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Elősző. 

A szeged-csongrádi takarékpénztár mult év október 

1-én töltötte be fennállásának ötvenedik évét. 

Ezen félszázados pályafutás történetét az intézet rész-

vényeseivel, ügyfeleivel és barátjaival megismertetni, ez volt 

az első czél, mely ennek megírására alapot szolgáltatott. 

De más ok is befolyásolta ezen szándéknak valósítását. 

A takarékpénztári intézmény hazánkban, ennek a jelen 

század negyedik évtizedében történt meghonosítása óta oly 

óriási kiterjedést nyert és fejlődése alatt mindenkor a közön-

ség igényeihez alkalmazkodva a közhitelnek oly számottevő 

tényezőjévé vált, közgazdasági életünkben oly elsőrendű 

állást foglalt el, melyről a későbbi időkben keletkezett más 

szervezetű hitelintézetek sem voltak képesek azt leszorítani. 

Annak megítélésére tehát alkalmat nyújtani, hogy a 

szeged-csongrádi takarékpénztár, mint ezen országos hitel-

szervezet egyik tagja, saját és ügyfeleinek érdekét szol-

gálva, miképen töltötte be hivatását ezen intézmény keretén 

belől, miképen járult hozzá ennek fejlesztéséhez és nép-

szerűsítéséhez, — ez volt a második czél, mely ezen munka 

közzétételére alkalmat adott és mire ennek tartalma és 

számszerű adatai megfelelő anyagot szolgáltatnak. 

Ezeken kivül az intézetnek helyi vonatkozású részei 

is több felemlitésre méltó eseményt tartalmaznak, melyek 

közül az 1879. évi árvízkatasztrófának az intézetre vonat-



kozó része, mint a pénzintézetek történetében eddig párat-

lan eset, első helyet foglal el. 

A munka megirásánál a meglevő jegyzőkönyvek, jelen-

tések, alapszabályok és üzleti könyvek szolgáltak kutforrásul. 

A kiadásával összekötött az a czél, hogy ez emlék-

iratul szolgáljon, kívánatossá tette, hogy szerkezete a tágabb 

köröket is érdeklő alakot nyerjen. Ez oknál fogva megirásánál 

mellőztetett minden hivatkozás kutforrásokra, valamint a 

belkezelésre vonatkozó részletek felsorolása is, melyek mint 

ilyenek a vezetésen kiviil álló olvasót nem érdekelhetik. 

De gond fordíttatott arra. hogy a tárgyalt időszaknak 

az intézetre vonatkozó minden felemlitésre érdemes esemé-

nyei időrendben, tárgyilagosan és áttekinthető módon, de 

azért rövid előadásban állittassanak az olvasó elé. 

Szeged, 1896. évi február havában. 
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1845—1850. 

A »Szeged-Csongrádi Takarékpénztár« 1845-ben alapít-

tatott Klauzál Gábor táblabírónak és Csongrádmegye 

országgyűlési követének, Szeged szab. kir. város válasz-

lőtt polgárának, később az első felelős minisztérium köz-

munka- és közlekedésügyi miniszterének kezdeményezése 

folytán. Az alapítás idejét tekintve, ezen takarékpénztár az 

ország társintézetei közt a 10. helyen áll. Alapításának czélja 

ugyanaz volt, mi azon időben a többi takarékpénztáraké: 

betétek elfogadása és kamatoztatása által a takarékossági 

hajlamot előmozdítani és a tőkegyűjtésre alkalmat szolgál-

tatni ; másrészt jutányos kölcsönök által a hitelt érdemlő 

pénzkeresők szükségleteit kielégíteni és az akkor nagy mér-

tékben pusztító uzsorát korlátozni. Az ezek által körvona-

lazott hatáskör eléggé jellemzi azon humanitárius czélzatot, 

mely az alapitókat az intézet létesítésénél vezérelte és ezen 

jellegét a takarékpénztár folytonosan és akkor is föntartolta, 

midőn a takarékpénztáraknál a viszonyok további fejlemé-

nye folytán és valóban nem az általuk szolgált ügynek 

kárára, a hasznossági szempont is jobban előtérbe lépett, 

miről e sorok függelékében foglalt adatok tanúságot tesznek. 

Az intézet alapítására vonatkozó tárgyalások a mondott 

év elején indíttattak meg és a kezdeményező körül nem-

sokára a városi élet kiválóbb alakjai csoportosulván, az 

eszme valósítása mihamarább keresztülvihetőnek mutatko-



zott. Az alaptőke 50,000 írtra elosztva 500, egyenkint 100 

frtos részvényre terveztetett és az intézet működésének 

megkezdése 400 részvény aláirásától tétetett függővé. 

Azonban már az előleges értekezletek folyamán az alá-

írások oly kedvező eredménynyel folytak, hogy nemcsak a 

tervezett 500 részvény átvétele biztosítva lőn, hanem még 

túljegyzések is történtek, minek folytán kimondatott, hogy 

tiz részvénynél többet egy részvényes nem bírhat és az 

azonfölüli aláírások leszállittatván. az ekként rendelkezésre 

maradt részvények a később jelentkezettek közt osztattak 

szél. Kivételben csak az alapítók részesültek, kiknek részére 

az általuk aláirt részvénymennyiség, tekintet nélkül ezen 

elvre, épségben föntartatott. Ezek voltak: Détsy Adolf, 

Fadgyas Fái, Felmayer Antal, Kárász Benjámin, 

Klauzál Gábor, Kőben Károly, Krebsz Mihály, Rátli 

Jakab, Zseravitz János és Zsótér János. A részvénytőke 

összesen 222 részvényes által Íratott alá. 

Ilyképen az alaptőke biztosítva lévén, az alakuló köz-

gyűlés 1845. április 3-án tartatott meg; ez alkalommal 

ideiglenes elnökül Klauzál Gábor és tollvivőnek Danne 

(Dáni) Ferencz választattak meg, és a beterjesztett alap-

szabályok beható tárgyalás után elfogadtatván, a közgyűlés 

az intézetet a megye és a város pártfogása alá helyezte; 

ezért, s minthogy működését az egész megyére kiterjesz-

teni szándékozta, vette föl a »Szeged-Csongrádi Takarék-

pénztár« nevet. 

A közgyűlés által elfogadott alapszabályok azon sze-

rény kezdetnek feleltek meg, melyek közt az intézet pálya-

futását megkezdé, és habár ezek a takarékpénztárnak ötven-

éves fönnállása alatt a megváltozott viszonyokhoz képest 

többször módosíttattak, az azokban kifejezést nyert alap-

elvek : a kezelésére bizott pénzek biztos elhelyezése és a 
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szolid kezelés még ma is sarkalatos elveknek tekinthetők, 

melyeknek következetes megtartása az intézetnek sikeres 

fejlődését elősegítette. 

A megalakulás után a szervezési munkák serényen 

tovább folytak, úgyszintén a részvénytőke befizetésére nézve 

elhatároztatott, hogy ennek egyelőre fele része, vagyis rész-

vényenként 50 frt lesz befizetendő, 10 és 40 frtos részle-

tekben, az ideiglenes pénztárosnak megválasztott Felmayer 

Antal gyáros kezeihez. 

Hasonlóképen intézkedés tétetett a befolyó pénzek gyü-

mölcsöző elhelyezése és mindazon egyéb teendők tekinte-

tében, melyek az intézet működésének megkezdése előtt 

szükségesek voltak. 

E közben megtartatott ugyanazon év julius 27-én a 

lisztválasztó közgyűlés, mely az intézet kormányzatát vég-

legesen a következőképen alakította meg. Elnök lett: Klau-

zál Gábor, jegyző: Danne (Dám') Ferencz, ügyvéd : 

Babarczy József,\ vá lasz! mánvi tagok: Felmaver Antal, 

Fadgyas Pál, 

1\ arasz Benjámin, Krebsz Mihály, 

Szilber (Bérczy) Antal, Sperlagh Endre, ifj. Osz 

trovszky József, Zsótér János, Zseravitz János, Kon-

rád Keresztély, Vankó János, Aigner József, Rónay 

Mihály, Ráth Jakab, Ebner Antal, Kőben Ábrahám, 

Reiter József, Adler János, Somogyi Antal, Auer 

Sámuel, Schmidt Ferdinánd és Szűts Adám és az 

alapszabályok 37. §-a értelmében az intézet ideiglenes kép-

viseletére vidéki megbizoltjaiként H.-M.-Vásárhelyről: Fóka 

Samu és Bereczk Pál, Szentesről: Kiss Pál és Haris 

Tódor, Csongrádról: Schwab Jakab és Szarka Mátyás 

lettek megválasztva. Megjegyzendő, hogy az alapszabályok 

idézett szakaszának azon czélzata, hogy az intézet tőkéje 

szaporodtával H.-M.-Vásárhelyen, Szentesen és Csongrádon 
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fiók-pénztárakat fog fölállítani, az érdekelt körök csekély 

részvéte miatt elejtetett, a mint hogy ezen városokban a 

takaréktári intézmény tényleg csak évtizedek múlva lépelt 

életbe. 

Pénztárnoknak az 1845. augusztus 6-án tartott választ-

mányi ülésben Konrád Keresztély és könyv vivőnek 

Herz (Szivesy) József választattak meg. 

Ezen előkészületek után az intézet működését 1845. 

október 1-én a mai Klauzál-téri Kárász-házban kezdé meg 

* * * 

Már működésének első ideje bizonyságot tett arról, 

hogy az intézetnek létesítése által közszükség pótoltatott 

Forgalma üzletkörének minden ágaiban kielégítő módon 

indult meg, betéteivel mindinkább fölkereste a közönség és 

a kölcsönzési és leszámítolási üzlet előnyeivel is megismer-

kedvén, ez iránybani szükségletének kielegitését is nála 

kereste. 

Ez utóbbi tekintetben ugyan a kereslet nem állt min-

dig helyes arányban a kínálattal, ugy, hogy az intézet 

működésének kezdetén fölösleges pénzeit, az akkori fejletlen 

hitelviszonyok közt, más gyümölcsöztetési mód hiányában, 

helybeli jó hitelű kereskedőknél ideiglenesen elhelyezni 

kénytelen volt, azonban a kereslet növekedésével ennek 

szüksége nemsokára nemcsak megszűnt, hanem a választ-

mány szükségesnek is találta az egyesek hitelét körültekintő 

beosztással a végből korlátozni, hogy az intézet kölcsönei-

ben a város lakóinak minden rétegeit lehetőleg arányosan 

részesíthesse. 

Az akkor, valamint a későbbi években elért forgalom, 

a mai kifejlett hitelviszonyokhoz arányosítva, természetesen 

csak szerénynek mondható, de az összehasonlítás szempont-
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jából érdekes adatokat nvujt annak megítélésére, hogy milyen 

arányokban terjedt a takarékpénztári intézmény eszméje 

fokonkint a közönség körében és minő mértékben emelke-

dett és izmosodott ezzel karöltve az intézet állása, a mely-

hez ügyfelei mindinkább szilárduló bizalommal fordultak. 

Tanúságot tesznek erről a betétek, melyeknek állo-

mánya 1845. év végén 37,482 frt 33 kr., 1846. végével 

103,233 frt 18 kr. és 1847-ben 129,579 frt 54 kr. volt, 

mig ezek az 1848. évben az akkori politikai események 

miatt 94,722 frt 18 krra visszamentek, innen kezdve pedig 

csekély megszakítással folytonosan emelkedve, az intézet 

50. üzletévének végén 6.025,632 frt 22 kr. állománynyal 

zárultak. 

Ezen forgalommal arányban állt az első évek haszon-

eredménye is. Az 1846. év végén fölállított első mérleg 

402 frt 33 kr. hasznot tüntetett ki, mely csekélysége miatt 

el nem osztatván, a tartalékba helyeztetett. Az 1847. évi 

üzleleredmény után 2 frt 29 kr., az 1848. után 2 frt osz-

talék fizettetett. 

Mig ekként az intézet fönnállásának első éveiben a 

takarékpénztári intézmény fejlesztésén és állásának megszi-

lárdításán munkálkodott, ezen működését nemsokára az 

1848/9. évi szabadságharcz eseményei zavarták meg, melyek 

életképességének első próbakövét képezték. És ezek a zsönge 

korát élő és a kezdet nehézségét még le nem küzdölt inté-

zetre fokozatosabb mértékben nehezültek, de mindannyiszor 

sikerült a választmány körültekintő intézkedéseinek a föl-

merült akadályokat ellensúlyozni és az intézet fönnállását 

ezen viharos időkben is biztosítani. 

Az ülési jegyzőkönyvek ezen napoknak az intézetre 

vonatkozó eseményeit a közvetlenség hatásával tükrözik 

vissza. 



Majd a választmány és a tiszti személyzet több tagja 

az önvédelmi harczban részt vévén, a választmánynak magát 

kiegészíteni és a tisztviselőket helyettesíteni kellett, majd a 

pénztárak biztos elhelyezése foglalkoztatja a választmányt. 

Ugyanakkor a közönség, pénzét biztos helyre teendő, beté-

teivel oly tömegesen keresi föl az intézetet, hogy a betéti 

kamatokat 3%-ra leszállítani kellett. Ugyanekkor a választ-

mány az intézet adósai irányában a helyzet-parancsolta fize-

tési halasztásokat lépteti életbe. Az 1849. január havában 

megtartandó rendes közgyűlés a zavaros állapotok miatt 

bizonytalan időre elhalasztatik, majd ez évben teljesen el-

marad. Ez alatt a forgalom csaknem teljesen megszűnt, minek 

folytán az intézet működését egyidőre hetenkint 3 napra 

leszállította. Fölemlitendők még ezen időből mint rendkívüli 

műveletek a nemzeti kormánynak ifj. Osztrovszky József 

segédkormánybiztos fölhívása folytán honvédelmi czélokra 

kölcsön adott tízezer forintnak, valamint a Szeged városának 

hasonló czélra kölcsön adott szintén tízezer forintnak meg-

szavazása és kifizetése. 

Mindezeknél súlyosabban érintette azonban az intézetet 

azon esemény, hogy 1849. julius 31-én gróf Cziráky János 

császári biztos rendeletére összes pénzkészletét, mely 19,067 

forint 30 kr. magyar bankjegyből állott, az ennek elkobzásá-

val megbízott Takács Mihály városi tanácsnoknak meg-

semmisítés végett átadni kellett. Ezen összeg az akkori 

részvénytőkének több mint háromnegyed részét képezte, 

melynek váratlan és minden kártérítés nélküli elvonása az 

intézet forgalmi tőkéjétől ezt kettős szempontból sújtotta; 

mert nemcsak előrelátható volt, hogy ennek helyrepótolása 

több évnek jövedelmét fogja igénybe venni, hanem azért is, 

mivel ennek elkobzása állal az intézet forgalmi eszközeiben 

egy érezhető és rögtön be nem tölthető hézag támadt. 
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Eltekintve az első szemponttól, melyre az intézet vál-

ságos helyzete közt suly fektethető nem volt, a választmány-

nak intézkedései akkor első sorban a tőke pótlására és ez 

által az intézet föntartására irányultak, minek folytán ennek 

javaslatára az 1850. február 3-án tartott közgyűlés fölség-

kérvény utján az elkobzott összegnek megfelelő kölcsönért 

folyamodott. Minthogy azonban az erre vonatkozó lépések 

többszöri sürgetés daczára sikerre nem vezettek, az ugyan-

azon év szeptember 1-én tartott rendkívüli közgyűlés rész-

vényenként huszonöt forintnak utánfizetését rendelte el, 

miáltal az egyes részvényekre befizetett összeg 75 forintra, 

az összes részvénytőke pedig 37,500 frtra emelkedett. 

Jellemző, de egyúttal az akkor az egész országban ural-

kodott nyomasztó pénzszükséget hiven illustrálj a az a tény, 

hogy ezen aránylag csekély befizetésre némely, máskülönben 

tehetős részvényes sem volt képes, ugy, hogy ezek helyett 

néhány alapító teljesítette a befizetéseket abból az okból, 

hogy részvényeik meg ne semmisüljenek és hogy az intézet 

fentartható legyen, mi azon időben az alapitóknak főtörek-

vése volt. 

A veszteség pótlására az 1849—1852. üzletévek jöve-

delme forditlatott, mi okból ezen években osztalék nem is 

fizettetett 



1850—1866. 

Ezen mozgalmas időszakra kővetkező években, melyek 

a visszhatás bénitó befolyása és a közgazdasági életnek min-

den számottevő lüktetése nélkül folytak le, az intézetnek 

működése leginkább csak a megelőző évek eseményei által 

megingatott állásának megszilárdítására szorítkozott, mely 

szándéka a közönség részéről kellő támogatásban részesült. 

A sikerrel kiállóit első megpróbáltatás, az intézetnek fön-

tartására a közérdek szempontjából telt intézkedés, mert az 

uj befizetésekből egyelőre és talán hosszabb időre haszon 

várható nem volt, a közönség körében újból megerősítették 

az intézet jövőjébe helyezett bizalmat és igy az érdekelt 

tényezők kölcsönös összeműködésének eredményeül tekint-

hető, hogy az intézet az emiitett események által megzavart 

működését ismét akadálytalanul folytathatta és állásában 

folytonosan emelkedett. 

