tekintetben a
nagyok is szemrehanyast erdemelnek. A temesvari bankok es

penzintezetek iparfejlesztesi feladatokat szinte teljesen megtagad-
nak. Mig mas varosok penzintezetei kiterjedt mertekben tamo-
gatjak az ipart es kozvetleniil is elenken vesznek reszt uj ipari

alapitasokban, a temesvari hitelintezetek tulnyomo tobbsege
csodalatos tartozkodast tanusit. Ketes vallalkozasokra nem gon-
dolunk, velemenyiink szerint azonban egyes gyari vallalatok
alapitasanak kisebb-nagyobb szamu reszvenyek jegyzesevel valo
segitese semmi esetre sem tekintheto oly koczkazatnak, melytol
ovakodni kellene.

Eros azonban a meggyozodesunk, hogy ebben az iranyban
mar a kozel jovoben valtozas fog bekovetkezni. A temesvari
penzpiacz helyzete nem megallapodott. A mai allapot atmeneti,
melynek kialakulasi utja meg van szabva. Ez az ut pedig a

concentratio fele vezet. Az 1908. ev erre nezve mar megerlelte
a gyiimolcset. Az elso fusio mar megtortent, az osszeolvadas
gondolata tehat megtartotta bevonulasat.

Az 1907. ev vegevel 22 reszvenytarsasagi es 6 szovetkezeti
bankja es takarekpenztara volt a varosnak. 1

) Erdekes tiinet,

hogy ezek kozott a penzintezetek kozott ket reszvenytarsasagi
es ket szovetkezeti vallalat fiokintezete, es negy reszvenytarsa-
sag affilialt alapitasa budapesti penzintezeteknek.

A penzintezetek alaptokeje es tartalekalapj

a

az 1907. ev
vegen ez volt

: Alapt8ke Tartalekalap
koronakban

Reszvenytarsasagok . . . . 9,921.909 5,752.345

Szovetkezetek 339.456 46.023 2
)

Jellemzesiil csupan azt kivanjuk megallapitani, hogy a hat
aradi reszvenytarsasag az 1905. evben 7,320.000 K alaptoket es

6,735.907 K tartalekalapot mutatott ki.

0 A penziigyi helyzet 1906. es 1907. evi balrafordulasa miatt az iden
egy takarekpenztar felszamol, egy megbukott es ketto fusionalt.

2

) Az Osztrak-Magyar Bank temesvari fiokjarol kiilon emlekezunk meg.
A jelzett osszegekben a fovarosi intezetek fiokjainak adatai nem szerepelnek.
Ezeket statisztikankbol kenytelenek voltunk egeszen kihagyni, mert a fio-

kok forgalmi adatai dnalloan nem szerepelnek.
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A itakarekbetetek aranya nem ad okot az eszrevetelre. A
betetek osszege kitett

:

A r£szv6nytarsasagoknal A szov^tkezeteknel

42,245.781 K-at 299.486 K-at

Nagyobb beteti allomanya csak a zagrabi, pozsonyi es aradi
hitelintezeteknek van.

A tobbi fomuveletben elert eredmeny a kovetkezo adatok-
bol tunik ki

:

Reszvenytarsasagok SzSvetkezetek

Valtoleszamitolas - . . 39,734.741 948.001

Eloleg es kolcson . . 9,079.245 236.871

Jelzalogkolcson . . . . 42,449.221 —

Jelzaloglevelek kibocsatasaval csak egy temesvari takarek-
penztar foglalkozik. A budapesti tozsden is jegyzett zaloglevelek
osszege 14,987.100 koronara rug.

A mi a nyereseget illeti, ez a kovetkezo volt

:

A reszvenytarsasagoke

1,344.865 K
A szovetkezeteke

4.632 K

A reszvenyvallalati penzintezetek tehat atlag °/o-os

iizleti nyeresegre tettek szert.

