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Čila Senti

OD STOLARSKE RADIONICE DO FABRIKE VEJAČA
Istorijat pogona za čišćenje plodina 

„Žigmond Kalmar i drug”

Skokovito uvećanje populacije je u drugoj polovini XIX veka stvorilo sve veću po-
trebu za namirnicama. Produkcijom koja se zasnivala na tradicionalnim metodama i 
sredstvima ista se više nije mogla podmiriti. Druga industrijska revolucija je u znat-
noj meri transformisala i poljoprivrednu proizvodnju. Ljudski rad je dobrim delom 
supstituisan novim mašinama i energijom pare. Proizvodnja razvijenijih sredstava 
započela je u kovačkim radionicama, da bi potom u svojstvu privatnih preduzetni-
štava bili oformljeni manji ili veći pogoni za proizvodnju poljoprivrednih sredstava. 

Epoha dualizma u istoriji Austro-Ugarske monarhije donela je ne samo političku 
već i ekonomsku nagodbu. U Mađarskoj su sedamdesete i osamdesete godine XIX 
veka kazivale o utemeljenju materijalne osnovice kapitalističke ekonomije i privrede, 
kapitalističkog preduzetništva. Njegovi pozitivni uticaji počeli su da se osećaju tek 
pri kraju XIX veka. Inostrani kapital sve je radije investirao po Mađarskoj, no sve je 
karakterističnije bilo i okretanje domaćeg kapitala ka industriji. Brojčano kontinu-
irano uvećavajuće se fi nansijske institucije dale su mogućnost za podizanje povoljnih 
kredita zarad pokretanja industrijskih preduzeća. Država nije postavljala ograničenja 
pred nastankom privatnih preduzeća. Zakon br. XVII iz 1884. afi rmisao je upraž-
njavanje slobodne utakmice. Cehovi su polako ukinuti, umesto njih su uspostavljene 
zanatske komore. U poslednje dve decenije XIX veka kapitalistička preduzetništva 
su pokrenuta i u Hodmezevašarhelju, nešto kasnije nego u drugim gradovima regije, 
no iskazujući ravnomerni rast. Prema populacionoj statistici iz prve decenije XX 
veka, u gradu je 15 pogona upošljavalo radnu snagu sa više od 10 osoba, dok je više 
od 20 uposlenika imalo svega 5 preduzetnika. Godine 1910. broj preduzeća koja su 
upošljavala više od 20 osoba porastao je na 11, te je broj onde uposlenih porastao 
na 418 osoba. Od toga je kod osam preduzeća broj uposlenika iznosio od 21 do 50 
lica, a kod tri preduzeća pak između 51 i 100 osoba. Tempo porasta podudara se sa 
onim kod drugih alfeldskih gradova, no zaostajanje iz ranijih decenija nije se uspelo 
nadoknaditi. Ozbiljniji industrijski pokušaji su na osnovu prirodno-geografskih 
karakteristika postojali u oblasti mlinske industrije i ciglarstva. U proizvodnji sred-
stava za poljoprivredu jedino ozbiljnije preduzeće bio je pogon za čišćenje plodina 
Žigmonda Kalmara, a njegove vejače postigle su svetski renome. 
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Istorijat jednog preduzetništva počinje podosta ranije od datuma registracije od 
strane privrednog suda i ne može se razdvojiti od sudbine ličnosti. Osnivanju uvek 
prethode jedan životni put, ogroman rad. Iza uspeha stoji čovek koji je korak po 
korak gradio egzistenciju i renome obezbeđujuće preduzetništvo. U središtu naše 
sadašnje studije stoji Žigmond Kalmar, o kojem je Jožef Fejervari u svojoj godine 
1929. objavljenoj knjizi pod naslovom Istorijat Vašarhelja u ogledalu porodica pisao 
na sledeći način: 

„Njegovo je ime pojam, njegova fabrika mađarska kreativna snaga, ponos mađarske in-
dustrije i ekonomskog života. On je zaživeo i proneo svoje ime po celom svetu. Njegov 
je genijalni izum postao temelj na kojem je izgrađen novi sistem, novi uspesi, renome, 
bogatstvo. Stvarao je takoreći ni iz čega, a njegova čelična energija rešila je ogromni zada-
tak koji je od jednog struga doveo do fabrike sa pedeset šest mašina i od prve mašine do 
pedesetohiljadite Kalmarove vejače...”. 