Az 1849-ben szenvedett kár a következő évek üzlet-

eredménye által pótolva lévén, az intézet 1853-tól kezdve 

ismét osztalékot fizetett, mely ezen évre 7 forintot tett. 

Az 1856. évben alakíttatott, az alapszabályok 32. §-ában 

körülirt »vagyontalanok tára«, melynek rendeltetése volt: 

szegényebb sorsú, de kifogástalan jellemű iparosokat és 

egyéb foglalkozású egyéneket, kik vagyoni biztosságot nem 

nyújthattak, husz forintig terjedő kölcsönökben részesíteni, 

melyek nekik egy választmányi tag ajánlata alapján a kölcsön-
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kérő egyedüli aláírására 3% kamat mellett folyóvá tétettek. 

Ezen alap az évenkénti haszonrészek és önkéntes adakozások 

által néhány évig gyarapittatott, de minthogy a hozzá kötött 

remények csak részben valósultak, 1876-ban az e czimeni 

kölcsönzések a választmány által meg lettek szüntetve. 

Ugyanezen időre esik az intézetnek az 1854. évi nem-

zeti kölcsönben tizenkét ezer forintig való részesülése« és az 

intézetnek a bécsi kereskedelmi és hitelintézettel létesült, 

váltóinak visszleszámitolására vonatkozó első összeköttetése, 

mire a takaréktárnak növekedő forgalma egyideig alkalmat 

szolgáltatott. Ez azonban, valamint az intézetnek a későbbi 

években minden oldalról kinált visszleszámitolási hitel, a 

betétek szaporodásafolytán nem sokára tárgytalanná vált, ugy, 

hogy az intézet az utolsó évtizedeken át visszleszámitolási 

hitelt nemcsak igénybe nem vett, hanem a helyi piacz szük-

ségletének kielégítésén kivül saját forgalmi tőkéjének tekin-

télyes részét vidéki pénzintézetekkel való visszleszámitolásra 

fordíthatta. 

Az ötvenes évek végén a választmány egy intézeti ház 

építésének eszméjével kezdett foglalkozni. Hivatalos helyi-

ségei az intézet alapítása óta bérházakban lévén elhelyezve, 

részint a bérleti viszonyból kifolyó bizonytalanság megszün-

tetése, részint azon szándék, hogy az intézet állandósága 

külsőleg is kifejezést nyerjen, egy saját háznak építését 

kívánatossá tették. E czélra a választmány az 1860. évi 

közgyűlés határozata folytán Szeged városától a Széchenyi-

tér észak-keleti részén fekvő telket megvette, későbben pedig, 

midőn az 1861. évben foganatba vett piaczrendezés alkal-

mával ezen térnek délnyugati része háztelkekre osztatott 

föl, mint alkalmasabbat, ezek közül egy telket szerzett meg; 

minthogy azonban a piaczrendezés terve és a telkek eladása 

a fönnállóit Helytartó-tanács részéről helyben nem hagya-
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tott, az intézet 1864-ben az először vett telken a mai napig 

birtokában lévő házát építtette. 

Az intézet gyarapodásával tisztviselőinek száma is sza-

porodván. ezek és hozzátartozóik iránti gondoskodásának 

óhajtott kifejezést adni, midőn részökre az 1863. évi ápril 

6-án tartott közgyűlési határozattal az intézeti nyugdijalapot 

életbeléptette és első reszletül a haszonnak egy részét meg-

szavazta. Ezen alap, melynek gyarapítására évenkint a jöve-

delemnek szabályszerű része és a tisztviselők befizetései 

fordíttatnak, az 1895. év végével a 70,000 Irtot meg-

közelítő tekintélyes tőkével rendelkezett, melynek kamataiból 

már többen ellátási- és nyugdíjban részesülnek. 

Az intézet fejlődése fönnállásának első két évtizedében 

egyedül csak társadalmi tényezők közreműködése: az intéző 

körök ügyszeretete és kitartó munkálkodása, valamint ezzel 

kapcsolatban a közönség pártfogása állal jött létre Pártolás-

ban az intézet, mint egyáltalán a társulási intézmény, a 

negyvenes és ötvenes évek változó kormányrendszerei által 

nem részesült, ellenkezőleg az abszolút kormányhatalom 

részéről többrendbeli zaklatásoknak volt kitéve, melyeknek 

czéija oda látszott irányulni, hogy az intézetnek ekkor már 

szép fejlődésnek indult működése indokolatlan beavatkozások 

által megnehezittessék. Hozzájárult ehhez még az a tájékozat-

lanság is, mely ezen időszakban közgazdasági dolgok irányá-

ban általánosan uralkodott és melynek eloszlatására az akkori 

kormányrendszerek többszöri változása alkalmat éppen nem 

szolgáltatott. 

Ennek illustrálására álljon e helyen, habár csak törté-

neti adatképen, az intézeti alapszabályok története. 

Ezek az 1845. évi alakuló közgyűlésből a megerősítés 

kieszközlése végett a városhoz, onnan a megye törvény-

hatóságához terjesztettek föl, majd a helytartó-tanácsnál 
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fordultak meg, mely ezeket a magyar udvari kanczelláriához 

terjesztette föl, de megerősítést három év alatt sem nyertek, 

mig a közbejött 1848/9. évi események folytán az ügy a 

napirendről egészen lekerült. Az abszolút kormányrendszer, 

tekintetbe nem véve az intézet tényleges létezését, ezt arra 

utasította, hogy fönnállhatására engedélyt eszközöljön ki, mi 

azonban az intézet részéről adott fölvilágositások folytán 

később kegyelem utján elengedtetett, a nélkül, hogy a korábbi 

években fölterjesztett alapszabályok, melyeknek nyoma, ugy 

látszik, teljesen elveszett, megerősítést nyertek, vagy ezekre 

hivatkozás történt volna. 

Majd a hatvanas évek provisoriuma alatt felhivatott az 

intézet, hogy alapszabályait az Ausztriában fönnálló »Regu-

lativ« határozatai szerint idomítsa át és ezeket jóváhagyás 

végeit terjeszsze föl. Ezt azonban az intézet tenni nem akar-

ván, az ügy tovább nem szorgalmaztatott és igy történt, 

hogy az intézet keletkezésének évétől az 1873. évig, midőn 

az alább előadott okoknál fogva az alapszabályok újból át-

dolgozhattak és a földmiv., ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 

minisztériumnak bemutaltattak, tehát 28 évig felsőhatóságilag 

jóváhagyott alapszabályai nem voltak és czégét ezen ok 

miatt váltólörvényszékileg be sem jegyeztethette. 

Mindenesetre az akkori kivételes állapotokat és a több-

szöri rendszerváltoztatásból előállt helyzetet jellemzően vissza-

tükröző eset, mely azonban az intézet működésére és fej-

lődésére, mint ezt a következmények mutatták, befolyást 

egyáltalában nem gyakorolt. 



1867—1875. 

Az 1867. évi közjogi kiegyezés által az intézetre ismét 

uj korszak köszöntött be. 

Az alkotmány visszaállítása után a közgazdasági élet 

minden ágaiban bekövetkezett föllendülés, melyet az 1868/9. 

évek különösen kedvező aratási és kiviteli viszonyai tete-

mesen előmozdítottak, a hitelintézetekre is kiterjedt, melyek-

nek túlnyomó része ezen időben keletkezett, — de befolyást 

gyakorolt a takarékpénztárra is, melynek forgalma ekkor 

részint a közgazdasági tevékenységnek általános fokozása, 

részint az itt helyben alapított többrendbeli iparvállalatok 

által eddig nem ismert terjedelmet nyert. Ez ideig a szeged-

csongrádi takarékpénztár Szeged és vidékének egyedüli pénz-

intézete volt. Állása, melyet eddig magának kivívott, most 

tágabb hatáskört jelölt ki számára és ezt akkor épp ugy be-

töltötte, mint később, midőn a hitelszükséglet kielégítésében 

az itt helyben és a vidéken keletkezett hasonczélu intéze-

tekkel megosztozott. Daczára az ily módon támadt verseny-

nek, vagy éppen ennek következtében, mert a közgazdasági 

viszonyok fejlődésével a hitelintézetek teendői is szaporodtak, 

a takarékpénztárnak forgalma ekkor is folytonosan emel-

kedett, mire sem az 1869-iki. sem az 1873. évi válságok 

tartós befolyást gyakorolni képesek nem voltak. 

Az uj viszonyok, melyekbe az intézet ekkor lépett, 

üzleteinek terjedése, valamint az az átalakulás, melyen a 



takarékpénztári intézmény a negyvenes évektől kezdve idáig 

keresztül ment, nemsokára az intézetnél is többrendbeli újí-

tások életbeléptetését tették szükségessé. Ezeknek elseje az 

alapszabályoknál mutatkozott, mert ezek az intézet alapítása 

óla változatlanul gyakorlatban lévén, most már sok tekin-

tetben nem feleltek meg a megváltozott viszonyoknak és 

az intézetnek ebből kifejlődött állásának. 

Ezek tehát az 1872. év végén az akkor megválasztott 

uj választmány által teljesen átdolgoztattak és az 1873. évi 

közgyűlés által elfogadtatván, ugyanennek az évnek folyamán 

a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium által 

a bemutatási záradékkal elláttattak, mi által az alapszabályok 

tekintetében évekig fönnállóit és fönt megismertetett kivételes 

helyzet is egyúttal megszüntetve lőn. 

Az uj alapszabályok, melyek az ezekre érvényes 1840. 

16. t.-cz.-hez alkalmazkodtak, az intézetnek működési körét 

bővítették és kormányzatának is uj alakot adtak az által, hogy 

az ügyek vezetésével eddig megbízott választmány helyett 

ezen teendők az igazgató- és nagyválasztmány közt oszlottak 

meg; egyúttal a tisztviselők szolgálati viszonya rendeztetett 

és az intézeti nyugdij-szabálvok is megállapittattak. 

Az ujjászervezési munka azonban, melylyel ezen időben 

a takarékpénztár intézői kiváló ügyszeretettel foglalkoztak, 

nemcsak erre szorítkozott, hanem kiterjedt a számviteli 

rendszerre is, melynek kezdetleges berendezése az intézet 

alapításakor az akkori csekély forgalomnak ugyan megfelel-

hetett, de most már, midőn a viszonyok az intézet irányá-

ban e tekintetben is nagyobb igényeket támasztottak, elég-

telennek bizonyult. 

Ennek következtében az 1873. évben az addig használt 

camerális számvitel helyett a kettős-könyvvitel rendszere-

sittetett, mi által az intézeti számvitel is a pontosság és 
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megbízhatóság követelményeinek megfelelő biztos aíapot 

nyert. 

A közgazdasági téren az alkotmány visszaállításának 

első éveiben tapaszfalt és kedvező föltevésekre jogosító 

haladást, nemsokára a visszhatás és az ebből származott két-

rendbeli válság váltotta föl. Az első, mely 1869-ben állt be 

és rövid ideig tartolt, leginkább csak az országra terjedt ki, 

mig az 1873-iki válság, mely a porosz-franczia háború be-

fejezése után a nemzetközi pénzviszonyok váratlan átalakulá-

sából, illetve az annak következtében nagy méri ékben elterjedt 

vállalkozási kedv tulhajlásaiból származott, tartamánál és 

hatásánál fogva amazt jóval túlszárnyalta. 

Sem az egyik, sem a másik az intézet üzleteire és 

fejlődésére káros befolyást nem gyakorolt. Működési köre 

minden olyan müveleteket kizárván, melyek a közönségnek 

irányában tanúsított bizalmát megingathatták vagy ügyme-

netére hátráltatólag hathallak volna, üzletei ezen időben is 

normális mértékben tovább folytak és a válságok halása 

az intézetre legföljebb csak annyiban volt észlelhető, hogy 

a közönségnek azon része, mely korábban határtalan opli-

mismusával a válság léircjöltét nagyrészben elősegítette, 

most ennek bekövetkezte után a másik szélsőségbe esve, 

uj intézetek irányában általános bizalmatlansággal viseltelett 

és ügyeivel túlnyomóan a régi intézeteket kereste föl. Az 

intézetnek forgalma és jövedelme ez állal szintén nem várt 

módon emelkedett, ugy, hogy ezen éveknek osztalékai az 

intézet fönnállása óta fizetett legmagasabbak közé sorakoznak. 

Habár ezek szerint az intézet ezen évek eseményeiben 

egyenesen érdekelve nem is volt, nem zárkózhatott el más-

részt az ezekből netán származható következmények és 

azoknak elhárítására szükséges intézkedéseknek megfonto-

lása elől, mi különösen az 1873. évi válságra állt, melynél 
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a szegedi piacz nagymértékben érdekelve volt. A korábban 

oly bőkezűen osztott hitel röglön megvonatván, attól lehe-

tett tartani, hogy ezáltal a helyzet általános hitelválsággá 

fog fejlődni s körébe oly elemeket is vonand, melyek ennek 

okaitól egészen távol állottak, mi végeredményében az egész 

piacz hitelviszonyainak megrenditését vonhatta volna maga 

után. 

Ezen eshetőségnek felismerése arra indította az inté-

zetet, hogy az 1873. évben az osztrák nemzeti bank által 

a szegedi pénzintézetnek fölajánlott 500,000 frtnyi vissz-

leszámitolási hitel igénybevételére ezeknek kebelében ad hoc 

alakult hitelszövetkezetbe, noha erre a maga részéről szük-

sége nem volt, belépett és ennek vezetését kezeibe vette. 

A szövetkezet tagjai voltak: a szeged-csongrádi takarék-

pénztár, a szegedi kereskedelmi és iparbank, a szegedi for-

galmi bank és a szegedi általános takarékpénztár, melyek 

a rendelkezésre bocsátott hitelben szükségleteik arányában 

részesültek. A váltók elfogadása fölött a résztvevő intézetek 

kebeléből alakult biráló-bizottság határozott, mely üléseit az 

intézet helyiségeiben, ennek elnöklete alatt tartotta. Az elfo-

gadott váltók a társintézetek forgatmányaival láttattak el és 

a hitelt igénybe vevő intézet részére az osztrák nemzeti 

bank bécsi főintézete által számitoltattak le. Ezen intézmény 

fönnállása ideje alatt a helyi hitelviszonyoknak fontos szol-

gálatot tett, enyhítve a későbben teljes erejét kifejtett vál-

ságot és annak következményeit és megmentve a közgaz-

daság részére számos esetben azt, a mit megmenteni érde-

mes és lehetséges volt. Ezen szövetkezet 1875. végén, midőn 

az események folyama által további fönnállása szükségte-

lenné vált, közös megegyezés folytán föloszlott. 



1876-1885. 

Az 1876. év az intézet életében ismét egy kiválóbb és 

egy ideig elég nehéz időszakot képezett. Ennek elejére esett 

az intézetnél annak alapítása óta működött vezénylő igaz-

gatónak öngyilkossága, mely esemény, minthogy az intézet 

ügyfelei ennek összefüggéséről a takaréktár állásával tájékozva 

nem voltak, ezt ujabb megpróbáltatásnak tevé ki, mely első 

sorban a betétek tömeges visszakövetelésében nyilvánult. 

Az igazgatóság ezen alkalomból személyes befolyásának 

teljes sulybavetésével megtette mindazon intézkedéseket, 

melyek ugy az ügymenet akadálytalan föntartására, valamint 

ezen megdöbbentő eset okának kipuhatolására, a mennyiben 

ez netán az intézet ügykezelésében keresendő volt, szüksé-

gesnek mutatkoztak, és ezeknek tulajdonitható, hogy az 

eset után rövid időre az izgatottság lecsillapult és az intézel 

forgalma ismét rendes kerékvágásába visszatért. 

Az erre vonatkozó intézkedések körül fölemlítendő a 

betéteknek minden fölmondás nélküli visszafizetése és a 

régi számvitel alapos megvizsgálásának elrendelése és végre-

hajtása, mely munkálat, habár több esetben a régi ügyvitel 

helytelenségét kitüntette, végeredményében az érdekelt felek 

megnyugtatására azt is kiderítette, hogy az intézet vagyoni 

állapota az emiitett eset által érintve nem lőn. 

Ugyanezen év elején lépett életbe az 1875. XXXVII. 

t.-cz.-kel megalkotott kereskedelmi törvény, minek folytán az 
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alapszabályoknak újból való és ennek határozatainak meg-

telelő átdolgozása szükségessé vált. 

Az e czélra 1876. junius 11-ére egybehívott rendkívüli 

közgyűlés a szükséges módosításokat eszközölve, ez alka-

lommal az intézet kormányzatának is uj alakot adott, a 

midőn az intézetnek eddig az igazgató és nagyválasztmány 

közt megosztva volt vezetését kizárólag az igazgatóságra 

ruházta és az utóbbi testületnek, valamint a számvizsgáló 

bizottságnak megszüntetése mellett a felügyelő-bizottsági és 

napibiztosi intézményt léptette életbe. 