Az Osztrak-Magyar Bank temesvari fiokintezete egyike a
legnagyobb forgalmu magyarorszagi fiokoknak. A jegykibocsato
bank igenybevetele evrol-evre fokozodik, a mi hatarozottan a

temesvari piacz megizmosodasanak jele. Az 1905—1907. evi for-

galom nagysagat az alabbi adatok mutatjak:

1905 1906

koronakban
1907

A muveletek osszege .....
Valtok, warrantok es ertekpa-

35,010.813 46,691.023 75,218.669

pirok leszamitolasa 30,618.073 41,497.802 61,706.164

Kezi zalogkolcson 3,318.200 3,847.900 12,032.200

Kiallitott utalvany 263.693 452.584 319.599

Giro-forgalom : bevetel .... 231,200.339 269,244.806 301,373.275

» kiadas .... 230,653.690 270,168.936 301,019.100

Penztari forgalom 487,630.000 553,322.000 654,994.000

A temesvari fioknak a tobbi magyarorszagi bankfiok
kozott elfoglalt helyenek jellemzesekepen utalunk arra, hogy a
muveletek osszeget illetoleg csupan Arad van elobb, a hoi a

kezi zalogra engedelyezett kolcsonok valamivel nagyobbak.
A leszamitolasi uzletagban azonban Debreczen is megelozi a

varost, ugy hogy itt Temesvar harmadik helyre szorul ugyan,
forgalma mindazaltal Szegedet 265, Pozsonyet pedig 305°/o-kal

haladja meg. A giroforgalomban Temesvar szinten a masodik
helyet foglalja^el; elotte a videki fiokok koziil csupan a debre-
czeni jar.
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Vegiil jellemzo adatkent icle iktatjuk a temesvari bank-
fioknal leszamitolt valtok atlagos lejarati idejet es atlagos osz-

szeget

:

Atlagos lejarati ido Atlagos osszeg

1905-ben .... 59 nap 760 K
1906-ban .... 61 » 936 »

1907-ben 59 » 971 »

E szerint a temesvari valtok osszegenek folytonos emelke-
dese mellett a lejarati ido rovidiilese allapithato meg, a mi a
temesvari forgalomnak egeszseges iranyban valo fejlodese mellett

szol. A mult evben eszkomptalt valtok tekinteteben rovidebb
atlagos lejarati ideje a budapesti (48 nap), a pozsonyi (54 nap),
beszterczebanyai es pecsi (56 nap) fiok valtoinak volt.

Kozlekedesitgy

.

Az a politikai es kozgazdasagi positio,

melyet Temesvar varosa mindenkor elfoglalt, elokelo kozleke-
desi goczpontta is tette a varost.- Foldrajzi fekvese minden
bizonnyal sokban hozzajarult ahhoz, hogy mar a legregibb
idokben az orszagot atszelo utaknak volt allomasa. a jelen-

tosege a forgalom fejlodesevel termeszetszeriien egyre fokozo-
dott. A XVIII. szazad elejen Temesvar mar rendes kocsikozle-
kedest tartott fenn harom foiranyban. 1

)

A mai Temesvarnak kozuti, hajo- es vasuti kozlekedese van.
A kozuti osszekottetest ket allami ut es mintegy 26 km. hosszu
torvenyhatosagi ut tartja fenn. Mind a debreczen- fehertemplomi,
mind a szeged— szaszsebesi allami utnak kivalo szerep jutott,

inert egyfelol a nyugatra, masfelol a keletre iranyulo forgalom
lebonyolitasara volt hivatott. Ma termeszetesen ezeknek az utak-
nak alarendeltebb a jelentosegiik. A varos utczai rendezettek es
— a mi a kozlekedes szempontjabol igen fontos — legnagyobb-
reszt kovezettek. Temesvar utczai es terei 115*5 hektarnyi terii-

letet foglalnak el, melybol 60% a burkolt resz. Temesvar a kove-
zesre mar regota nagy gondot fordit. Az 1773. evben a varos
mar 1.500 forintot koltott a kovezesre, a melyre forditott osz-

szegek azota evrol-evre emelkedtek. Az 1887—1899. evig terjedo
idoszakban a kovezes 3,179.366 koronat emesztett fel.

2
) A kove-

zesre hasznalt anyagot illetoleg a bazalt- es keramitko, valamint
az aszfalt a tulnyomo. Az utczai vilagitas tekinteteben Temesvar
szinten legelol jar a hazai varosok soraban. A kozvilagitas a
XVIII. szazad kozepen honosult itt meg, megelozven ezzel
Magyarorszag valamennyi varosat. Temesvar hasznalta tovabba
elsonek a magyar varosok kozott az utczai legszeszvilagitast

(1884 ota) es villamos vilagitast (1884 ota). Igy nem is csodalkoz-
hatunk azon, hogy Hoffmansegg szasz grof, a ki 1794-ben itt

tartozkodott, az irta konyveben (Gorlitz, 1800), hogy Temesvar
Magyarorszag legszebb es legrendezettebb varosa. 3

)

9 1735 szept. 28. *Adms-Cireulare mittelst welchem bedeutet
wird, dass gleich denen nach Lest und Belgrad eingerichteten Landkut-
schen auch solche nach Siebenburgen fahrende derlei Landkutschen ein-
gerichtet worden sind, welche Sommerszeit monatlich 2-mal, namlich den
1. und 16., Winterszeit aber nach Zulassigkeit der Witterung unfehlbar
dahin abgehen « Baroti idezett gyiijtemenyenek 177. oldalan.