Istorijat izuma trebalo bi započeti od pronalazačevog detinjstva, čiju uspomenu 
do dana današnjeg čuvaju njegovi u Hodmezevašarhelju živući srodnici. Porodica 
Kalmar se početkom pedesetih godina XIX veka iz Turkevea preselila u županiji Bihar 
opstojeći Heđkezujlak, gde je živela od vinogradarstva. Dvadeset prvog decembra 
1860. rodio se sin Ištvana Kalmara i Marte Finte, Žigmond. Nakon nekoliko dana, 24. 
decembra, on je kršten u seoskoj reformatskoj crkvi. Leto 1863. proticalo je u teškoj 
suši, urod je izostao, čokoti vinove loze su izgoreli. Užasno pustošenje navelo je glavu 
porodice da potraži drugo izvorište egzistencije. Zajedno sa svojom prodicom odselio 
se u Ermelek, gde se na veleposedu generala Balažija smestio kao nastojnik imanja.

Počev od tada život maloga Žigmonda proticao je među rođacima iz Ermeleka 
i Karcaga. Bio je desetogodišnjak kada se prilikom čuvanja gusaka kraj Karcaga na 
nasipu pojavila jedna čudno tandrčuća, dimeća se naprava, parna lokomotiva. Taj je 
doživljaj unapredio i zauvek determinisao njegovo oduševljeno interesovanje spram 
mašina. Kao malo dete je od drveta deljao različite predmete, a njegov je otac obratio 
pažnju na njegovo valjano umeće. Godine 1873. poslao je svoga sina u Bekeščabu za 
stolarskog šegrta u radionici cehovnog majstora Pala Havrama. Nakon oslobođenja 
krenuo je na putešestvije, kako bi stekao nova iskustva. Svoje je stručno znanje proširio 
u Pešti, Klužu i Brašovu. Okončanjem njegovog studijskog putovanja zanovačio se u 
Brašovu, te je nakon okupacije proveo 15 meseci u Bosni. Nakon odsluženja vojnog 
roka vratio se u Nađvarad, gde je kao poslovođa fabrike stolarije znamenitog graditelja 
Kalmana Rimanocija počeo da radi na potonjem znamenitom izumu. Kombinaci-
jom separacione sposobnosti vetra i sita stvorio je uređaj za trijažu zrnastih plodina 
koji je patentirao 1888. Mašina koja je u znatnoj meri olakšala rad seljaka postala je 
opštepoznata kao Kalmarova vejača.
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Žigmond Kalmar se u međuvremenu oženio, a rodilo mu se i dvoje dece – Piroška 
i Ištvan. Njegovu socijalnu senzitivnost demonstrira to što je 1888. uzeo učešće u 
osnivanju socijaldemokratske partije u Nađvaradu. Do tada je u njemu sazrela misao 
o osamostaljenju, te je 1889. u Turkevi osnovao sopstvenu radionicu u kojoj je upoš-
ljavao dvadeset osoba. Tako je udomljenje pronašao u gradu iz kojeg su se pre gotovo 
četiri decenije odselili njegovi roditelji. Tokom onde provedenih deset godina redovno 
je pohodio izložbe, osvojivši svojim vejačama bezbrojne nagrade. Njegov uređaj za 
trijažu oglašavao je ovako: 

„Najnovije! Nenadmašivo u svakom pogledu! Carskim i Kraljevskim patentom osobita 
fabrika vejača za čišćenje plodina Žigmonda Kalmara za 6 godina je odlikovana sa više 
počasnih diploma, zlatnih i srebrnih medalja. Cenovnik mojih patentiranih vejača za 
plodine najnovije konstrukcije. Moje patentirane trkačke vejače se sledstveno svojoj jed-
nostavnoj konstrukciji odlikuju jakim vetrometom, a nadasve krasnim čišćenjem i velikim 
radnim kapacitetom.” 

A kako je funkcionisao uređaj koji je zamenio dugotrajan i naporan manuelni rad? 
Njegov je sanduk za rešeto vršio isti onaj pokret kao i žene sa njihovim okruglim 
ručnim rešetima. Sanduk za rešeto je njišući se levo-desno – sledeći odsečne kretnje 
ručnog rešetanja – istiskivao iz po ploči rešeta rasprostrtoga, po sredini nagomila-
vajućega se žita, semenje korovskih biljaka i oklasine, terajući ih ka vazdušnoj struji. 