Ezen szervezeti módosításokon kívül ugyanakkor az 

intézet hatásköre is újból és oly irányban bővíttetett, mely 

hivatásának a megváltozott viszonyoknak megfelelő tágabb 

működési tért nyitott. Hasonló czélból és az intézet forgal-

mának fokozatos emelkedése folytán lettek ezek az 1878., 

1879. és 1882. közgyűlések által részben módosítva, mely 

módosítások a jelzálog- és kézizálog-üzlet kiterjesztésére, a 

közraktári üzlet létesitésére és egy külön tartalék-alap alakí-

tására vonatkoztak. 

Ezen intézkedések által az intézet forgalma ezen idő-

szakban folytonosan növekedett és nevezetesen a betétek 

állása, azon hévmérőé, mely leginkább alkalmas az ügyfelek 

bizalmát az intézet irányában visszatükrözni, folytonosan 

emelkedett, jóllehet ezen időszaknak közgazdasági viszonyai 

az 1873. évi válság utóhatása alatt és az azon időben föl-

merült politikai események miatt kedvezően nem alakultak. 

Az ily módon rendelkezésére bocsátott nagyobb forgalmi 

tőkék az intézetet nemsokára arra képesítették, hogy a 

hatáskörének az alapszabályok módosítása által czélbavett 

tágítását valósítsa. 

A fönnállása óta szerzett összeköttetések, az irányában 

nyilvánuló növekedő bizalom, ezen intézetnek már korábban 

23 



a kizárólagos helyi szemponton jóval túlterjedő és a város 

nagy vidékére szétágazó működési kört biztosítottak, melyet 

ezen időszakban a nyert tágabb hatáskör alapján tényleg 

is betölteni iparkodott. Ezen törekvésből kiindulva, a vidéki 

pénzintézetekkel való visszleszámitolási összeköttetéseket 

szaporitotta és a jelzálog-üzletet a vidékre is kiterjesztette, 

e mellett azonban mindenkor fősúlyt fektetve a helyi érde-

kek kielégítésére és válságos időkben a községi szükségle-

tekre is, mire ezen időben a városnak vízvédelmi czélokra 

adott nagyobb kölcsönök által többször alkalma nyilt. 

Mindezen a forgalom emelésére czélzó intézkedések az 

intézet helyzetének megfontolt mérlegelése után léptettettek 

életbe és különös gond fordíttatott mindenkor a forgalmi 

tőkének üzletágankénti megosztásánál ennek lehető mozgó 

elhelyezésére, mire a hosszú évek során szerzett tapaszta-

latok kellő támpontot szolgáltattak 

Ezen haladásnak azonban az 1879. márczius 12-én be-

következett gyászos emlékű árviz egyelőre épp oly váratlan, 

mint szomorú véget vetett. 

A katasztrófa, mely rövid néhány óra alatt egy virágzó 

várost évekig tarlóit küzdelem után a bősz folyó hullám-

sirjába temette, közgazdaságilag is oly rendkívüli helyzetet 

teremtett, melyhez hasonló a történelem évkönyveiben is 

csak ritkán található és méltán nevezhető ezen idő az inté-

zet legválságosabb korszakának, mert a várossal együtt 

ennek léte is egy ideig a »lenni vagy nem lenni« kérdése 

előtt állott. Teljesen indokoltnak volt tehát azon aggodalom 

tekinthető, mely a vész első perczeiben a takaréktár intéző 

köreiben az intézet jövője fölött fölmerült, mert mig adósai-

nak nagy része vagyonától megfosztva, mint embertársai 

könyőrületére szoruló menekülők a szélrózsa minden irányá-

ban elszéledtek, közel fekvőnek kellett azon föltevést tekin-
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teni, hogy éppen ezen esemény folytán a betétek tömegesen 

vissza fognak követeltetni. A helyzet, melybe az intézet az 

árvízkatasztrófa által sodortatott, valóban válságos volt és 

a rendkivüliség minden jellegével birt és habár az aggodalom 

nagy része, hála a szerencsétlenség nagyságával arányban 

álló, sőt ezt sok tekintetben fölülmúló részvétnek és segély-

nek, melyben a példátlan szerencsétlenség által sújtott várost 

a koronás király, a kormány, az országgyűlés és ország-

világ egyaránt részesité, az események további folyamán 

tárgytalanná vált, mindamellett ez a vész első pillanataiban 

a helyzet súlyából mit sem vont le, mert ennek fönfor-

gását éppen azon körülmény bizonyította, hogy az elemi 

csapás első hatása alatt az intézet működését bizonytalan 

időre felfüggeszteni kénytelen volt 

Miként már a katasztrófa bekövetkezte előtt az intézet 

a város önvédelmi küzdelmében tetemes pénzáldozatokkal 

részt vett és a szükséges óvóintézkedések megtétele mellett 

működését az utolsó perczig föntartotta, ugy most is a 

szerencsétlenség bekövetkezte után az igazgatósag kizáró-

lagos gondjainak tárgyát azon intézkedések képezték, melyek 

az előállt rendkívüli helyzet folytán az intézet és számos 

ügyfelei érdekében szükségesnek mutatkoztak. És ezekre 

nemsokára alkalom nyilt. 

Midőn a szerencsétlenség színhelyén megjelent ő császári 

és királyi apostoli fölségének biztató atyai szavai a remény 

első sugarait keltették a város lakóiban, midőn a kormány 

az országgyűlés előtt kijelentette, hogy a szegedi pénzinté-

zeteket kellő támogatásban részesíteni fogja, elérkezettnek 

látta az igazgatóság az időt, hogy az intézet további működése 

végett a szükséges lépéseket megtegye. 

Az adott viszonyok közt ezeknek kettős czélja lehetett: 

a betétek teljes visszafizethetését biztosítani és az intézet 
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adósait lehetőleg kimélni, és minthogy ezen elvnek elfogadása 

és egyöntetű keresztülvitele valamennyi szegedi pénzintézet-

nek érdekében fekvőnek találtatott, ezek az igazgatóság által 

értekeztetre hivattak össze, mely ezen elveket a közös eljárás 

alapjául elfogadván, a szükséges lépések megtételére egy közös 

küldöttséget választott meg, s egyúttal elhatározta, hogy a 

társintézetek működésűket csak akkor kezdendik rneg újra, 

ha kötelezettségeik teljesithetése iránt a kormánytól biztosítást 

nyernek. 

A bizottság, mely Foclor István alelnök vezetése alatt 

márczius 19-én a fővárosba indult és melyben az intézet 

nevezett alelnöke és Vass Károly vezérigazgató által kép-

viselve volt, küldetésében alig remélt sikerrel járt el, ugy, 

hogy rövid néhány napi tárgyalás után az ügy az intézetek 

teljes megelégedésére befejezve lőn. 

A segély akként nyújtatott, hogy az összes helybeli 

pénzintézeteknek betéteik és egyéb kötelezettségeik vissza-

fizetésére 1.200,000 frt szavaztatott meg, mely összegből a 

szeged-csongrádi takarékpénztárra 600 ezer forint esett. Ezen 

segélyalap minisztertanácsi határozat folytán a kormány jót-

állása mellett a pesti hazai takarékpénztár-egyesület, a magyar 

általános hitelbank és a m. földhitelintézet részéről tétetett 

folyóvá 1880. ápril 1-éig terjedő időre 5% kamat mellett és 

minden biztosíték nélkül, egyszerű folyó-számla hitel alakjá-

ban ; föltételül csak az köttetett ki, hogy a segélyalap 

kizárólag a betétek és egyéb kötelezettségek visszafizetésére 

fordittassék, és hogy mindaddig, mig ez vissza nem fizet-

tetik, sem osztalék nem fizethető, sem az intézetek részvény-

tőkéi le nem szállíthatók; oly föltételek, melyek a dolog 

természetéből folytak és föltétlenül elfogadtattak. 

A küldöttség eljárása által a kitűzött czél elérve lévén, 

az intézet működését ápril 7-én újból megkezdé, mivégből, 
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minthogy rendes üzlethelyiségei még viz alatt állottak, iro-

dáját ideiglenesen házának emeleti részén elhelyezni kellett. 

Ez alkalommal, valamint működésének további folyamán 

állt be azon váratlan fordulatok egyike, melyek ezen rend-

kivüli időszakban az események előre nem látott fejlődése 

folytán még többször ismétlődtek. Ezen fordulat pedig az 

intézet további működésére fölötte kedvező volt. 

Betétei ugyanis a rendes időfolyamoknál bár nagyobb, 

de a rendkívüli viszonyok közt nem várt csekély arányban 

követeltettek vissza, ugy, hogy ezek a korábbi szokás sze-

rint minden felmondás nélkül fizettettek ki, mire az inté-

zetnek saját pénzkészletei nemcsak elégségesnek, hanem 

fölöslegesnek is mutatkoztak, ugy, hogy azon, ily körülmé-

nyek között bizonyára nem remélt eset állt be, hogy az 

intézet sem a részére folyóvá tett kormánysegélyt, sem a 

fővárosi hitelelintézetek által rendelkezésére bocsátott vissz-

leszámitolási hitelt nemcsak igénybe nem vette, hanem az 

alapot kezelő fővárosi pénzintézetnél a segélyösszegnek meg-

telelő betétet tarthatott rendelkezésére. 

Ezzel kapcsolatban az üzletkör másik része is kedvező 

irányban haladt. Az intézeti adósok tartozásaik rendezését 

elismerésre méltó pontossággal kezdték eszközölni és habár 

ezen szándékuk az intézet részéről nyújtott kedvezmények 

által elősegittetett, semmi sem jellemzi jobban népünk becsü-

letességét, mint azon iparkodás, melylyel kötelezettségeinek 

e válságos helyzet közepette is önként és számos esetben 

távoli menedékhelyéről eleget tenni sietett. 

Egyidejűleg az intézet működésének újbóli megkezdé-

sével az árviz által szenvedett veszteségek megállapítása is 

foganatba vétetett, minthogy ezt az intézet további fönn-

állása szempontjából az első teendők közé kellett sorolni. 

Az e végből teljes szigorral véghez vitt leltározás e tekin-
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tetben is kedvező eredményre vezetett, mert a szenvedett 

kár, habár jelentékenynek volt nevezhető, oly összegre még 

sem rúgott, mely az intézet további működését kérdés tár-

gyává tehette volna. Megemlítendő, hogy a megállapított és 

az év végén teljes összegében leirt veszteségnek jelentékeny 

része a későbbi évek folyamában befolyt. 

A viszonyoknak ezen kedvező fejlődése nem sokára 

arra képesítette az intézetet, hogy üzleteit a korábbi terje-

delemben minden korlátozás nélkül folytathatta, sőt ezen 

emlékezetes év eredményeképen a veszteségek teljes leírása 

után részvényeseinek még 25 frt osztalékot fizethetett, és 

midőn az igazgatóság ezen mozgalmas év eseményeiről beszá-

moló jelentését a közgyűlés elé terjesztette, teljes joggal 

utalhatolt az ily nehéz körülmények közt nem remélt kibo-

nyolitásra és arra, hogy a takarékpénztár intéző körei ezen 

válságos időben is mindent megtettek, mit a viszonyok 

kedvező alakulása mellett ezen siker elérésére elkövetni 

lehetett. 

* * * 

A reá következett 1880. üzletévet az intézet ismét 

a korábbi terjedelemben kezdhette meg, azonban a megelőző 

év eseményei által sok tekintetben megváltozott viszonyok 

közt, a városnak ezen évben megindult nagymérvű újjáépí-

tési munkálata, az avval összekötött számos birtokváltozá-

sok és az azok körül megoldásra váró jogi kérdések, a lázas 

tevékenység, mely a város újjáépítése körül a lakosság 

részéről, sokszor anyagi erejének tulfeszitése mellett nyilvá-

nult, nemkülönben a rekonstrukció körül fölmerült uj és 

eddig ismeretlen tényezők, mindezek a hitelviszonyokat lénye-

gesen átváltoztatták és az intézeti ügyvitelben fokozatosabb 

óvatosság alkalmazására intettek. 
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Az ilyképen megváltozott helyzet megfigyelése mellett 

az intézet forgalma ez évben is üzletkörének minden ágai-

ban örvendetesen emelkedett, sőt üzletének fejlesztése mel-

lett még alkalma is nyilt a város építésének, ezen időben 

minden más helyi kérdést háttérbe szoritö ügyét saját hatás-

körében is az által elősegíteni, hogy az építési államkölcsön 

folyóvá tétele előtt az épitő közönségnek leszállított kamatok 

mellett jelzálogkölcsönöket bocsátott rendelkezésére. 

Különösen említésre méltó helyet foglal el ezen év 

forgalmában a betéti üzlet, melynek állománya ekkor, a 

megelőzővel összehasonlítva, egy milliónyi többletet mutatott, 

minek ezen időszakban, midőn a tömegesen megindult épít-

kezések alkalmából inkább a betétek csökkenését lehetett 

volna várni, a tisztán üzleti szemponton jóval kimagasló 

jelentőség volt tulajdonitható és ismét egyikét képezte azon 

váratlan és meglepő fordulatoknak, melyekre a mult év ese-

ményeinek fölsorolása alkalmával utalni alkalmunk volt. 

Ezen időszaknak innen az 1885. év végéig terjedő része 

szintén a fönnemlitett újjáalakulás hatása alatt állt és a köz-

gazdasági viszonyokat nyomatékosan befolyásolva, módosulást 

csak annyiban szenvedett, hogy a rekonstrukció előrehaladá-

sával, majd ennek ezen év végén történt külső befejezésével a 

város közgazdasági jövőjének kérdése mindinkább előtérbe 

lépett és ezen szempontból a helyi pénzintézetek részéről is 

megfigyelést követeli. 

Nem lehet tagadni, hogy ezen kérdés akkor, midőn a 

város lakói az uj viszonyok folytán vállalt nagyobb terhek 

elviselését egyedül a város anyagi és szellemi fejlődésében 

keresték, jogosult ne lelt volna és habár az erre vonatko-

zólag nyilvánult óhajok és kombinácziók nagyrészt vagy 

kiviheteileneknek, vagy a jövőnek föntartotlaknak kellett 

tekinteni, másrészt tény gyanánt kellett elfogadni, hogy a 



megváltozott viszonyokhoz képest és a város újjáépítéséhez 

kötött föltevések fokonkénti valósításához a közgazdasági 

tényezőknek hatványozott érvényesítése már ezen időben is 

kívánatosnak mutatkozott. 

Ezen, a közóhajtás tárgyát képező szándék valósításához 

az intézet is hozzájárulni kivánt, midőn az 1881. év végén 

az országban megindult és a közraktári intézmény létesítését 

czélul kitűzött mozgalomhoz csatlakozott és annak Szegeden 

leendő meghonosítása végett az ezen intézmény szervezésé-

vel foglalkozó fővárosi pénzintézettel: a magyar leszámitoló-

és pénzváltó-bankkal szövetkezett. 

Az őstermelés és a kereskedelem érdekeit előmozdítani, 

Szeged és vidéke termény kereskedésének összpontosítására 

segédeszközt nyújtani: ezek voltak azon szempontok, melyek-

ből kiindulva, az intézet ezen vállalatba bocsátkozott és 

melyek mellett az ebből várható hasznot csak másodsorba 

helyezte. 

Hogy ez utóbbi tekintetben vérmes reményeket nem 

táplált és hogy tudatában volt azon nehézségeknek, melyek-

kel minden uj intézménynek megküzdeni kell, bizonyítja az 

1882. közgyűlésnek előterjesztett igazgatósági jelentés azon 

részének indokolása, a melylyel ezen intézményt az intézet 

hatáskörébe fölvenni javasolta, továbbá azon intézkedés is, 

hogy a közraktárt, minden költséges beruházás mellőzésével, 

egyelőre bérelt helyiségekben helyezte el, ez által a veszteség 

eshetőségének határt szabva. 

Hogy ezen, a várható haszon tekintetében optimistiku-

soknak éppen nem mondható föltevések az események folya-

mán nem teljesültek, ez valóban nem az intézeten, hanem a 

befolyásán kivül eső tényezőkön és viszonyokon mull. 

Ettől eltekintve, az intézetnek egyéb üzletei ezen idő-

szakban is kedvező eredménynyel folytak, habár azon gazda-
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sági válság, mely a hetvenes évek vége óta árnyékát előre 

vetette, az 1882. évi kedvező aratás után teljes erővel kitört 

és a közgazdasági helyzetben majdnem minden más tényezőt 

kizáró módon uralkodott. — Az ebből előállott helyzetet 

nem kevéssé súlyosította azon, bár természetes visszhatás, 

mely a város újjáépítési munkáját intéző kir. Biztosságnak 

feloszlatása ufán a helyi viszonyokban az által támadt, hogy 

a város forgalma az ideiglenesen itt tartózkodott számos 

tényező eltávozása és a rendkívüli munkák megszűnése 

által tetemesen csökkent és a nélkül, hogy ezekért más köz-

gazdasági tényezőkben egyelőre kárpótlást nyerhetett volna, 

ismét önerejére és a viszonyok természetes fejlődésére lett 

utalva terheivel, reményeivel. 