2
) Dr. Berkeszi idezett monografiajanak 42. oldalan.

3
) Armin Barat : Die kon. Freistadt Temesvar

,

96. oldalan.
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A varosi kozlekedes leghasznaltabb eszkoze a kozuti villa-

mos vasut, a mely az 1899. ev ota szolgalja a forgalmat. Azelott
1869 ota lovonatu vasut kozlekedett. A villamos vasuti halozat
10*415 km.-t tesz ki. Az 1907. evi forgalmat 19 motoros kocsi,

4 motoros tartalekkocsi es 10 mellekkocsi bonyolitotta le, mely
ebben az esztendoben osszesen 4,798.716 utast szallitott es

1,141.909 kocsikilometert tett meg. A szemelyszallitast ezenkiviil

80 ketlovas es 60 egylovas berkocsi vegzi.

Temesvar vizi utja a Bega-csatorna , melynek hajozhatova
tetelet a varos mar felszazadot meghalado ido ota surged. Ha
a csatornan Nagybecskerekig rendes hajokozlekedes lehetseges,

Temesvar — minthogy a nagybecskerek— titeli folyout allandoan
jarhato — vizi osszekottetest nyer egyfelol a Tiszaval, masfelol
a Dunaval. A varos ilyenkepen Felsomagyarorszaggal es — a

mi a fo — a Balkan felsziget allamaival vizen kozlekedhetnek
es hajon eljuthatna a Fekete tengerig. Temesvar ezzel tenyleg
a Kelet kapuja lenne, a mire egyebkent fekvesenel fogva hiva-

tott. A Bega-csatorna hajozhatova tetele olcso vizi uthoz juttatna

Temesvart, a melynek fejlodo gyaripara Keletre iranyulo kivi-

teli torekveseiben hatalmas segitotarsra lelne. A varos ezert nem
pihent es szakadatlanul siirgette a megmerhetetlen erteku koz-
gazdasagi mu keresztiilvitelet. Actio actiora kovetkezett, miglen
a kormany az 1895. evi XLVIII. t.-czikk okadatolasaban kijelen-

tette, hogy a Duna utan kozvetlenul a Bega iigyevel fog fog-

lalkozni. Ket evvel kesobb mar tdrveny (1897: XXI. t.-czikk)

kotelezi a kormanyt, hogy a Bega hajozhatova tetelerol szolo

torvenyjavaslatot ot ev alatt terjessze elo, a mi a hatarido utolso

esztendejeben meg is tortent. Mind az 1902. evi XXII. mind az

1904. evi XIV. t.-czikk az allami beruhazasok soran kotelezoen
elrendelte az oly fontos vizi munkalatok foganatositasat, melyek
koziil a nagybecskerek— titeli csatornareszen ket duzzasztomu
es kamarazsilip mar elkesziilt, ugy hogy ezen a szakaszon a

hajoforgalom a legkisebb vizallas idejen is akadalytalanul le-

bonyolithato. A Temesvart fokozott mertekben erdeklo folytato-

lagos munkalatok szinten biztositva vannak. A folyo ev majus
ho 6-an a vizi beruhazasokrol a kepviselohaznal benyujtott
torvenyjavaslat utal arra, hogy a Temesvartol Nagybecskerekig
terjedo csatornaszakasznak az allando hajozasra valo alkalmassa
teteterol az 1902. evi torveny gondoskodott ugyan, minthogy
azonban ujabb munkalatok szuksegesek, a melyek akkor figye-

lembe nem vetettek, tovabbi 380.000 K-nyi hitel engedelyezese
kivanatos. Diilore fog jutni vegiil a Temesvar felett folyo Bega
hajozhatova tetelenek kerdese is, a mire nezve a torvenyjavaslat
szinten kotelezo igereteket foglal magaban.