U Turkevi provedena decenija donela je stručnu afi rmaciju, no od prihoda se nije 
uspeo iskovati neophodni kapital za dalji razvoj pogona. Aktivne uloge u javnom 
životu on se tada još nije latio, ali je njegove mogućnosti prevazilazeću materijalnu 
potporu pružio Janošu Totu, čija se politička karijera od parlamentarnog zastupnika 
Nezavisne i Četrdesetosmaške partije uspinjala do ministrovanja u ministarstvu 
unutrašnjih poslova. Zbog svoje darežljivosti on je bankrotirao, te je bio prinuđen 
da likvidira svoje preduzeće. Krajem 1899. prispeo je sa svojom petorkom na novu i 
konačnu postaju svoga života, u Hodmezevašarhelj. Pored njegove supruge, Eržebet 
Hanzli, i dvoje njihove dece, sa njim je bio i Karolj Borza, koji je 1891. kao osamna-
estogodišnjak iz Vestera u svojstvu šegrta došao u pogon Žigmonda Kalmara, te je 
svojom vernom istrajnošću postao njegov drug. Karakter pronalazača vejače dobro 
ilustruje to što nije popustio pred iskušenjem onda kada je, u kriznoj situaciji, dvoje 
bečkih poslovnih ljudi želelo da za osamdeset hiljada forinti otkupi patentna prava na 
njegov izum.Vera u vlastite sposobnosti i snagu, kao i do tada stečeni zemaljski renome, 
ubedili su jednog imućnog preduzetnika iz Vašarhelja da vredi pružiti potporu novom 
građaninu grada. Jožef Fridlander, jedan od vlasnika „Prvog drvotrgovinskog A. D. 
Fridlander-Štajner” ponudio je neograničene količine drvnog materijala za ponovno 
pokretanje fi rme. U leto 1900. poljoprivrednik Šandor Kiš iz Kopanče kupio je prvu 
u Hodmezevašarhelju izrađenu vejaču.
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Zahvaljujući izvanrednoj marljivosti, te u lokalnoj kao i zemaljskoj štampi ins-
tinktivno dobro primenjenome marketingu, posao je ubrzo krenuo. Njegov je letak 
ubedio poljoprivrednike da kupuju najbolji proizvod: 

„Ako već kupujete, kupujte najbolje. Originalna Kalmarova vejača je najbolja, njena trajnost 
i nedostižno čišćenje priznati su širom Evrope. Klasira na osnovu specifi čne težine, izdvaja 
najsavršenije za povećane prinose neophodno zrno za setvu. Izvolite zatražiti besplatne 
cenovnike. Najjeft inijom ponudom na usluzi vam stoji: Fabrika mašina za čišćenje plodina 
Ž. Kalmar i drug Hodmezevašarhelj. Međugradski: 69.” 

Iz teksta reklame se ispostavlja i to da se u preduzetništvo uključio i drug. Uz 
učešće starog, vernog učenika, a potom saradnika, Karolja Borze, 19. februara 1904. 
pri Segedinskom Kraljevskom sudbenom stolu je industrijskom legitimacijom broj 
879. pod brojem E-1 registrovana fi rma „Žigmond Kalmar i drug”. Učesnički udeo je 
srazmerom 2/3 : 1/3 bio u korist Žigmonda Kalmara. Radionicu koja je bila adapti-
rana od štale kuće u Petefi jevoj ulici zamenio je pogon koji je bio oformljen u zgradi 
bivše od grada Hodmezevašarhelja iznajmljene kasarne na lokalitetu Pivnički trg 
(tako fi gurira u registraciji, kasnije pak Pivovarni) br. 8, gde je do 1936. izrađeno 60 
hiljada vejača. Kompanija je istovremeno uspostavila svoju fi lijalu i u Budimpešti, no 
ona je 1907. likvidirana. Godine 1906. preduzetništvo fi gurira u Adresaru mađarskih 
fabrika i industrijskih preduzeća pod imenom „Fabrika mašina za čišćenje plodina i 
livnica gvožđa Žigmond Kalmar i drug”. Livnica američkog sistema je omogućila da 
se svi delovi mašina izrađuju u fabrici, te je ovaj proizvodni proces pored moderne 
tehnike obezbedio i potpunu autarhiju.