1886—1895. 

Az intézet ötven éves fennállásának utolsó évtizede 

ugyanazon viszonyok hatása alatt kezdődött, melyekről az 

előző fejezet végén emlitést tettünk. 

Súlyosan nehezültek ezek, kivált helyi szempontból 

tekintve, a város rekonstrukciója által sokszor erején felül 

igénybe vett lakosságra, különösen pedig ennek kevésbé 

tehetős részére. De további folyamán az általános viszonyok 

sem alakultak kedvezően. 

Az 1887. év végén előfordult német-orosz polilikai 

conflictus a pénzviszonyoknak erős megrázkódtatását vonta 

maga után, mi az akkori háborús kilátások miatt az érték-

papíroknak rohamos árhanyatlásában nyert kifejezést. — 

Az intézetet ekkor ezen okból értékpapír állományánál egy 

nagyobb, bár csak könyvszerli veszteség érte, mely azonban 

ezen év osztalékára befolyást nem gyakorolt, mert ezen, az 

árfolyamok későbbi javulása folytán majdnem teljes összegé-

ben megtérült veszteség, ez év mérlegének bezárásánál az 

e czélra rendelt külön taríalék-alapból fedeztetett. — Ez az 

eset a külön tartalékalap szükségének első próbaköve volt, 

és indokul szolgált ennek nyomatékosabb gyarapítására, 

mi a következő években növekedő arányokban végre is 

hajtatott. 

Ugyanazon évben az intézet székhelyén nagyobb bukások 

fordultak elő, de sem ezek, sem a reá következőben egy 
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helybeli takarékpénztárnak csődbejutása sem érintették az 

intézetet, sőt alkalmat szolgáltattak neki arra, hogy mindkét 

esetben közbelépése által ott és akkor, a hol ezt a körülmények 

érdekeinek veszélyeztetése nélkül lehetővé tették, a követ-

kezmények enyhítéséhez saját hatáskörében hozzájárulhatott. 

Az erre következő években a közgazdasági viszonyok 

általánosan javultak. — Az évekig tartott depressiót most a 

gazdasági életnek ujabb föllendülése váltotta föl, mely elő-

segítve több évnek kedvező aratási eredményei és a termé-

nyek jó értékesítési viszonyai által, a forgalomnak uj táp-

anyagot nyújtottak, mi által e téren mintegy uj aera nyilt 

meg, mely kiváltképpen a valutarendezési törvény megalkotása 

és az azt követő nagyszabású conversionális müveletek 

alkalmával abban az időben tetőpontját érte el. 

Az általános helyzetnek javulásával karöltve most már 

a helyi viszonyok is számottevő mérvben javultak. — A 

város gyors újjáépítése által a lakosság részéről vállalt 

nagyobb és sok esetben elviselhetetlen terhek, részint birtok-

változás, részint a kormány áltat adott elengedések vagy 

fizetési halasztások által rendeztettek, az építési állam-

kölcsönök kamatjai pedig általánosan leszállittattak, ugy,hogy 

ezen könnyítések és a helyzetnek általános javulása folytán 

nem sokára alkalom nyilt a város rekonsructiójának, félbe 

szakadt munkájának folytatására, melyben egyesek ép ugy, 

valamint a város, mint erkölcsi testület tevékenyen részt 

vetlek. — Az építési kedvnek ujabb fellendülésére a viszo-

nyok általános javulásán kivül alapot azon körülmény is 

szolgáltatott, bogv a kormány uj intézmények idetelepítése 

által a forgalom fokozására közreműködött, mi által az anyagi 

tekintetben is gyarapodást nyert. 

Ezen idő alatt az intézet forgalma is üzletkörének min-

den ágazataiba évről-évre emelkedett és ezek közül külö-



nősen a betétek említhetők fel, melyeknek állománya ezen 

években a korábbinak majdnem kétszeresét érte el. 

Az ilyképpen az intézet rendelkezésére bocsájtott forgalmi 

tőkék szaporodásával ezek elhelyezésének szüksége ismét 

nagyobb mértékben állt előtérbe. — Erre alkalmat adtak 

az 1891-ik és 1893-ik közgyűlések állal eszközlölt alap-

szabály módosítások, melyek bár mindig a takarékpénztári 

üzletkörben mozogtak, az üzleteknek terjesztésére a meg-

változott viszonyoknak megfelelő intézkedések felvétele által 

mégis elég alkalmat adtak és alkalmazások által az intézet 

forgalma általánosan nagyobb kiterjedést nyert. — Ez külö-

nösen a jelzálog-kölcsön üzletnél volt tapasztalható, melyre, 

mint legbiztosabb elhelyezési módozatra, most már annyival 

nagyobb súlyt lehetett fektetni, mert azoknak mozgósítására 

tovább adás utján az 1892-ik évben a magyar takarék-

pénztárak központi jelzálog bankja alakult, — Ezen intézet 

alapításában a takarékpénztár mint alapító vett részt és 

működésének megkezdése után vele üzleti összeköttetésbe 

lépett, mire alkalmat annak megfontolása szolgáltatott, hogy 

a jelzálog-kölcsön állomány egy részének átváltozása min-

denkor értékesíthető jelzáloglevelekre helyes üzleti politiká-

nak tekinthető akkor is, ha erre, mint ez esetben is, a 

továbbadó intézetnek pillanatnyi szüksége nem is forog fenn. 

A növekedő forgalom folytán az intézet helyiségei is 

nem sokára elégteleneknek bizonyultak ; e hiányon segítendő, 

de másrészt azon indokból is, hogy a város rekonstructiója 

alatt a feltöltés által elsülyedt intézeti törzsház a szépészeti 

tekinteteknek megfelelő alakot nyerjen, az 1891 üki köz-

gyűlés ennek felemelését és délnyugati részének kiépítését 

határozta el. 

Az épités ezen év elején megkezdetvén, ugyanannak 

folyamán fejeztetett be ; ez alkalommal az intézet helyiségei 
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az épület emeletére helyeztettek át és a modern igényeknek 

megfelelően rendeztettek be, ugyanekkor a közönség kényel-

mére egy második pénztár állitatott fel. Ezzel kapcsolatban 

az intézet belkezelése is a megnagyobbodott forgalom köve-

telményeihez képest lett átalakitva, a vezérigazgatói helyettes 

állás és az egyes üzletágakra külön osztályvezetői állások 

szervezve. 

A megelőző fejezetben emlitést tettünk a közraktári 

vállalat életbe léptetéséről és azon szempontokról, melyek az 

erre vonatkozó elhatározásról irányadók voltak, felemiitvén 

azt is, hogy az ahhoz fűzött remények már fennállásának 

első idejében nem valósultak az óhajtott mértékben. De 

javulás e tekintetben minden kitartás és iparkodás daczára 

az évek további folyamán sem állt be, ugy, hogy az igaz-

gatóság a részvényeseket az évenként megujuló meddő áldo-

zatok alól felmenteni óhajtván, a vállalatot a társintézet 

hozzájárulása mellett ezen időben végleg feloszlatta. 

Mint ezen időszaknak egyik kiváló jelentősége, a kamat 

viszonyoknak alakulása, illetve a kamatoknak folytonos ha-

nyatlása említhető fel, melyek akkor és kiváltképpen a 

valuta rendezés elhatározásával kapcsolatos pénzügyi müve-

letek ideje alatt egy nálunk még nem létezett alacsony 

fokra szálllak le. Bár az intézet kénytelen volt ennek követ-

keztetéseit a betéti kamatok leszállítása által levonni, ezen 

intézkedés a jövedelmezőség szempontjából nem állt min-

denkor arányban az activ kamatoknak csökkenésével, melyek 

az akkor minden oldalról támasztott éles verseny által ama-

zoknál aránylag jóval lejebb szoríttattak. 

Hogy ezen viszonyok közt az intézet képes volt részvé-

nyeseit folyton emelkedő osztalékban részesíteni, e tény minden 

ékesszólásnál meggyőzőbben bizonyítja az intézet forgalmá-

nak és jövedelmének emelésére czélzó törekvéseknek sikerét. 



Az erre vonatkozó intézkedéseken kivül, melyre az igaz-

gatóságnak az intézetnek részvénytársasági szervezetére való 

tekintettel, első sorban súlyt fektetni kellett, nem mulasztotta 

el az intézeti vagyon gyarapításáról gondoskodni és évről-

évre a közgyűlés elé terjesztette erre vonatkozó javaslatait, 

melyek mindannyiszor elfogadtatván, a társasági vagyonnak 

gyors emelkedését és ez által az intézet részéről nyújtott 

anyagi biztositékok tetemes gyarapodását eredményezték. 

De másrészt humanisztikus, jótékony és hazafias intéz-

ményeknek az intézetnél hagyományos támogatását sem 

tévesztette szem elől, melyek változatlan ennek adományai-

ban részesültek. 

Az évenként e czélra fordított összegeken kivül ebben 

az időben az intézet azon 12,000 frtos alapítványt, melyet 

a szegedi árvaház alapítására és fentartására tett, megőrzés 

és kezelés végett Szeged város hatóságának adta ál, mely 

erről alapitói oklevelet állított ki. 

Ily módon az intézet az ujabban kijelölt uton sikerrel 

előre haladva és ezen törekvésében az általános viszonyok-

nak kedvező alakulása által elősegítve, ezekbén az 1893. év 

folyamán ismét egy nevezetes fordulat állt be. 

A külföldön elhelyezett értékpapíroknak ugyanis ez idő-

ben történt tömeges visszaözönlése, kapcsolatosan ezen évnek 

rossz termelési és értékesítési viszonyaival, egy nem várt 

visszhatást szült, mely az oly biztató jelekkel megindult 

ujabb fejlődést, bár csak rövid időre, megállitá és következ-

ményei képen érzékeny pénzszükséget és a kamatoknak fel-

szökését vonla maga után. — Az ezekből előállt helyzet az 

intézet forgalmára ugyan befolyást most sem gyakorolt, de 

azt mégis eredményezte, hogy akkor, az ország nagyobb 

pénzintézeteinek hasonló eljárásához képest, a betétek kamat-

lábát felemelni kénytelen volt. 
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--- -rí.-. 

Bár ezen viszonyok a reá következő évben némileg 

javultak és a pénz ismét olcsóbb lett, e tényezők ez időben 

nem érvényesülhettek, teljes mértékben, mert ezen évnek 

szintén rossz termése és a terményárak sülyedése jelenté-

kenyen ellensúlyozták az általában véve kedvezőbben ala-

kult viszonyokat, ugy, hogy a felemelt betéti kamatokat 

ez évben is fentartani kellett. 

Ezen év eseményei közül emlitést érdemel az a roham, 

mely az év elején a vidéki betevők egy csekély része által, 

eddig ki nem puhatolható, de valószínűleg agrár-szoczialisz-

tikus okokra visszavezethető álhírek folytán néhány napig 

az intézet ellen intéztetett. Mint máskor hasonló esetekben, 

ugy ezúttal is, ezen támadással szemben legjobb ellenszerül 

a betéteknek rögtöni visszafizetése bizonyult és minthogy 

erre a rendelkezésre állott bőséges forgalmi tőkék az inté-

zetet minden tekintetben képesítették, ennek alkalmazása 

nemsokára az alaptalan riadalomnak véget vetett. 

Mint jellemző tényt emiitjük fel, hogy az ily módon 

kivett betétek nemcsak rövid idő múlva ismét az intézet 

kezelése alá adattak vissza, hanem hogy az ez évi betéti 

forgalom általában véve is élénkebben fejlődött. 

Forgalom és eredmény tekintetében ezen évtizednek 

utolsó esztendeje, melylyel az intézet fennállásának ötven-

éves cyklusa bezárult, teljesen kielégítő volt. 

Nevezetesebb eseményei közzé tartozott az a válság, 

mely ennek folyamán az üzérkedési értékpapíroknak tul 

magasra felhajtott árainak hirtelenül beállott visszaesése 

következtében, az európai tőzsdéken kitört és nagy áldoza-

tokat követelt. 

Következménye gyanánt ez a pénzviszonyoknak ujabbi 

megrázkódtatását és ennek kifolyásaképen a pénz árának 

emelkedését eredményezte, mely irányzat egyébként már a 



válság kitörése előtt és az év egész folyama alatt érvé-

nyesült. 

De ezen válság most sem érintette az intézetnek üzlet-

menetét, mert üzleteinek természete és az intézet vezetése 

körül követett irányadó elvek ennek lehetőségét egyáltalán 

kizárták. 

Azonban helyi szempontból ennél fontosabb eseményt 

képezett a sertésvésznek az év utolsó negyedében váro-

sunkban történt fellépte, mert ennek folytán az intézetnek az 

előleg-adást sertésekre, melyet már a vésznek más helyeken 

történt előfordulása alkalmával elővigyázalból leszállított, most 

végképen megszüntetni kellett. — Ezen intézkedés folytán az 

intézetet ezen üzletágban veszteség nem érte, az elmaradt 

haszon pedig más üzletágak élénkebb forgalma és a forgalmi 

tőkék jobb értékesítési viszonyai által kárpótolva lett. — 

De magában véve az a tény, hogy városunk közgazdasági 

életének oly jelentékeny és számot tevő, az intézet által 

mindenkor előszeretettel támogatott iparága bizonytalan időre 

megbénítva lett, sajnos körülménynek tekinthető. 

Intézetünk történetét bezárjuk ezen évnek legfontosabb 

és a takaréktári intézményre egyúttal korszakalkotó eseményé-

nek felemlitésével, melyet a pénzügyminiszternek egy külön 

takaréktári törvény megalkotásáról tett nyilatkozata képezett. 

Ezen törvény megalkotása kétségtelenül fordulópontot 

fog képezni nemcsak a takarékpénztárak, hanem összes hazai 

hitelintézeteink életében is és habár az erre vonatkozó irány-

elvek az ügynek jelen állásánál még köztudomásra nem 

jntottak, meg vagyunk győződve, hogy törvényhozásunk 

bölcsesége módot fog arra találni, hogy ezen fontos és egész 

közgazdasági életünkre mélyen beható kérdés az ország 

anyagi érdekeinek megsértése nélkül oldassék meg. 

* * * 
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Fő vonásaiban ezekben adtuk a szeged-csongrádi takarék-

pénztár alapításának és ötven éves fennállásának történetét. 

Létesülését az intézet szükségét felismerő lelkes és ügybuzgó 

polgároknak, fennállását a becsületes munkálkodással párosult 

kitartásnak és a nagy közönségnek irányában tanúsított 

tántoritathatlan bizalmának köszöni. — Ezen tényezők közre-

működése mellett sikerült hosszú pályafutása alatt nehéz 

viszonyok közt is helyét megállni és szerény kezdetből a mai 

állásra felemelkedni. Ezen tényezők ma is fennállnak, ugyan-

azon elvek érvényesülnek az intézet vezetése körül és ugyan-

azon, sőt fokozodó bizalomban részesitik ügyfelei az intézetet és 

ha ezeknek alapján a múltból a jövőre következtetünk, él 

bennünk az erős meggyőződés, hogy intézetünk pályafutását 

a korszellem igényeinek megfelelően a közérdek és felei 

javára ezentúl is tovább fogja folytathatni. 



Az intézet szervezete és üzletköre. 

A megelőző fejezetekben előadottak folyamán megis-

mertetlük az illető helyeken fővonásaiban mindazon válto-

zásokat, melyeken az intézeti alapszabályok az intézetnek 

ötvenéves fennállása óta átmentek. 

Könnyebb áttekintés végett e helyen ezeknek tartalmát 

sorrendben és kivonatilag kívánjuk megismertetni, valamint 

az intézeti kormányzat szervezetét, amint ez a változó 

viszonyokhoz képest koronkint átalakult, kiterjeszkedve 

egyúttal az intézetnek üzletkörére, illetve annak koronkénti 

módosítására is. 

* * * 

Az 1845-ben megalkotott alapszabályok hiven tükrö-

zik vissza azokat a kezdetleges állapotokat, melyek akkor 

a társulási dolgok tekintetében fennálltak és melyek közt 

az intézet pályafutását megkezdé. Mint ezen időnek köz-

gazdasági és hitelviszonyai egyáltalán még fejletlenek vol-

tak, ugy az akkor létrejött alapszabályokon is meglátszanak 

ennek nyomai. A takarékpénztári intézmény általános és az 

intézet atapitásának külön mégismerhetése mellett szerves 

határozatokat és ügyrend tartási részeket foglalnak ezek ma-

gukban minden összefüggést nélkülöző egymásutánban. 

Megállapítják a belétek és kölcsönök maximumát és azok-

nak kamatlábát, intézkednek a pénztári kezelésről, a hiva-
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talos órákról, a tisztviselők teeendőiről, a kölcsönök meg-

szavazásanak módozatairól stb. és habár nem tagadható, 

hogy ezen szabályok a társulási intézménynek mai kifejlett 

állása mellett az olvasóra az idegenszerűség benyomását 

teszik, az azonban bizonyos, hogy azokban már mindazon 

alapvető elvek feltalálhatók, melyeknek alapján a takarék-

pénztári intézmény idővel oly nagy sikert aratott és melyek-

nek szigorú és következetes fentartásának intézetünk is, 

mai állását köszöni. 