Ez ido szerint a Bega-csatorna nem bonyolit le nagy for-

galmat. Biztosra veheto azonban, hogy allando hajozas eseten

mind aru-, mind szemelyforgalma lenyegesen emelkedni fog.

Az utolso ket ev forgalmi statisztikajat itt adjuk:

Gabona es liszt Egyebb aruk
1906 1907 1906 1907

m^termazsakban
Feladas . .

Leadas . .

2
,
218.492 1

,
255.022 592.799 245.096

642.590 184.674 404.537 398.921



57

Az 1907. evi forgalomnak szembeotlo csokkeneset egyfelol
hajozasi technikai akadalyok, masfelol kedvezotlen gazdasagi
viszonyok okoztak.

A kozlekedesi eszkozok kozott ketsegtelenlil a legfontosabb
a vasut. Temesvar mint vasuti goczpont is igen jelentekeny.
Allomasa a Nyugatot a Kelettel osszekoto budapest— orsova

—

verciorova—bukaresti fovonalnak es kozeppontja egy suru vasuti
halozatnak, melynek vonalai osszekottetesbe hozzak az egesz
orszaggal. Temesvarnak mar regi ido ota van vasut

j
a. Az elso moz-

dony az 1857. esztendoben futott be a temesvari palyaudvarra,
a mikor a varos a budapesti vonalnak vegallomasa volt. Ez az
allapot azonban csak egy esztendeig tartott, mert a vasut akkori
tulajdonosa, az osztrak-magyar allamvasuttarsasag, melynek szeme
elott a Balkan allamaival valo osszekottetes lebegett, a vonalat
mar 1858-ban Baziasig hosszabbitotta meg. Jelentosegre ez a vonal
azonban nem tudott vergodni, mert a remelt szerbiai osszekottetes
elmaradt, a dunai kozlekedes pedig akkoron nem elenkitette a
forgalmat. Temesvar addig nem is vett reszt a nemzetkozi vasuti
forgalomban, a mig az orsovai vonal ki nem epiilt. Ez 1876-ban
tortent es ^ varos ezzel az europai relaczio fontos allomasa lett.

Innen szamitodik a varos forgalmanak gyors fellendiilese. Temes-
var lefele belekapcsolodott a Balkan felszigetet atszelo fovonalba,
felfele amugyis benne volt a budapest — becsi viszonylatban,
masfelol ipara es kereskedelme is viragzasnak indult, ugy, hogy
a varos kozgazdasagi terjeszkedese minden iranyban megindul-
hatott.

Temesvarnak ma a kovetkezo vonalai vannak

:

Temesvar—Bazias (121 km.).

» —Orsova (189 km.).

» —Arad (58 km.), epiilt 1876-ban.

» —Nagyszentmiklos (62‘9 km.).

» — Buziasfiirdo (35*9 km.k
» —Modos (53 km.) es

» —Lippa-Radna (68 km.). 1

)

A nagyszetmiklosi es buziasfiirdoi helyi erdeku vasut az
1896. evben, a modosi es lippai pedig egy evvel kesobb nyilt meg.

A temesvari ket vasuti allomas (Temesv ar—Jozsefvaros es

Temesvar—Gyarvaros) ennelfogva nagy forgalmat bonyolit le,

a melynek nagysagara kovetkeztethetiink, ha szamba veszsziik,

hogy a varosba naponkint 120 vonat fut be, mely legalabb 1100
kocsibol van osszeteve.

A szemelyi forgalom is igen jelentekeny. A felszallo utasok
szama tekinteteben Temesvart a videki varosok koziil csupan
Pozsony elozi meg. Az 1906. evben a temesvari ket allomason
osszesen 775.987 utas szallott fel. A szemelyi forgalom ekkent
oszlott meg : helyi forgalom (I. zona) 51*2°/o, kozeptavolsagi for-

galom (II—VII. zona) 41*4°/o, (VIII—XV. zona) 6'7°/o es nagy-
tavolsagi (XVI. zona) 0*7%. Mind a helyi, mind pedig a kozep-
tavolsagi forgalom tetemesen fejlesztheto volna, ha a motoros

x

) A temesvar—varjasi vonal most epiil.
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kozlekedes rendszeresitese a kozepponti fekvesu varos nagy
videkenek gyorsabb, alkalmasabb es olcsobb utat biztositana.

A vasuti igazgatast illetoleg, Temesvar a szegedi uzletveze-
toseg keriiletebe tartozik. A hatalmas forgalmu temesvari allo-

mast tehat Szegedrol igazgatjak, melynek sokkal kisebb forgalma
van. Sajatsagos, hogy ez az ohajai teljesiileseben egyebkent
szerencses varos epen iizletvezetosegre vonatkozo jogos kiva-
nalmaval nem tud diilore jutni. Evrol-evre hallatszik, hogy
Temesvar iizletvezetoseget kap (igazgatosagrol is szo volt mar)
komoly szandek azonban meg nem mutatkozik a terv megvalo-
sulasara.

Vegiil a postal ugyrol szolunk. A postai intezmeny egyes
agazatai regota szolgaljak a temesvari forgalom erdeket. Mind
a posta, mind a tavirohivatal a mult szazad kozepen allittatott

fel a varosban, mig a telefonhalozatot egy maganvallalkozo az

1879. evben vezette be. Temesvar az absolutismus idejen is

postaigazgatosagi szekhely volt, ma is az, meg pedig a videki
nyolcz koziil a legjelentekenyebb forgalmu.

Temesvaron 5 postahivatal, 1 postaiigynokseg es 4 gyiijto-

hely van
;

a levelgyiijtoszekrenyek szama 137, a tavbeszelo-
allomasoke 915, a hivatalnokoke es szolgake 251.

Az 1906. evre vonatkozolag a postai statisztika a kovetkezo

:

Feladott firkezett

Level, levelezolap, nyomtatvany es aruminta

Penzes level

Csomag

Postautalvany
f
?
ala^

1 korona

4,202.614

21.866

272.896

186.115

11,712.463

3,891.342

13.832

271.440

271.219

14,154.526

Tavirat
| ^

a
.

rab

l di]

127.390 J

80.270

)

kezbesitett 92.179

tovabbadott
atmeno 509.184

Fizetett Elofizetok

beszelgetes beszelgetesei

Telefon 16.113 7,937.536

Az erkezett kuldemenyek koziil egy-egy lakosra 79 level,

5*3 csomag es penzes level, 5*1 utalvany, 1*7 tavirat es 150 tav-

beszeles esett.

A postakarekpenztari es a csekkforgalom a mondott evben
ez volt

:

Korona

Postatakarekpenztari befizetes 256.284

« visszafizetes 235.499

Csekkbefizetes 20,815.853

Csekkvisszafizetes ...» 10,119.143

Az ipar es kereskedelem erclekeit szolgdlo intezmenyek koziil

a tanitointezetekrol, a munkakozvetitorol es az iparegyesiiletrol

mar megemlekeztiink. A tobbi hasonlo czelra szervezettek soraban
elso helyen a kereskedelmi es iparkamarat emlitjiik, mely Temes-,
Torontal- es Krasso-Szoreny megyere terjedo keriiletevel Del-
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magyarorszag hivatalos ipari es kereskeclelmi erdekkepviselete.

A temesvari kamara egyike az orsz&g legregibb kamarainak. Az
1850. evben szervezte az absolut kormany. Elso titkara Pesti

Frigyes, a kivalb tortenetiro volt. A temesvari kamara teruleten

30.178 iparos, 12.433 kereskedo es 1904 a kozlekedesi csoportba
tartozo iparuzo lakik, nyilvantartott ipariizbinek szama tehat

44.515. A kitunoen vezetett, elokelo organisatio az utolso evtized-

ben foleg nagyszabasu iparfejlesztesi tevekenyseget fejtett ki,

meiynek sikeret a temesvari gyaripar felviragzasa mutatja.

E mellett nagy erdeme, hogy a deli videk ipari kozigazgatasaba
egyseges szellemet ontott. Szabatos szakvelemenyeivel annyira
megnyerte az I. es II. foku iparhatbsagokat, hogy ma alig

fordul elo ipariigy, melyre nezve' a kamarat meg nem hallgat-

nak. A kamara koltsegvetese 3V2%"0S kivetesi kulcs mellett

62.000 K, melybol 20.000 koronat meghalado osszeg a szakoktatas
segelyezesere jut. Ezzel az aldozatkeszseggel az orszag vala-

mennyi kamarajat folulmulja.