Az intézet kormányzata akkor a 24 tagu választmány-

ból állott, élén az elnökkel. Tagja volt szintén a jegyző, egy-

úttal ügyvéd is, kiket a közgyűlés a részvényesek sorából 

szavazattöbbséggel egy év tartamára választott. Ugyanaz 

választotta a 7 tagból álló számvizsgáló küldöttséget, melybe 

azonban az előbbi év választmányi tagjai beválaszthatok nem 

voltak. Ezeknek működése, a jegyzőét kivéve, tiszteletbeli 

volt. Fizetéses hivatalnokok, kiket a választmány nevezett 

ki, voltak : a pénztáros, a könyvvezető, és a segédkönyv-

vezető. A választmány vezette az intézet összes ügyeit, a 

kölcsönök is teljes ülésben titkos szavazás utján szavaztattak 

meg. A választmányi tagok felváltva, naponkint, mint biztosok, 

működtek a pénztár kezelés körül. 

A részvényesek jogai közt ott találjuk azon intézke-

dést is, mely nekik a személyzet feletti őrködést biztosítja, 

továbbá azon jogukat is, hogy a választmányi ülésekben 

résztvehelnek és alapos okoknál fogva, a kezelési könyvek 

előmutatását és rögtöni megvizsgálását követelhetik. Ezen 

határozatokat pótlásának tekinthetjük az akkor a részvény-

társaságokra érvényes 1840. 16. t.-cz.-nek, de bizonyságot 

is tesznek az alapszabály alkotóknak körültekintéséről, kik 

ezen hiányon, bár a gyakorlati alkalmazásban ki nem vihető 

módon, segíteni akartak. Ez oknál fogva ezen határozatok 
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soha nem is foganatosihattak, aminthogy a részvényesek 

jogviszonyai csak az 1875. 37. t.-cz. által nyertek végleges 

megoldást. 

Ezen alapszabályok 1873-ig voltak érvényben, bár az 

ismertetett okok miatt felsőhatóságilag jóvá nem hagyattak, 

a midőn a megalkotásuk óta lényegesen megváltozott viszo-

nyokhoz képest és az intézet forgalmának terjedése követ-

keztében akkor ezeknek teljesen újbóli átdolgozása szüksé-

gessé vált. 

Mint ezt már más helyen emiitettük, ez intézet szer-

vezete ez alkalommal teljesen uj alakot nyert, amennyiben 

a választmány most nagy- és igazgató választmányra osz-

lott, mely utóbbi a vezérigazgatóval és a tisztikarral együtt 

az intézet végrehajtó közegét képezte, mig az első, az intéz-

kedési és ellenőrző jogot gyakorolta. Ezek fölött külön jog 

és hatáskörrel az elnök állt, kinek jogait akadályoztatása 

esetén az alelnök gyakorolta. A számvizsgáló bizottság 

tagjainak száma háromban állapíttatott meg. Mint napi 

biztosok, az igazgató választmány tagjai működtek felváltva 

naponként. 

Az intézeti részvénytőke az ezen ideig gyűjtött tartalék 

alappal együtt 130,000 frtra szaporodván fel, a részvény-

tőke ezen összegben állapíttatott meg és ennek egy ötszázad 

részéhez való jogosultságát kitüntető részvények azonban a 

névérték kitétele nélkül adattak ki a részvényeseknek, a 

régiek bevonása mellett. Uj intézkedésképen az évi tiszta 

haszonnak 6%-a állapíttatott meg haszonrészül az igazgató-

választmány részére. 

Ezen alapszabályok, melyek a korábbiakhoz képest be-

osztás dolgában is szabatosabb alakot nyertek, az akkor 

fennállott engedélyezési rendszer alapján, a földmüvelés-, 

ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz terjesztették fel, mely 



ezeket 1873. junius 25-én 9073. sz. a. a bemutatási záradék-

kal ellátta. 

Az 1876. év elején életbe lépett kereskedelmi törvény, 

mely az engedélyezési rendszer megszüntetésével a részvény-

társaságokat az illetékes törvényszékek hatóságának rendelte 

alá, a mint a társulási intézményt általában uj alapra fektette, 

ugy az intézeti alapszabályoknak, ennek rendelkezéseinek 

megfelelő' újbóli átdolgozását is szükségessé tette. Ezen szabá-

lyok által, melyek az ugyanazon év junius havában tartott 

rendkivtili közgyűlés által tárgyaltattak és elfogadtattak, az 

intézet szervezete ismét uj és ezen törvény követelményeinek 

megfelelő alakot nyert. 

A nagy- és igazgató-választmány, valamint a szám-

vizsgáló-bizoltság helyére a törvényhatóság és a felügyelő-

bizottság lépett, ezek mellett azonban, mint a kezelésnek 

megfelelő és az évtizedes gyakorlat alatt megszokottá vált, 

továbbra is fentartatott a napi biztosok intézménye, csak-

hogy ezeknek hatásköre most a testületi működés meg-

szüntetésével, a naponkint felváltva eszközlendő pénztári 

ellenőrzésben, és a váltóbirálatbani részvételben állapíttatott 

meg és számuk 24-ről 12-re szállíttatott le. 

Önként érthetőleg kiegészíttettek akkor az alapszabályok 

mindazon törvényes intézkedésekkel is, melyeknek fölvételét 

az idézett törvény kötelezővé tette. Ezek közt felemlitendők 

az intézet fennállásának határideje, mely most a megalaku-

lástól számítandó 90 évben állapíttatott meg, és a részvények 

névértékének számszerinti megjelölése, mely az akkori tőkének 

megfelelően 260 frtban lett megállapítva. Ezen összegről ismét 

uj részvények bocsáttattak ki, melyek a forgalomban levő 

korábbiakkal kicseréltettek. Hasonlóképen teljesen átdolgoz-

tatott ezen évben a módosított alapszabályoknak megfelelően 

az ügyrendtartás is. 
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Innen kezdve az intézet szervezete ujabb változás alá 

nem esett, mert ez most már törvényes és azóta meg nem 

változott alapon állván, erre szükség fenn nem forgott. 

* * * 

Az intézetnek működési köre, ötven éves fennállása óta 

lényegében és alapjában nem változott és főágaiban ma is 

az, a mi annak megalakulásakor volt: betétek elfogadása 

kamatozásra, a váltó leszámítolás és kölcsönadás jelzálo-

gokra, értékpapírokra és árukra. 

Intézetünk tehát ugyanazon alapon kezdé meg és foly-

tatta a mai napig működését, melyen a takarékpénztári intéz-

mény hazánkban, csekély kivétellel, általánosan meghonosult. 

Bár ezen működési kör a külföldi takarékpénztárak hatás-

körétől eltérő, de akkénti megállapítása a takarékpénztári 

intézmény meghonosítása alkalmával helyes és az akkori 

viszonyoknak megfelelő volt, mert a negyvenes évek elején 

alakult pesti magy. kereskedelmi bankon kivül, sem akkor, 

de még évtizedek múlva, más bankintézet az országban 

nem működött, jóllehet a fejlődő közgazdasági viszo-

nyok és kiváltképen a negyvenes években véghez ment 

átmenet a terménygazdálkodásból a hitelgazdálkodásba, 

a személyes hitel kielégítését mindinkább szükségessé 

tették és erre az 1840-ben megalkotott váltótörvény alapot 

nyújtott. 

Ezen viszonyok közt valóban szerencsés eszmének 

bizonyult, hogy a takarékpénztári intézmény meghonosításá-

val foglalkozó férfiak ezeknek hatáskörébe, a szorosan vett 

takarékpénztári üzletágakon kívül, a személyes hitel kielégí-

tését, illetve a váltóleszámitolást is felvették és a takarék-

pénztárak ezen bővített üzletkör alapján fontos missiót telje-

sítettek akkor, és teljesítenek még ma is, midőn közgazdasági 
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életünknek azóta véghez ment óriási fejlődése folytán, ebben 

más szervezetű hitelintézetek is részt vesznek. 

A takarékpénztáraknak akkor megállapított és máig fen-

tartott üzletköre egy félszázadon át a legkülönbözőbb vál-

ságok közt is teljes mértékben bevált és az intézménynek 

eddig elért sikere, annak óriási fejlődése, legjobb bizonyítékát 

képezik annak, hogy az alap, amelyre ez fektettetett, helyes 

volt és a közszükségletnek megfelelt. 

De a félszázados tapasztalatok nyomán konstatálhatjuk 

azt is, hogy az az üzletkör, melynek alapján a takarékpénz-

tárak ma is működnek, még a legválságosabb viszonyok 

közt is, egy intézetnek sem eredményezte romlását, mert az 

előfordult ilyen esetek nem ebből, hanem ennek túllépéséből, 

vagy hütelen kezelésből származtak, mit időszerűnek tartunk 

felemlíteni ma, midőn a nagy közönség, a kormánynak erre 

vonatkozó nvilatkozala alapján, a takarékpénztári reformnak 

eszméjével foglalkozni kezd. 

Ezen okoknál fogva intézetünknek sem volt oka ezen 

a félszázados pályafutása alatt kipróbált és helyesnek bizo-

nyult alaptól eltérni; és ha e tekintetben a hosszú idők 

folyamán változások történtek, ezek nem azoknak lényegére, 

hanem egyedül a kivitel módozataira vonatkoztak, melyeket 

bővítve és némelyeken sok esetben könnyítve, az intézet 

ezek által a változó viszonyok követelményeinek megfelelni 

kivánt. 

llyenekül tekinthető a belét maximumnak és a betéti 

könyvekért fizetendő dijaknak megszüntetése, betétek elfoga-

dása folyó számlára; a leszámítolási üzletnél: kereskedelmi 

utalványok leszámítolása és a visszleszámitolás; előlegek 

adása élőjószágokra és varrantokra, illetve a közraktári üzlet; 

a kölcsön üzletnél: hitelnyitás értékpapírokra és jelzálogos 

biztosíték mellett a jelzálogkölcsönöknél azok fizetési idejük-



nek kiterjesztése, továbbadása vagy részesedés e czélra ala-

kult társaságoknál, értékpapíroknak bizományi adás-vétele, 

letétek elfogadása megőrzés végett, végül a tőke-elhelyezésül 

szolgáló értékpapírok körének kiterjesztése, mind olyan intéz-

kedések, melyeknek életbeléptetése az idők folyamán szük-

ségesnek mutatkoztak és melyek a fent körülirt hatáskörön 

belől megoldhatók voltak. 

Az 1873-iki alapszabálymódositással egyidőben az inté-

zet belkezelése is átalakíttatott és ekkor a kettős könyvvitel 

alapjára fektetett számvitel is rendszeresítetett, minek folytán 

ezen év átmenetnek tekinthető a korábban fennállott patriar-

kális kezelési rendszer és a minden követelményeknek meg-

felelő, modern ügy- és számvitel közt. 

Ezen intézkedés, valamint az 1876. évi alapszabályok 

alapján megalkotott ügyrendtartás, mely minden intézeti közeg 

teendőjét és kötelességét körülírja, az intézet ügyvitelének 

ugy a kezelés, mint az ellenőrzés tekintetében teljesen meg-

bízható és szilárd alapot adott. Az in4^^>4igyeit, azoknak 

kivételével, melyeknek elintézése^&v k^gyf^s jogköréhez 

tartoznak, közvetlenül az i g a z ^gSs f á ^ ^L teendőit 

részint ülésekben, melyek a s tök^hez ^Bkéiij bármikor 

tarthatók, de minden két h é t b e n ^ ^ i ^ g ^ f jfLegtartandók, 

részint a kebléből sorrend szerinN^eny^kiKüldött tagjai 

által gyakorolja. Az igazgatósági határozatok végrehajtója és 

az üzlet közvetlen vezetője a vezérigazgató, kinek az inté-

zeti tisztviselők alárendelvék; akadályoztatása esetén a vezér-

igazgató helyettes végzi teendőit. 

A választmányi tagok, mint napibiztosok működnek, 

naponként váltakozó sorrendben, teendőjük a pénztárke-

zelés ellenőrzése és a váltóbirálatban való részvétel, melyet 

a működő heti igazgatóval és vezérigazgatóval együtt 

végeznek. 

4ü 



A váltóbiráló bizottság a benyújtott váltók felett, a 

benyújtóknak, az igazgatóság által esetleg megállapított hitel-

összeg keretén belül és a 2000 irtot meg nem haladó jel-

zálog kölcsönök felett szavazattöbbséggel határoz. A pénztár 

naponként a napibiztos jelenlétében záratik le. 

A felügyelő' bizottság ellenőrző teendőit ülésekben és 

azokon kivül sorrendben kirendelt tagjai állal gyakorolja, 

kik havonként egyszer vagy kétszer, de mindenkor meg-

lepőleg a pénztárakat és a kezelést megvizsgálják és erről a 

legközelebbi ülésnek jelentést tesznek. Résztvesznek szintén 

az évenként kétszer a naptári félév végén eszközlött vagyon-

leltározásban, az igazgatóságnak e czélra kiküldött tagjával 

és a vezérigazgatóval együtt. 

Meglepő pénztárvizsgálatokat eszközöl szintén az elnök 

is, ki erről az igazgatósági ülésnek jelentést tesz, neki szint-

úgy mint az alelnöknek és az igazgatósági tagoknak joguk-

ban áll az üzletnek bármely ágazatát és a könyveket meg-

vizsgálni. Az elnök gyakorolja hasonlóképen a váltóbiráló 

bizottság által elfogadott váltók felett a visszavetési jogot 

is, az ilyenek felett azonban az igazgatóság 24 óra alatt 

végérvényesen határoz. 



I. 

A SZEGED-CSONGRÁDI TAKARÉKPÉNZTÁR 

ELNÖKEI ÉS ALELNÖKEI, VÁLASZTMÁNYI-, 

IGAZGATÓ- ÉS NAGYVÁLASZTMÁNYI-, 

IGAZGATÓSÁGI- ÉS FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁGI 

TAGJAI. 

1845—1895. 
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N é v Polgári állás 

Adler Ignácz orvos . . . 

Adler János . . . iparos . . . 

• Aigner József kereskedő . . 

Aigner Károly gyógyszerész . 

Auer Samu kereskedő , . 

Ausländer Simon gazdálkodó . . 

Babarczy József . . . . ' . . . ügyvéd . . . 

Bamberger Sámuel kereskedő . . 

Balogh János ügyvéd . . . 

Baurnfeind Nándor gyógyszerész . 

Bánhidy József birtokos . , . 

Bárd Adolf . magánzó . . 

Báron Jakab kereskedő . . 

Bereczk Pál • . . birtokos . . . 

Bérczy Antal ügyvéd . 

Béró János iparos . . . 

Bürger Zsigmond nyomdász . . 

Czinner Manó kereskedő . . 

Damjanovich György kereskedő . . 

Dáni Ferencz ügyvéd . . . 

Dobszai Antal - iparos . . . 

Ebner Antal iparos . . . 

Egressy Péter birtokos . . . 

Ellenberger Henrik kereskedő . . 

Engelthaller János iparos 

Fadgyas Pál ügyvéd . . . 

Faragó János iparos . . . 

Fejér János kir. tanácsos . 
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Meg-

válasz-

tatott 

M i n ő s é g 

1854 választmányi tag. 

1845 » » 

1845 választmányi tag, igazg. választm. tag, igazg. tag. 

1850 választmányi tag. 

1845 
. . . r . . í 

» » • 

1860 » » 

1845 intézeti ügyvéd. 

1864 választmányi tag. 

1868 
• 

» » 

1850 » » 

1848 » » 

1891 » •» 

1847 » . » 

oc
 intézeti megbízott H.-M-Vásárhelyen. 

1845 választmányi tag. 

1854 » » 

1861 » » 

1875 » » 

1857 » » 

1845 intézeti jegyző, választm. tag, felügy. bizotts. elnök. 

1841 választmányi tag. 

1845 » » 

1847 » » 

1856 » » 

1853 » » 

1845 » » 

1847 » » 

1894 » » 



N é v 

Felmayer Antal . 

Felmayer János id 

Fiuk Perencz 

Fodor István . . 

Fodor Károly dr. 

Fotty'János . . 

Gábor József. . 

Gábriel'János 

Gál Ferencz id.. 

Gál Kálmán . . 

Gerle Antal . . 

Götz János . . 

Guttmann Áron. 

Gyorgyevits György 

Hanke Mihály . 

Haris Tódor . . 

Haydt Ferencz . 

Hámori Andor . 

Heszlényi József 

Hoffer Károly 

Holtzer Salamon 

Kárász Benő . . 

Kátai Ferdinánd 

Kátai György 

Kátai István id. 

Kátai János . . 

Kátai László . . 

Khudi 

Polgári állás 

gyáros . 

iparos 

sótárnok 

ügyvéd . 

tanácsnok 

birtokos . 

magánzó 

vállalkozó 

kereskedő 

kereskedő 

árva-pénztárnok 

birtokos . 

kereskedő 

ügyvéd . 

iparos 

kereskedő 

orvos 

iparos 

épitész . 