A temesvari I. foku iparhatosag (rendorfokapitanysag) az

1907. evben a kovetkezo iparalladeki valtozasokat vezette
keresztiil

:

Uj iparigazolvany Felhagyas

Kepesitett ipar 158 52

Engedelvhez kotdtt ipar 82 37

Gyar 1 —
Kereskedes 155 71

Szabadipar 40 25

osszesen . . 436 185

A varos m. kir. iparfeliigyelosegi szekhely is. Ma az ipar-

felugyeloseg kerulete mar csak Temesvar varosara es Temes
megyere terjed. Meg harom evvel ezelott a kamarai kerulettel

egyenio volt.

Mukodik itt tovabba ipartestiilet es kerlileti betegsegelyzo
penztar. Az utobbinak 1907-ben 14.590 tagja volt, a kik osz-

szesen 62,757.65 korona jarulekot fizettek. A munkaadok ugyan-
ekkor 50.448*10 koronaval jarultak az intezmeny fentartasahoz.

Fontos kereskedelmi intezmeny a temesvari Lloyd-csarnok.
A tozsdeszeru szervezet az absolutismus idejen alakult es az
1870. evi II. t.-czikk alapjan valasztott birosagi funktiot vegez.

A delmagyarorszagi termeny- es a tomegarukkal valo keres-
kedes szabalyozasaban nagy erdeme van. A helyi kereskedelmi
szokasok kodifikaczioja is tole ered.

Mint maganegyesiilest meg kell meg emliteniink a Temes-
vari Kereskedok Egyesiiletet, mely mar 25 eve all fenn es
dicseretes tevekenyseget fejt ki, tovabba a Gyariparosok Orsza-
gos Szovetsegenek es az Orszagos Magyar Kereskedelmi Egye-
siilesnek fiokjat. Egyesulete van vegiil a magantisztviseloknek
es kereskedelmi alkalmazottaknak is.

A varos gazdalkoddsa es hdztartasa. Mikent a haborus-
kodashoz sok penz sziikseges, eppen ugy a varosfejlesztes is a
legkiterjedtebb mertekben szorul rea az anyagi eszkbzokre. A
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helyes kozigazgatashoz, a varosrendeszethez es szepiteshez, a
muvelodesi kovetelmenyek tejesitesehez, a kozgazdasagi felada-
tok megoldasahoz es sok mas, hivatasszeru kotelezettseg telje-

sitesehez penz kell, mely nelkiil bizony ezek a magasabb fela-

datok nem vegezhetok. A varosok jovedelme azonban nem emel-
kedik abban az aranyban, a melyben a sziiksegletek novekednek.
A varosok azert a potadoknak folytonos emelesevel igyekeztek
nagyobb bevetelre szert tenni. Temesvar varosanak dicseretere
valik, hogy ezen a teren nem kovette a tobbi varos peldajat,

hanem kifejlett gazdasagi erzekevel a szukseges jovedelmi sza-

poritast is onailoan, helyesebben es kozgazdasagiiag elonyoseb-
ben vegzi. Temesvar kiadasa az 1875. evben 684.078*26 koronara
rugott, az 1906. evben pedig a 421.738 koronat kitevo rendkiviili

kiadassal egyiitt 3,221.713 korona volt. A szlikseglet tehat szinte

otszorosere emelkedett a 31 eves idoszak alatt es Temesvar
ennek ellenere 35 esztendo ota 30%-os kozsegi potadot szed. Ez
csak ugy volt lehetseges, hogy a varos egeszseges vallalatokat

alapitott, a melyeknek jovedelmevel potolja a kozterhekbol folyo

beveteli hianyt. Az uj jovedelmi politikat az 1889. evben kezdte
meg a varos, a mikor a kovezetvamot es helypenzt hazi keze-

lesbe, a jovedekeket pedig berbe vette. Azutan olyan kozhasznu
kereskedelmi es ipari vallalatokat szerzett meg — a villamos
telepet, gazgyarat, villamos vasutat — a melyek tulajdonosakent
egyfelol a kozerdeket is megovhatja, masfelol pedig — mint a

teglagyarral — iparfejlesztesi torekveseit is konnyebben meg-
valosithatja. A varos nagy iparfejlesztesi czeljai sokban jarultak

hozza a jovedelemszaporitas erne modjanak valasztasahoz. A
magas kozsegi potado utjat allotta volna annak a czeltudatos

igyekez^tnek, mely az idegen tokenek a varosban valo letele-

pedesere iranyul. A hazai varosok kozbtt ritka alacsony kbzsegi

potado azonban szinten segitsegere van a varosnak, a mikor
azoknak az elonyoknek osszefoglalasarol van szo, melyekkel a

Temesvaron valo letelepedes jar.