épitész . 

kereskedő 

birtokos . 

vállalkozó 

birtokos . 

birtokos . 

iparos 

kereskedő 

gyógyszerész 



Meg 
M i n ő s é g válasz- M i n ő s é g 

tatott 

1845 választmányi tag. 

1876 felügyelő bizottsági tag. 

1861 választmányi tag, igazg. választm. tag, igazg tag. 

1869 választm. tag, igazg. választm. tag, igazg. tag, alelnök. 

1892 felügyelő bizottsági tag. 

1845 választmányi tag. 

1885 » » 

1850 » » 

1870 választm. tag, igazg. választm. tag, igazgatósági tag. 

1890 felügyelő bizottsági tag. 

1875 választmányi tag. 

1847 » » 

1885 » » 

1851 » » 

1853 » » 

1845 intézeti megbizott Szentesen. 

1858 választmányi tag. 

1871 » » 

1863 » » 

1851 » » 

1875 » > 

1845 » » 

1875 felügyelő bizottsági tag, igazgatósági tag. 

1851 választmányi tag. 

1873 » » 

1850 » » 

1892 felügyelő bizottsági tag. 

1856 választmányi tag. 
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N é v Polgári állás 

Kiefer Godofréd . . 

Kiss Dávid . . . 

Kiss Gyula . . . . 

Kiss Pál 

Klauzál Gábor . . . 

Klivinyi József . . . 

Kohen Ábrahám . . 

Kohen Jakab • . . 

Kohen Károly . . 

Konrád Keresztély . 

Kopasz István ifj . . 

Kopasz Ferencz . . 

Korda János . . . . 

Kovács Albert . . . 

Kovács Ferencz. . . 

Körösi József . . . 

Krebs Mihály . . . 

Kremminger Antal. . 

Kreutzberger Ferencz 

Labusz János . . . 

Lázár György dr. . 

Lefter Mihály . . . 

Lemle János . . . 

Lemle Miklós . . . 

Lichlenberger Ábrahám 

Lichlenberger Mór 

Lillin Károly . . . . 

Lőw Lipót 

iparos . . 

kereskedő . 

iparos . . 

plébános 

orszgy. követ 

iparos . . 

kereskedő . 

kereskedő . 

kereskedő . 

kereskedő . 

gazdálkodó . 

magánzó 

birtokos . . 

gyógyszerész 

gyáros . . 

birtokos . . 

kereskedő . 

plébános 

iparos . . 

magánzó 

h. polgármestei 

ügyvéd . . 

iparos . . 

iparos . . 

gazdálkodó . 

gazdálkodó . 

gyáros . . 

főrabbi . . . 
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válasz 

tátott 

1872 

1867 

1890 

1845 

1845 

1847 

1845 

1853 

1852 

1845 

1882 

1850 

1848 

1879 

1850 

18,50 

1845 

1845 

1875 

1848 

1892 

1848 

1850 

1873 

1856 

1867 

1867 

1871 

választmányi tag. 

» » 

» » 

intézeti megbízott Szentesen, 

elnök. 

választmányi tag. 

» » 

» » 

» » 

» » 

választmányi tag. 

» » 

» * 

» •» 

felügyelő bizottsági tag. 

választmányi tag. 

» > 

választmányi tag, igazg. választm. tag, igazg. tag. 

választmányi tag. 

választmányi tag, igazg. választm tag. 

választm. tag, igazg. választm. tag, igazg. tag. 

választmányi tag. 



N é v Polgári állás 

Madár Mihály kereskedő . . 

Magyar János dr ügyvéd . . . 

Máhr Ferencz iparos . . 

Meák Gyula gyógyszerész . 

Mészáros Pál iparos . . . 

Molnár Márton ügyvéd . . . 

Molnár Pál • . . . mérnök • . . 

Nagy József birtokos. . . 

Nagy Pál iparos . . . 

Nyári Ferencz plébános . . 

Nyilassy Pál dr ügyvéd . . . 

Okruczky Aurél • ügyvéd . . . 

Oltványi Pál prépost . . . 

Osztrovszky József ilj ügyvéd . . . 

Ördögh Mihály ügyvéd . . . 

Pauer Mihály ügyvéd . 

Pálfy Ferencz ügyvéd . . . 

Petrovics István ügyvéd . . . 

Pfann József iparos . . . 

Póka Samu gazdálkodó . . 

Prosznitz Vilmos kereskedő . . 

Pulmann István kereskedő . . 

Radoszláv Balázs birtokos . . . 

Rainer Ferencz . - • iparos . . . 

Ráth Jakab kereskedő . . 

Ráth József . . . • kereskedő . . 

Reiter József iparos . . . 

Rieger Mihály iparos . . . 
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Meg-

M i n ő s é g válasz- M i n ő s é g 
talott 

M i n ő s é g 

1875 választmányi tag. 

1872 választmányi tag, igazg. választm. tag, igazg. tag. 

1853 választmányi tag. 

1879 » * 

1865 » » 

1860 » » 

1869 » » 

1858 » » 

1847 » » 

1847 » » 

1890 felügyelő bizottsági elnök. 

1875 választmányi lag. 

1875 választmányi tag, felügyelő bizottsági elnök. 

1845 választmányi tag. 

1860 » » 

1847 intézeti jegyző. 

1863 választmányi tag 

1851 » » 

1851 » » 

1845 intézeti megbizott H.-M.-Vásárhelyen. 

1875 választmányi tag. 

1858 » » 

1848 » » 

1885 » » 

1845 » » 

1848 » » 

1845 » » 

1882 » » 
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N é v Polgári állás 

Rónay János birtokos . . . 

Rónay Mihály ... •. birtokos . . . 

Rosenbaum Adalbert kereskedő . . 

Rosenberg Izsó dr ügyvéd . . . 

Rózsa Ferencz plébános . . 

Scheinberger Antal kereskedő • . 

Schlauch Károly • kereskedő • 

Schmidt Ferdinánd ügyvéd • • • 

Schwarczenfeld Sándor kereskedő • • 

Schwáb Jakab birtokos. . 

Schütz Antal. . . . iparos . • ; 

Sperlágh Endre orvos • • • 

Somogyi Antal . . . . . . . . . . ügyvéd . • . 

Szabados János h- polgármester 

Szabó Imre tanácsnok 

Szarka Mátyás birtokos . 

Szarvady Lajos . . . . . . . kereskedő • 

Szarvady Vilmos kereskedő . • 

Szávits István kereskedő . 

Szeszemszky József • • gazdálkodó . . 

Szremácz János dr főkapitány • . 

Szremácz Román birtokos • . . 

Szűcs Ádám iparos • . • 

Takács Mihály ügyvéd . • . 

Tary Pál • ügyvéd • • • 

Taschler József polgármester . 

Temesváry István ügyvéd . • • 

Tombácz Mihály vállalkozó • • 
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Meg-

válasz-

talott 

1850 

1845 

1873 

1872 

1884 

1875 

1885 

1845 

1847 

1845 

1874 

1845 

1845 

1884 

1860 

1845 

1890 

1865 

1851 

1873 

1872 

1853 

1845 

1863 

1850 

1865 

1851 

1874 

választmányi tag. 

igazg. választm. tag, felügyelő bizottsági tag. 

igazgatósági tag. 

választmányi tag. 
» » 

intézeti megbízott Csongrádon, 

választmányi tag. 

felügyelő bizottsági elnök, 

választmányi tag. 

intézeti megbízott Csongrádon, 

felügyelő bizottsági tag, igazgatósági tag. 

választmányi tag. 

igazgató választm. tag, felügyelő biz. tag. 

választmányi lag. 

választmányi tag. felügyelő bizottsági tag. 

választmányi tag. 

választmányi tag, felügyelő bizottsági tag. 



N é v Polgári állás 

Tóth István . • jószágigazgató . 

Tóth Mihály • vállalkozó • . 

Vadász Manó ügyvéd . • • 

Valkó Mihály ügyvéd • • • 

Varga Antal iparos • . 

Vánki János iparos • • • 

Wagner Károly ügyvéd . . • 

Waldmüller György kereskedő • 

Weiner Mór • . kereskedő . . 

Weisz Jakab Fülöp gazdálkodó • 

Wiedermann József . . . . . . iparos • • 

Wőber György polgármester . 

Zászlósi János . . . • iparos • • • 

Zombori András gazdálkodó • • 

Zseravicz János kereskedő . . 

Zsótér Andor hajótulajdonos • 

Zsótér János hajótulajdonos 
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Meg-
válasz-
tatott 

M i n ő s é g 

1864 választmányi tag. 

1872 » » 

1847 » » 

1848 » * » 

1875 » » 

1845 » » 

1870 » » 

1850 » » 

1858 » » 

1873 választmányi tag, igazgató választmányi tag. 

1851 választmányi tag. 

1850 elnök. 

1856 választmányi tag. 

1874 » 7> 

1845 » » 

1848 választmányi tag, elnök. 

1845 választmányi tag. 



II. 

A SZEGED-CSONGRÁDI TAKARÉKPÉNZTÁR 

ELNÖKE, ALELNÖKE, 

IGAZGATÓSÁGI-, VÁLASZTMÁNYI-, ÉS 

FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁGI 

TAGJAI. 

1895. év végén. 



Elnök: Alelnök: 

Zsótér Andor. Fodor István. 

Igazgatósági tagok: 

Fluck Ferencz, A Dr. Magyar János, 

Gál Ferencz, Schlauch Károly, 

Kátay Ferdinánd, Szarvady Lajos. 

Felügyelő bizottság: 

Dr. Nyilassy Pál elnök. 

Dr. Fodor Károly, Kátay László, 

Gál Kálmán, Dr. Lázár György. 

Választmány: 

Bárd Adolf, Kiss Gyula, 

Fejér János, Kreuzberger Ferencz, 

Ifj. Felmayer János, Molnár Pál, 

Gerle Antal, Rainer Ferencz, 

Kiefer Godofréd. Rieger Mihály, 

Schütz Antal. 
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N é v 
B e l é p e t t 

N é v 
mikor mily minőségben 

Anzenberger Antal • • • 1888. márcz. 15. gyakornok 

Aufriebt Alajos . . . . 1891. ápril 13. » 

Babarczy József . . . . 1845. október 1. ügyész és jegyző 

Bakacsy Ferencz . . . . 1879. auguszt. 1. gyakornok 

Bamberger Ede . . . . 1874. április 1. » 

Békefi Jenő 1889. julius 15. » 

Cziklai (Czinner) János • 1873. decz. 15. főkönyvvezelő 

Csányi Ármin . . . . 1893. április 14. gyakornok 

Csányi János . . . . 1870. auguszt. 1. » 

Endrényi (Ebner) József 1846. október 1 pénztárnok 

Fuhry Konrád • • • 1891. szept. 12. gyakornok 

Iíj. Gál Ferencz • • • • 1876 szept. 1 » 

Grünner Ádám . . . 1879. szept. 11. » 

Haris György . . . . 1887. márcz. 28. » 

Heim László • . . . 1882. okt. 16. » 

Helzler Gusztáv . . . 1890. febr. 12. » 

Horváth Ignácz . . . . 1889. auguszt. 1. » 

Jäger Károly 1884. decz. 13. » 

Kassowitz Miksa . . . . 1894. julius 16. » 

Kiss Jenő 1874. május 1. » 

Klár Róbert 1892. julius 16. » 

Kohn Jakab • • - • • • 1866. decz. 15. » 

Konrád Keresztéiy • • ' 1845. október 1. pénztárnok 

Kráhl Lajos 1891 decz. 1. gyakornok 

Kubinszky Géza . . . . 1892. decz. 18. 

Kulishich István . . . . 1882. május 4. » 

Lábdi Kálmán . . . . 1894. julius 16. » 

Lázár Leó 1887. nov. 23. 



E l ő l é p é s a s z o l g á l a t 

a l a t t 
K i l é p é s J e l e n l e g i m i n ő s é g 

s z á m t i s z t . . . . 

1892. szept. 12. 

számtiszt, 

ügyész és titkár. 

s z á m t i s z t . . . . 1882. szept. 30. 

» . . . . 1876. április 29. 

1890. szept. 30. 

1892. okt. 31. 

1895. szept 25. 

számtiszt, ellenőr 1890. márcz. 1. 

1863. márcz. 30. 

h. k ö nyvve ze t ő segéd. 

számliszt, váltóosztály vezető, 
hivatalfőnök . . . . 

helyettes vezérigazfaló, köl 
csőn osztály vezető. 

segéd könyvvezető 1886. május 30 

s z á m l i s z t . . . . számtiszt. 

számt i s z t , s. k ö n y v v e z e t ő 1887. junius 30 

1892. febr. 27. 

s z á m t i s z t . . . . 

» . . . . 1888. márcz. 31. 

szám liszt. 

dijas gyakornok • dijas gyakornok 

számtiszt • • • 1879. julius 31. 

1892. decz. 27. 

s z á m t i s z t . . . . 1870. julius 30. 

1846 októberi 

1893. márcz. 31. 

1894. nov. 16 

1889. okt. 29. 

ellenőr. 
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N é v 
B e l é p e t t 

mikor mily minőségbon 

Lőwinger Anlal • 

Madár Imre • • 

Ifj. Nagy József • 

Rényi Gyula • • 

Rieger Gyula • • 

Rosinger Károly • 

Rulkay Béla • • 

Sebők Albert • • 

SkulLély Rudolf ' 

Steiuer József • • 

Szabó Imre • • 

Szegő József • • 

Szezemsky Árpád 

Szilber Dezső • • 

Szivesi (Herz) Józsi 

Vass Károly • • 

Vészits Gyula • • 

Walzer János • • 

Wolf Gyula . . 

Zsólér József • • 

187(3. 

1886. 
1874. 

.1860. 

1876 

| 1891. 

1894. 

1894. 

I 1892. 

1893. 

1863. 

1894. 

1871. 

1891. 

1845 

1876 

1890. 

1888. 

1876. 

1879. 

julius 16. 

május 30 

január 1. 

április 1. 

április 12 

aug. 

okt. 

11 . 

15 

julius 16. 

decz 18 

január 2 

április 1. 

julius 16. 

auguszt. I. 

aug 17. 

október 1 

május 15 

julius 15. 

január 1 

julius 1 

aug. 11. 

gyakornok 

pénztárnok 

gyakornok 

könyvvezető és 
ellenőr 

vezérigazgató 

gvakornok 

1)8 



Előlépés a szolgálat 

alatt 

számtiszt, ellenőr 
segéd könyvvezető, könyv 

vezető 

szám tiszt • • • 
számtiszt, ellenőr, könyvvé 

zetö 

számtiszt • • • 

díjas gyakornok 

díjas gyakornok 

számtiszt • -

segéd könyvvezető 

vezérigazgató • 

számtiszt 

számtiszt 

Kilépés 

1877. julius 30 

1893. aug. 10 

1879. okt. 31 

1876. aug. 31 

1895. szept. 30 

1876. január 20 

1894. ápril 14 

1888. auguszt. 1 

1879. junius 25. 

1881. szept. 30. 

69 

.Jelenlegi minőség 

pénztárnok, váltó osztály ve-
zető. 

főkönyvvezető. 

főpénztárnok. 

betét osztály vezető 

szám tiszt, 

dijas gyakornok. 

díjas gyakornok. 

vezérigazgató. 





Uzletvezetőség ; 

Vass Károly, vezérigazgató. 

lfj. Gál Ferencz, h. vezérigazgató és irodafőnök. 

Pénztár. 

Rényi Gyula, főpénztáros, Kulishich István, ellenőr, 

Lőwinger Antal, pénztáros, lfj. Horváth Ignácz, ellenőr. 

Könyvvitel. 

Madár Imre, főkönyvvezető, 

Fuhri Konrád, h. könyvvivő segéd, 

Kráhl Lajos, számtiszt, 

Sebők Albert, dij. gyakornok, 

Szegő József, dij. gyakornok. 

Számfejtés. 

lfj. Gál Ferencz, kölcsön-osztályvezető, 

Lőwinger Antal, váltó-osztályvezető, 

Rieger Gyula, betét-osztályvezető, 

Anzenberger Antal, számtiszt, 

Haris György, számtiszt, 

lfj. Horváth Ignácz, számtiszt, 

Rosinger Károly, számtiszt, 

Ivassowitz Miksa, dij. gyakornok, 

Ruttkay Béla, dij. gyakornok, 

Skultéty Rezső, dij. gyakornok. 

Ügyvéd és titkár: 

Babarczy József. 

— w 
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Ábrahám József, 

Ábrahám János, 

Adler János, 

Adler Ignácz. 