Emlitettiik, hogy az 1906. evi kiadas mennyit tett ki. Ez a

sziikseglet az ugyanazon evi bevetel szembeallitasaval ekkent
nszlott fel

:

Kiadas Bevetel

Rendkivuli 421.738 1,270.845

Rendes

:

Mehalai joszag 7.145 80.659

Tinkovai es zsidovari birtok • 24.327 24.597

Sziklasi kobanya 1.822 1.726

Szinhaz es vigado 59.204 50.503

Oktatasiigyi kiadas 355.868 150.635

Kozigazgatasi es kozgazdasagi

kiadas 2,121.376 2,333.847

Emberbarati kiadas 30.452 —
Kozrendeszeti es kozbiztonsagi

kiadas 146.279 8.082

Egeszsegiigyi kiadas 23.864 17.102

Kegyuri kiadas 29.638 •—

Osszesen . . . 3,221.713 3,937.996
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Az egyes kiadasi es beveteli rovatok reszletezese messzire
vezetne, ezert azt melldzhetonek veljiik es csupan a koztarto-
zast es a fogyasztasi adokat mutatjuk ki. A 30°/c-os kozsegi
potadobol az 1906. evben 309.932 korona folyt be, ugyanakkor
a megvaltott bor- es husfogyasztasi adobol, valamint a varosi
adopotlekbol 435.223*07, a varosi asvanyviz-, eczet- es szikviz-

adobol 35.283*97 es a kovezetvambol es helypenzbol 306.396*58

korona volt a jovedelem.

Ha az osszes koztartozast vetjiik egybe, azt tapasztaljuk,
hogy a mondott evben fizettek:

1,062 896 K allami adot,

309.932 » kozsegi potadot,

46 050 s- iskolai » es

48.065 » utadot.

Temesvar kereskedelmi es ipari viszonyainak errol az ol-

dalrol valo megvilagitasa vegett jelezziik, hogy az 1906. evi ado-
kiveteskor a III. osztalyu kereseti adot 233.481*83 koronaban
allapitottak meg a penzugyigazgatosag javasolta 336.461*75 koro-
naval szemben. Minthogy pedig a varosnak 2.089 III. osztalyu
adot fizeto iparosa es kereskedoje van, egy adozora 111*76

korona jut. 1

) Itt szamba kell azonban venni, hogy a varos leg-

nagyobb gyarai nem fizetnek adot, mert az allami kevezmenye-
ket elvezik.

A varos, mint tulajdonos, nem tartozik a gazdag kozsegek
soraba. Osszes vagyona 15,406.890*05 korona, mivel szemben
9,049.179*11 korona adossaga van. A cselekvo vagyon a kovet-
kezo ertekeket foglalja magaban

:

Korona

Penztari keszlet 1.459*33

Ertekpapirok 839.573*02

Epiiletek 6,359-330*35

Foldek 1,242.373 85

Ipari v^llalatok . . 4,730.863-41

Anyagok es leltari targyak .... 89.32695

Erdok 339.545*43

Kdzvagohid 712.618*46

Varteriiletek . . 259.864*28

Adosok 831.934*97

Osszesen . . . 15,406.890*05

Temesvart az orszag a fejlodo videki varosok peldakepenek
ismeri el. Sokoldalu, nagy, de zajtalan munka aran jutott a

9 Baader Henrik keresked. es iparkamarai alelnoknek, az adokiveto
bizottsag elnokenek jelentesebol.
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kitunteto czlmhez, melyet ontudattal hordhat, mert abban a se-

reny munka ertekenek altalanos elismerese nyilatkozik meg. Ha
felvetjuk azt a kerdest, hogy e nagyszeru haladas mire vezetheto
vissza, azt kell mondanunk, hogy Temesvar ugyan elso sorban
zsenialis vezetosegenek kbszonheti gyonyoru sikereit, ezeknek
teremteseben azonban kivalo resze volt a varos lako&saga nagy
intelligentiajanak, jozansaganak, munkaszeretetenek es egymas
megbecsiilesenek. Ilyen eredmenyeket csakis ott lehet elerni,

a hoi meddo szovitak nem ideznek fel ellenteteket, hanem a hoi
a produktiv munkaban harmonikusan egyesulnek a teremteni
tudo erok
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