5 Aigner Ferdinand, 

Aigner Károly, 

Aigner József, 

Aigner Imre, 

Auer Sámuel, 

10 Babarczy József, 

Bába Ferencz, 

Bába Antal, 

Bach Margita, 

Bagyó Mihály, 

15 Bagyó Sándor, 

Balázs János, 

Balogh János, 

Bánhidy József, 

Banó Mihály, 

20 Bárányi Ferencz, 

Barta János, 

Báron Jakab, 

Bass József, 

Bauerfeind Ferdinád, 

25 Bauersachs József, 

Bene István, 

Bene Lajos, 

Benitzki Andor, 

Beliczai Josefa, 

30 Beliczai Pál, 

Bereczk Pál, 

Béró Anna, 

Bezdán Ferencz, 

Bezdán Imre, 

35 Beznóczky Antal, 

Bieber Mihály, 

Boros Sámuel, 

Bukovics Imre, 

Cajas Gábor, 

40 Csemeghi József, 

Damjanovich György, 

Dáni Ferencz, 

Détsi Adolf, 

Dékány Lőrincz, 

45 Dietzgen József, 

Dobszai Antal, 

Uobosy Lajos, 

Dóra Miklós, 

Dudás János, 

50 Ebner Antal, 

Ebner József, 

Egresy Péter, 

Engelthaler János, 

Fabók Antal, 

55 Fadgyas Pál, 

Faragó János, 
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Faragó István, 

Farkas János, 

Fector József, 

60 Felmayer Antal, 

Fotty János, 

Freiburger János, 

Gábriel János, 

Br. Gerlicze Vincze, 

65 Gerentsér János, 

Goldschmidt Gusztáv, 

Götz János, 

Gruber József, 

Grün János, 

70 Haday Haydt György, 

Hammerschmidt Hámori 

András, 

Halász István, 

Halácsy Miklós, 

Haris Tódor, 

75 Haris Simon, 

Hegedűs János, 

Hencz János, 

Heszler József, 

Hidi Miklós, 

80 Hadi Antal, 

Horváth Czirill, 

Horváth László, 

Humai Antal, 

Imre János, 

85 Ivánkovits István, 

Joó István, 

Jurenák Ede, 

Jurenák József, 

Jurenák Henrik, 

90 Kamocsay Ferencz, 

Kárász Benő, 

Kárász Miklósné, 

Kaszap Mihály, 

Kátay János, 

95 Kátay György, 

Kelemen István, 

Keletsényi Lambert, 

Kilián Károly, 

Kiss Bálint, 

100 Kiss Dávid, 

Kiss Ferencz Pál 

Kiss Józseí, 

Kiss Márton, 

Kiss Pál, 

105 Kmety Lajos, 

Klauzál Gábor, 

Klivinyi József, 

Konrád Keresztélv, 

Kolb Ádám, 

110 Kohen Ábrahám, 

Kohen Károly, 

Kontrászty József, 

Kopasz Ferencz, 

id. Kopasz István, 

115 ifj. Kopasz István. 

Kopasz György, 

Kopasz Mihály, 

Kopasz Sándor, 

Korda János, 



Kordás Pál, Pillich János, 

Kotolár Miklós, Póka Sándor, 

Kremminger Antal, Pokomándi Gábor, 

Krebs Mihály, 155 Radoszláv Balázs, 

Kugler János, Ráth Jakab, 

Labusz János, Ráth József, 

Lakos Ferencz, Ráth Károly, 

Leffter Mihály, Réh János, 

Lemle János, 160 Relter Rényi József, 

Lengyel Pál, Rónay Mihály, 

Lichtenberger Ábrahám, Sántha Ede, 

Maróthy Mátyás, Sarkady Nagy Mihály, 

Mayer Márton, Sarky Szeder Ferencz, 

Melicher János, 165 Sass Károly, 

Menyhért Ágoston, Singer Lajos, 

Miketz Lajos, Sina György báró, 

Molnár János, Singer Vilmos, 

Müller Ignácz, Sobay György, 

Nagy János Andor, 170 Soltész Nagy Ignácz, 

Nagy Mátyás, Somogyi Antal, 

Nagy Pál, Sövényházi Pál, 

Nyári Ferencz, Sperlágh Endre, 

id, Osztrovszky József, Stampa Rudolf, 

ifj. Osztrovszky József, 175 Sümegi Pál, 

Palásthy József, Szabados Antal, 

Pálfy István, Szarka Mátyás, 

Pálfy Sándor, Szávits János, 

ifj. Pauer Mihály, ifj. Szeghő János, 

Perlaky László, 180 id. Szeghő János, 

Pelrovics István, Szeghő József, 

Petrovics Jánosné, Szenthegyi Alajos, 

Pillicz Dániel, Szilber Benő, 



Szilber Bérczy Antal, Török István, 

185 Szivessy József, Töröcsik György, 

Szremátz Román, 205 Ujfalusy József, 

Szűcs Ádám, Vadász Emánuel, 

Schedl Alajos, Vankó János, 

Schmidt József, Vékes Ferencz, 

190 Scbmidt János, Vékes Imre, 

Schmidt Ferdinánd, 210 Vida János, 

Schnell Károly, Waldmüller György, 

Schnell Sámuel, Werner Mihály, 

Schwarzenfeld Sándor, Wiedermann József, 

195 Schwáb Károly, Wöber György, 

Schwáb Lőrincz, 215 Wodiáner Sámuel, 

Tary Pál, Zászlósy János, 

ifj. Tary Pál, Zseravilz János, 

Temesvárv István, id. Zomborv János, 

200 Terhes József, ifj. Zombori János, 

Tóth János, 220 Zsótér János, 

Török Bálint, Zsótér Ferencz, 





Abafi Aurél, 

Abafi Aurélné szül. 25 

Schmidt Klementina, 

Ábrahám Györgyné 

szül. Förgeteg Anna, 

Aichnerné 

szül. Válv Teréz, 

5 Adler Gusztáv, 30 

Adler Rózsa Koritsánszky 

Jánosné, 

Aigner Ilka, 

Aigner Károly dr., 

Aigner Mária 35 

özv. Szabó Mihályné, 

10 Angel Izsák, 

Babarczy József, 

Babarczy Bérczy Vilma, 

Balogh János, 40 

Bamberger Sám. örök. 

15 Batáry-Bérczy Anna 

Bába Ágnes, 

Bárd Adolf, 

Bárkányi Krisztina, 45 

Benke József, 

20 Bene Gyula, 

Beregi Lajos, 

Berdenich János, 

Berdenich Jánosné, 50 

Bérczy Antal, 

Bérczy Antalné 

szül. Kovács Erzsébet, 

Bieber Teréz, 

Blantz Jenó', 

Boros Frigyes, 

Budaváry János, 

Burger Alajos, 

Gzagányi Berta, 

Cajus Regina, 

Dáni József, 

Dobosy Lajos, 

Egressy Péter, 

Eisensládter Antal, 

Eisenstádter Ernő, 

Eisenstádter Laura, 

Eisenstádter Ferdinánd, 

Eisenstádter Nanet. 

Eisensládter Róbert. 

Faragó Mihály, 

Fejér János, 

Felmayer János, 

Felmayer János id., 

Felmayer János ¡íj., 

Felmayer Lajos, 

Fiuk Ferencz, 

Fiuk Ferenczné, 

Fodor István, 
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Fodor Károly dr., 

Gál Ferencz, 

Gál Kálmán, 

Gerle Antal, 

55 Gerle Imre dr., 

Gerencsér László, 

Gerlicze Vincze báró, 

Gold Szidónia, 

Gotlhilf Aladár, 

60 Gréf István, 

Grüner Jakab, 

Guttmann Áron, 

Guttmann Áron né 

Eisensládter Emma, 

Gyorgyovánszky György, 

65 Haris János, 

Haris Mária 

özv. Papp György né, 

Hegyeshalmy Fischer 

György utódai, 

Herczegh-Szávils Júlia, 

Heszlényi József ifj. 

70 Hódi Jenő, 

Hódi Kornélia, 

Holczer Salamon, 

Imre Sándor, 

Ivánkovits Józsefné 

75 Járom isz Ernő, 

Joánovils Miklós, 

Jósa Ilona, 

Juránovils Ferencz, 

Kállay Albert, 

80 Kárász Benő, 

Kárász Imre, 

Kárász-Nagy Rozál, 

Kátai Ferdinánd, 

Kátai Gyula, 

85 Kátai István, 

Kátai István id., 

Kátai István vasárus, 

Kálai Lajos, 

Kátai László, 

90 Keglevich Miklós gróf, 

Keglevich György gróf, 

Kegyes tanitórend, 

Keserüné Bérczy Ilona, 

Kiefer Godofréd, 

95 Kiss Arnold, 

Kiss Gyula, 

Kiss Dávid, 

Kiss Pál, 

Klauzál Gábor örök, 

100 Klein Adolf, 

Kohner Ágoston, 

Kókai Béla, 

Konz Ilona, 

Kolb Ádám, 

105 Kónya József, 

özv. Kopasz István ifj., 

Kovács István, 

Kovács József dr., 

Kovács Mária Vargáné, 

110 Kovács-Hadai Kornél, 

Kovács Teréz, 
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Kőszcghi Vinkler József, 

Kresztics Mihály, 140 

Kreutzberger Ferenez, 

115 Kustár Ignácz, 

Lázár György dr., 

Leffter Anna, 

Lemle János, 

Lichtenberg Ella 145 

Ullmann Adolfné, 

120 Lichtenberg Mór, 

Lillin Emilia 

Schmidt Albinné, 

Lillin Károlyné özv. 150 

Lillin Matild 

Engländer Dagobertné, 

Lőw Lipót özvegye, 

125 Lőwinger Antal, 

Luczenbacher Mária, 

Magyar János dr., 155 

Magyar-Szilber Jozefa, 

May R Miksa, 

130 May Róza szül. König, 

Mayer Miklós és neje 

Milkovits Janka, 160 

Meák Gyula, 

Mészáros Pálné 

szül. Kovács Apollónia, 

Miklós Gyuláné, 

135 Milkó Jakab, 165 

Milkó Sámuel, 

Molnár Erzsébet, 

Molnár Marion. 

Molnár Pál, 

Molnár R. 

Mully Henrik, 

Muskó Sándor, 

Nagy János, 

Nagy Sándorné 

Kaszap Emilia, 

Nagy-Kovács Erzsébet, 

Nörpel Andor özv. 

Nyilassy Pál dr., 

Nyiri Bálint, 

Oltványi Pál, 

Ormódi Imre, 

Osztróvszky József ifj, 

Ottovay Károly, 

Őrhalmy Lajos, 

Papp Islvánné 

szül. Auer Teréz, 

Pantiller Józsa, 

Palzauer Miksa, 

Pálfy Ferenez, 

Pcívlovits Emilia, 

Pfann József id., 

Pfannschmidt Júlia, 

Pillich, István, 

Pillich Kálmán, 

Pillich Karolin, 

Pollák és Kohn, 

Polgár László, 

Politzer J. Vilmos, 

Popper M. L. 

Prosznitz Vilmos, 



Pósz Alajos, 200 Szegedi Minorita - -atyák 

170 Raies Lajos, kolostora, 

Rácz Anna, Szendrőy Jánosné 

Rainer Ferencz, szül Konrád Izabella, 

Rieger Mihály, Szent-Györgyi Kovács J., 

Rónay Jolán, Szent-Györgyi Gyuláné, 

175 Rónay Mihályné özv . Szilber Gyula, 

Rósa-Vinkler Mária, 205 Szivesi László dr., 

Rósa Izsó dr., Szőj ka Gusztávné, 

Rósa Jakab, Szuló Sándor, 

Rosenberg Izsó dr., Tamásfy Béla, 

180 Rosenberg Jakab, Taschler József, 

Rózsa Ferencz, 210 Tari Klára, 

Sánla Ferenczné özv., Temesváry Pál, 

Sebella Mária, Tolnai György örök., 

Scheinberger Antal, Tombátz Mihály, 

185 Schlauch Károly, Tóth Béla ifj., 

/ Schütz Antal, 215 Tóth Ilonka, 

Schütz János, Tóth János, 

Schmidt Sándor, Tóth László, 

Schváb Jakab, Tóth Pál dr., 

190 Sina György báró, Tóth Péter, 

Singer Malyás dr., 220 Tóth Péterné 

Steiner J., szül. Rohrbach Lujza, 

Stern Bernát, Tölgyessy Kovács Anna, 

Szabadosné Bérczy Paula, Török Bálint, 

195 Szarka Nina, Treszky Ignáczné özv. 

Szarvad y Lajos, szül. Zehl Teréz, 

Szávits István, Trukker Erzsébet. 

Szegedi kereskedelmi és 225 Ujj József dr., 

iparbank, Vajda Béla, 

Szegheő János ilj., Vajda J. F., 
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Vajda Sándor, 

Vajda Lichtenberg Már 

230 Vas Fülöp, 

Vass Károly, 

Vály Kovács Jozefa, 

Vidovics-Praznovszky 

Gunda, 

Wagner Károly, 

235 Weiglein Ferencz, 

, Weiner Rozál, 

Wilheim Adolf, 

Wőber György örök., 

Wőber Lajos dr., 

240 Zászlósi Jánosné 

szül. Iváncsics Lujza, 

Zsótér Andor. 





l845/6 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 
1861 
1862 
1863 

1864 

1865 

1866 
1867 

1868 
1869 

1870 

4988 28 

5348 57 

7528 38 

20640 51 

29730 01 

4099 36 

7982 44 

1281 40 

2763 15 

5900 44 

6378 19 

3243 48 

5676 18 

26268 72 

15756 84 

10380 27 

6050 25 

3986 02 

6862 07 

9774 82 

32845 65 

74967 81 

67583 74 

93896 34 

74493 89 

Vá l t ó t á r c z a 

frt kr 

72768 30 

81814 — 

54479 — 

46279 — 

51403 — 

95730 20 

192096 08 

220264 35 

272242 50 

229971 35 

311942 26 

374900 28 

454462 12 

505409 91 

536631 95 

658938 57 

767378 49 

719028 94 

634741 95 

636007 89 

869032 69 

944055 15 

1099796 67 

í211380 18 

1220042 26 

frt | kr 

40630 — 

56431 40 

54225 27 

57482 32 

48473 31 

44830 59 

32762 40 

30841 33 

25632 56 

23009 51 

22159 51 

20647 01 

0 s 

18965 01 

18682 61 

18524 71 

17819 15 

17799 15 

17756 40 

17962 

40105 95 

102009 56 

165159 — 

223229 74 

218527 62 

218059 51 

frt | kr. 

e n g ő-

10418 -

13840 

7149 

5177! 

6012 58 

9217 58 

8576 58 

8893 58 

8268 58 

7128 58 

9577 58 

13579 58 

z t r á k 

24342 58 

48007 82 

94226 

63798 47 
n u 

04 ¿04: 
46641 76 

48913 30 

34118 39 

11170 55 

34210 14 

13607 72 

38933 90 

69342 15 

Pénz l á r-

á l l o m á n y 

Jelzálog és 
kötvénykölcsön 

Előlegezések 
árukra és 

értékpapírokra 



Értékpapír-

állomány 
Pénztári 

utalvány 
Ingatlanok 

Vagyon fő-

összege 

frt | kr. frt | kr. frt | kr. frt | kr. 

p é n z b e n 

é r t é k b e n 

1805 

12837 54 

45900 

60523 

60523 

60523 

60523 

60523 

60162 

05 

05 

05 

05 

05 

59 

129100 01 

157946 31 

123834 51 

130181 19 

136090 48 

154440 28 

241837 24 

262182 24 

309312 17 

266604 38 

350795 43 

412955 11 

503877 

598581 

665139 

774792 

853888 

795605 

761590 

785120 

1081134 

1286167 

1507609 

1686333 

1752095 

87 



Év 

Pénztár-
állomány 

Váltótárcza Jelzálog és 

kötvénykölcsön 

Klőlegezések 
árukra és 

érlékpapirokra 

Irt kr frt kr frt kr. frt kr 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

57627 

7871 

93734 

6 8 7 4 4 

40838 

42722 

78711 

86224 

8 2 7 4 5 

96136 

51304 

85085 

77063 

77157 

66542 

93346 

79759 

105888 

114305 

110007 

212095 

175199 

9 4 9 7 4 

122425 

183024 

76 

94 

09 

14 

69 

24 

04 

57 

54 

63 

49 

50 

25 

11 

34 

42 

46 

17 

55 

97 

41 

58 

14 

08 

1321295 

1444336 

1390598 

1204551 

1132195 

849746 

940471 

979230 

826541 

1052367 

1203112 

1019266 

1236753 

1778326 

1534416 

1383729 

1373533 

1248645 

1634118 

1540201 

1790658 

2019069 

1960262 

1985105 

1951653 

85 

55 

97 

13 

66 

60 

73 

78 

65 

48 

97 

18 

35 

51 

74 

59 

67 

10 

53 

67 

05 

34 

84 

44 

81 

206646 

242629 

209424 

225533 

254547 

293380 

221863 

252848 

341247 

694428 

785841 

788528 

855536 

9 1 6 8 2 4 

956384 

940537 

1018798 

1065635 

1046602 

1062073 

1122139 

2074783 

2815341 

2593248 

2698504 

99 

43 

99 

30 

43 

93 

14 

47 

20 

96 

79 

79 

54 

63 

59 

84 

01 

29 

65 

91 

69 

78 

07 

45416 

100181 

81299 

114701 

77195 

112685 

144329 

98289 

92938 

68677 

102746 

97019 

232135 

206885 

208419 

162609 

153680 

142874 

128238 

201249 

250112 

1 7 5 2 í 3 

233742 

236809 

8 7 1 7 4 

82 

82 

75 

88 

48 

11 

98 

45 

30 

96 

51 

86 

97 

43 

80 

84 

10 

33 

75 

90 

62 

01 

53 

88 



Értékpapír-

állomány 

Pénztári 

utalvány 
Ingatlanok Vagyon fő-

összeg 

fit kr frt kr frt kr. frt kr 

72427 69 60162 59 1988683 25 

54772 15 60162 59 1958337 96 

50701 — 60162 59 2004027 78 

48719 — 87562 59 1781032 29 

82117 50 87562 59 1823582 92 

159548 150000 102305 91 1876847 87 

102970 245000 166130 93 2162441 89 

306416 50 415000 168764 93 2437597 80 

264686 58 347249 26 160610 92 2163316 37 

750399 50 280000 146809 29 3188344 75 

836858 30 228988 96 147247 44 3396115 51 

904924 98 327334 74 147247 4 4 3500522 03 

925663 75 25208 33 127430 93 3529561 59 

292833 34 — 127430 93 3467178 06 

637187 51 — 126830 93 3665222 97 

926761 — 50000 117260 93 3809310 01 

1086307 — 111647 25 3981004 96 

1460928 60 200000 61914 41 4 4 3 7 5 6 4 35 

1619777 — — 61914 41 4712795 17 

1623280 10 — 61914 41 5031736 90 

2082267 — 104413 46 5686827 22 

1512473 75 — 90000 6151467 40 

1024234 80 — 90000 6306021 50 

1241513 — 90000 6379738 4 4 

1255605 80 — 90000 6625330 20 
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Részvénytőke Tartalék-alap 

l84 5 / t 2 5 0 0 0 — 4 0 2 33 — — 

1847 2 5 0 0 0 — 1647 33 — — 

1848 2 5 0 0 0 — 2 5 5 4 4 4 

1849 2 5 0 0 0 — 3 6 3 2 27 

1850 3 7 5 0 0 — 3558 0 4 — — 

1851 3 7 5 0 0 — 3957 21 — 

1852 3 7 5 0 0 — 3957 21 

1853 3 7 5 0 0 — 3 9 5 7 21 

1854 3 7 5 0 0 4 9 1 2 2 4 — 

1855 3 7 5 0 0 7277 38 

1 8 5 6 3 7 5 0 0 — 9777 38 

1857 3 7 5 0 0 — 12277 38 

0 s z t r á k 

1858 3 9 3 7 5 — 15548 50 — 

1859 3 9 3 7 5 — 2 1 9 9 5 — — 

1860 3 9 3 7 5 — 2 1 9 9 5 — 

1861 3 9 3 7 5 — 2 4 0 9 5 — 

1862 3 9 3 7 5 — 4 3 2 6 5 52 — 

1863 3 9 3 7 5 — 2 5 5 0 0 — — 

1864 3 9 3 7 5 — 3 6 0 0 0 — — — 

1865 3 9 3 7 5 — 3 5 0 0 0 — — — 

18 66 3 9 3 7 5 — 4 1 3 0 0 — — — 

1867 3 9 3 7 5 — 4 7 3 0 0 — — — 

1868 3 9 3 7 5 — 4 9 0 0 0 — — — 

1869 3 9 3 7 5 — 5 0 0 0 0 — — — 

1870 3 9 3 7 5 — 7 4 2 5 4 59 — — 

Külön 

larlalek-alap 



N y u g d i j - a l a p Büetek Haszon 

frt kr frt kr frt kr. 

p é n z b e n 

— — 103233 18 1518 30 

— — 129579 54 2486 40 

— — 94722 18 1907 11 

— — 100372 09 1077 43 

— — 94400 12 1500 37 

— — 126097 01 3957 21 

— 205262 49 7320 15 

— — 217586 25 7942 48 

— — 258274 21 10134 36 

— — 214549 11 8104 16 

— — 295346 17 8854 18 

— 353056 26 9116 25 

é r i e k b e n 

— — 435495 23 15367 04 

— 521888 68 15759 24 

— — 582365 37 18161 30 

— — 670662 82 20110 54 

746935 58 21000 44 

114 35 706345 54 19005 53 

280 93 661697 37 23251 30 

2049 00 679485 26 23492 03 

3178 88 968704 66 23801 92 

4283 04 1162703 86 27188 30 

5409 18 1394355 35 22739 09 

0597 22 1563832 20 33126 17 

8 1 04 01 1585077 91 36290 CH 



ÍM 

É V 
Részvénytőke Tartalék-alap Külön 

tartalék-alap É V 

frt kr - frt kr M kr 

1871 39375 79254 59 — 

1872 39375 84254 59 

1873 130000 20000 — — -

1874 130000 35800 — 

1875 130000 35800 — 

1876 130000 37663 98 — 

1877 130000 44220 15 — 

1878 130000 4 9 4 9 3 80 3999 79 

1879 130000 54247 04 7374 98 

1880 130000 58170 60 11005 20 

1881 130000 63142 31 17481 88 

1882 130000 ' 69383 2 2 2 7 1 0 4 23 

1883 130000 74916 05 35841 48 

1884 130000 80958 06 41853 6 í* 

1885 130000 8G967 62 50898 85 

1886 130000 9 2 7 5 4 45 57000 01 

1887 130000 99277 50 — — 

1888 130000 105545 70 4405 80 

1889 130000 113794 20 31609 40 

1890 130000 121835 09 4 2 6 3 5 14 

1891 130000 129942 96 50304 32 

1892 130000 138428 30 59322 30 

1893 130000 — 147702 52 70718 18 

1894 130000 158655 78 85257 10 

1895 130000 172012 16 98053 82 



Nyugdij-alap Belétek Haszon 

frt kr frt kr frt kr. 

9904 83 1818416 54 40060 03 

12310 25 1761669 34 64074 73 

14G91 33 1785539 43 76526 01 

18062 56 1530925 55 69604 78 

20061 06 1591534 2 4 45288 59 

21483 05 1633573 55 42902 96 

23106 47 1899802 26 53732 9 L 

25282 08 2177821 69 38656 43 

27066 89 1920143 22 22423 67 

27897 43 2908024 14 5004-4 4-7 

29438 57 3062124 25 71066 27 

31525 09 3173853 59 52303 55 

33303 79 3162308 02 41892 73 

34987 62 3088476 98 51931 89 

36999 97 3276542 80 42136 11 

39284 82 3410259 20 51175 38 

41506 82 3 6 3 0 5 6 8 92 4-1553 70 

43677 40 4054217 86 76916 30 

46749 10 4300265 50 64454 53 

49689 50 4604-630 81 60230 4-6 

5 3 2 5 4 50 5098328 02 62265 57 

56914 01 5638897 03 71350 13 

60531 31 5683265 14 81196 68 

64600 62 5729847 81 78604 44 

69471 87 6025632 22 77817 40 
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Év 
Pénztári forgalom Ö.sc-zes üzleti forgalom 

Év 

frt kr frt kr. 

P e n g ő - p é n z b e n 

1845/e 4 4 1 9 8 4 90 847449 44 

1847 391280 65 765871 40 

1848 358359 63 6 9 8 6 6 4 22 

1849 299002 45 564880 58 

1850 266983 64 507862 18 

1851 361437 
r7 r 
75 703801 22 

1852 598193 34 1170429 46 

1853 606313 60 1180667 89 

1854 657972 47 1257465 67 

1855 893545 89 1742266 10 

1850 928046 45 1810860 62 

1857 1198003 62 2340259 22 

0 s z l í' á k é r l é k b e n 

1858 1391051 60 2717363 16 

1859 1786968 95 3496188 14 

1800 2112587 76 4134192 36 

1861 2569238 73 5024425 50 

1862 2212320 64 4 3 2 2 8 6 3 33 

1863 2132078 99 4529770 69 

1864 2568373 97 4977781 81 

1865 2272223 95 4 4 1 9 4 7 5 50 

1866 2981608 37 5779956 47 

1867 3370162 10 6589227 99 

1868 4241990 63 8296340 11 

1869 6340612 68 12469272 38 

1870 7416689 65 14494018 86 



Év 
Pénztári forgalom Összes üzleti forgalom 

Év 

frt kr frt kr 

1871 7324302 73 14311537 37 

1872 9723810 30 19096017 15 

1873 9553554 99 18708977 15 

1874 15646901 19 33414307 32 

1875 12775998 04 27117958 64 

1876 11219070 69 24295191 22 

1877 12293018 59 2 6 4 6 3 7 8 4 32 

1878 12470952 20 25694008 54 

1879 11179522 53 26319620 61 

1880 15500893 47 32955681 35 

1881 16319012 13 35588210 40 

1882 20524319 32 44277735 35 

1883 18855740 07 38020883 66 

1884 22306179 73 4 5 3 1 8 5 7 4 40 

1885 22148929 42 44516626 43 

1886 18374067 95 38190469 07 

1887 18895696 74 37978807 94 

1888 19638328 52 42883147 65 

1889 2 2 1 6 8 9 7 4 13 47837989 90 

1890 23624263 14 51247466 01 

1891 28396998 48 64366332 73 

1892 28195263 40 63087918 61 

1893 28766270 05 65458467 31 

1894 27336326 34 70545370 84 

1895 2 5 8 4 6 1 4 0 90 64370978 96 

yy 





Év 

Tartalék alapok 

összesen 

frt | kr 

Tartalékok aránya a 
részvénytőkéhez 

% ban 
.legy/.el 

P e n g ő - p é n z b e n 

1845/e 402 33 1 609 

1847 1647 33 6 509 

1848 2 5 5 4 4 4 10 2 1 8 

1849 3 6 3 2 27 14 5 2 9 

1850 3 5 5 8 0 4 9 4 88 

1851 3 9 5 7 21 10 5 5 3 

1852 3957 21 10 5 5 3 

1853 3 9 5 7 2 L 10 553 

1 8 5 4 4 9 1 2 2 4 .13 0 9 9 

1855 7277 38 19 4 0 6 

1856 9777 38 26 0 7 3 , : • • / 

1857 12277 38 32 740 

O s z t r á k é r t é k b e n 

1858 15548 50 39 488 

1859 2 1 9 9 5 — 55 860 

1860 2 1 9 9 5 — - 55 860 

1861 2 4 0 9 5 — 61 194 

1862 4 3 2 6 5 52 109 881 

1863 2 5 5 0 0 64 762 

1864 3 6 0 0 0 91 4 2 9 

1865 3 5 0 0 0 88 889 

1866 4 1 3 0 0 104 8 8 9 

1867 4 7 3 0 0 120 127 

1868 4 9 0 0 0 124 4 4 4 

1869 5 0 0 0 0 — 129 5 2 4 

1870 7 4 2 5 4 59 188 5 8 3 
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Tartalék alapok 

összesen 

Tartalékok aránya a 
részvénytőkéhez 

o/0-ban 
Jegyzet 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 
1881 
1882 
1883 

1 8 8 4 

1885 

1886 
1887 

1888 
1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

7 9 2 5 4 59 

8 4 2 5 4 59 

2 0 0 0 0 

3 5 8 0 0 

3 5 8 0 0 

3 7 6 6 3 98 

4 4 2 2 0 15 

5 3 4 9 3 59 

6 1 6 2 2 02 

6 9 1 7 5 86 

8 0 6 2 4 19 

9 6 5 4 7 45 

1 1 0 7 5 8 13 

122811 70 

1 3 7 8 6 6 47 

150421 06 

9 9 2 7 7 50 

109951 50 

1 4 5 4 6 3 60 

164470 83 

1 8 0 2 4 7 28 

1 9 7 7 5 0 72 

2 1 8 4 2 0 70 

2 4 3 9 1 2 88 

2 7 0 6 6 5 98 

201 281 

2 1 3 980 

15 3 8 5 

27 538 

27 538 

28 972 

3 4 0 1 6 

41 149 

47 4 0 2 

53 212 

62 017 

74 267 

85 2 1 6 

94 471 

106 051 

115 709 

76 367 

8 4 578 

111 8 9 5 

126 5 1 6 

138 652 

152 116 

168 0 1 6 

172 241 

208 200 

Az 1873. évben a tar-

talékalapból elvont 90,625 

forinttal az akkori 39,375 

forint részvénytőke a rész-

vényesek minden további 

befizetése nélkül 130,000 

forintra, tehát egy rész-

vény névértéke 78 frt 75 

krról 260 frtra emeltetett 

fel, ez az oka az ezen, 

valamint az ezt követő 

évcsoportok arányszámai-

nál tapasztalható látszó-

lagos visszaesésnek. 





1845/e — — — — I — 

1847 2 29 1115 4 580 

1848 2 — 1000 4 — 

1849 

1850 — — — — — 

1851 — 

1852 — — — — — 

1853 7 — 3 5 0 0 9 3 3 3 

1 8 5 4 14 — 7000 18 667 

1855 11 — 5 5 0 0 14 667 

1856 L 1 2 u 50 6250 - 4 6 667 

1857 13 — 6 5 0 0 17 
f P ' 1 

3 3 3 

O s z t r á k é r t é k b e n 

1858 20 10000 23 397 

1859 22 — 11000 27 936 

1860 30 — 15000 38 0 9 5 

1861 40 — 2 0 0 0 0 50 793 

1 8 6 2 31 — 1 5 5 0 0 39 3 6 6 

1863 22 — 11000 27 9 3 6 

1 8 6 4 23 — 11500 29 206 

1865 23 20 1 1 6 0 0 29 460 

1866 23 — 11500 29 2 0 6 

1867 40 2 0 0 0 0 50 793 

1868 33 16500 41 9 0 4 

1869 50 — 2 5 0 0 0 63 4 9 2 

1870 5 5 — 2 7 5 0 0 69 841 

Az intézet alapítá-

sától, tehát 1845. év 

október hó 1-től 1895. 

deczeniber 31-ig le-

folyt 50 üzletév alatt a 

tényleg 35,000 pengő 

forinttal befizetett 

részvénytőke után 

osztalékul kifizette-

tett 30,765 pengő és 

1.036.600 o. é. frt, 

vagyis együttvéve o. 

é. 1.068,903 frt 25 

kr. Egy darab erede-

tileg 7ő pengő forint-

tal befizetett rész-

vény utáni osztalék 

ezen 50 év alatt 2137 

frt 50 kr. volt osztr. 

ért., melynek egy évi 

átlaga kilesz 42 frt 

75 krt osztr. ért. 

Jegyzet 

Osztalék 
részvényen-

kiut 

frt [ kr. 

Összesen 
kifizetett osz 

talék 

frt 

Osztalék 

o/o-ban 



É v 

Osztalék 
részvényen-

kint 

Összesen 
kifizetett osz-

talék 

Osztalék 

%-ban 
Jegyzet É v 

frt | kr frt 

Osztalék 

%-ban 
Jegyzet 

1871 62 — 31000 78 730 

1872 80 — 40000 101 587 

1873 94 — 47000 36 153 

1874 100 — 50000 38 461 

1875 50 — 25000 19 230 

1876 60 30000 23 076 

1877 70 — 35000 26 923 

1878 5 0 . — 25000 19 230 

1879 25 12500 9 615 

1880 60 — 30000 23 0 7 6 

1881 60 — 30000 23 076 

1882 60 — 30000 23 076 

1883 50 — 25000 19 230 

1884 60 — 30000 23 076 

1885 ,60 — 25000 19 230 

1886 60 — 30000 23 076 

1887 50 — 25000 19 230 

1888 60 30000 23 076 

1889 70 35000 26 923 

1890 70 35000 26 923 

1891 70 35000 26 923 

1892 80 — 40000 30 769 

1893 90 45000 34 616 

1894 90 — 45000 34 616 

1895 90 45000 34 616 
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.lólékonyczélu 
adomány 

1871 

1872 

1878 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 
1882 

1883 

1884 

1885 

1886 
1887 

1888 
1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

3239 83 

3450 99 

3595 89 

2684 78 

2508 07 

2125 

2280 — 

1800 — 

1660 

2730 

3010 — 

2975 — 

2855 

2J900 — 

2895 

2860 

2760 

3100 

3381 

3720 

4285 

4340 66 

4740 — 

4000 

7305 

Hozzászámítva ezen összeg-

hez nincs azon kamattöbblet, 

melyben az intézetnél fennálló 

gyakorlat szerint jótékony- és ke-

gyeletes czélu alapítványok beté-

tei a szokásos kamatlábon fölül 

évtizedeken át részesültek és mely 

rendszerint egy százalékot lett, 

az e czimen jólékonyczélokra for-

dított összeg átlagos számítás 

szerint az alanti számnak felére 

tehető, ugv, hogy az intézet által 

ötvenéves fönnállása óla tett jó-

tékony adakozások összege 150,000 

forinttal számszerűsíthető. 

0 