Vejače su bile redovne učesnice na mađarskim i inostranim strukovnim izložbama. 
Na izložbi u Klužu 1903. godine grof Đerđ Banfi  je po prvi put kupio mašine za čiš-
ćenje plodina, a potom je dobio toliko porudžbina da su mašine prekrile cedulje sa 
natpisom „prodato”. U Požunu je ministar poljoprivrede Ignac Daranji afi rmativno 
čestitao Žigmondu Kalmaru. Na bukureštanskoj izložbi po velikoj je vrućini, origi-
nalnom domišljatošću, vejačom rasprskavao parfemisanu vodu. Time je posetioce 
privlačio u svoj paviljon, a među njima i rumunskog kralja, koji je za svoje vlastelinske 
posede kupio mašine. Pogon je jedva uspevao da podmiri rastuću potražnju. Godine 
1906. izrađena je hiljadita vejača, a 1912. najuglednije preduzeće na komorskom 
području bilo je „Kalmar i drug”. Godine 1914. bilo je uposleno stotinu radnika, a 
vejače su postale poznate i tražene širom Evrope. Jožef Plon, fotograf koji je tada radio 
u Hodmezevašarhelju, načinio je jednu osobitu fotografi ju na kojoj se na današnjoj 
raskrsnici ulica Seremleijeve i Bajčija Žilinskog do u nedogled ređaju Kalmarove vejače. 
Prema natpisu na fotografi ji, 1.000 mašina bilo je nošeno na Velekolodvor, a odatle 
su pak bile transportovane dalje u inostranstvo. O uspesima fabrike vejača dnevni list 
„Vašarhelj i Okolina” je u svom broju od 19. juna 1907. pisao ovako: 
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„Pažnju i interesovanje javnosti našega grada u tolikoj su meri tokom poslednjih godina 
ophrvale tzv. javne tvorevine..., da joj valjda ni na pamet nije palo da se interesuje za ona 
manja ostvarenja koja su nastala usled revnovanja pojedinaca, no koja mogu pretendovati 
na priznanje i uvažavanje najvišeg stepena, budući da služe razviću našega grada u tolikoj 
meri i u tolikim srazmerama u kojima mnogi to ni ne zamišljaju. Jedna od takvih tvorevina 
je u poslednoj deceniji sada već ne samo širom zemlje, već i širom Evrope poznata Kal-
marova fabrika vejača, koja se skromno prostire na jednom kraju grada u zgradi husarske 
kasarne, no koja manifestuje takvu radinost i toliku delatnost kao ni jedna druga fabrika 
ili indiustrijski pogon našega grada... Sa radošću i ugodnim ponosom možemo, dakle, 
uzeti na znanje da je Kalmarov fabrički pogon, koji je samo u ovim danima za Rumuniju 
otpremio 5 vagona, a u Italiju pak vagon vejača, no koji iz Rumunije ima narudžbina u 
vrednosti od gotovo pola miliona kruna, nedavno proširen jednom modernom livnicom 
gvožđa američkog sistema... Zaista, ako ništa drugo već i ne bi, no u našem gradu opstojeći 
Kalmarov fabrički pogon zaslužio bi da uzme udeo u najdalekosežnijoj državnoj potpori, 
i to ne samo zato što mnoštvu radnih ljudi  pruža častan hleb, već daleko više zbog toga 
što je pozvan da ovde, u srcu Alfelda, iz tuđine masovno nahrupljujuće poljoprivredne 
mašine u potpunosti potisne iz države.”

Njegova društvena senzitivnost nije bila okončana njegovim uspesima i materi-
jalnim blagostanjem. Štaviše, povećala se. Na dobrotvorne i kulturne ciljeve trošio 
je takođe znatne svote. Njegov sin Ištvan je u svojim kasnijim sećanjima napisao da 
su donacije njegovog oca predstavljale svotu koju ne bi pokrila celokupna njihova 
tadašnja imovina. Godine 1908. Zanatski pevački zbor mogao je da bude oformljen 
zahvaljujući izdašnoj potpori Žigmonda Kalmara. On je postao predsednik udruženja 
sa sedištem u Lančanoj ulici. Početkom 1914. osnovana je fudbalska ekipa Kalmarove 
fabrike vejača, no uskoro se, međutim, usled izbijanja rata i rasformirala. Prvi svetski 
rat – koji je preduzeće doveo u težak položaj – prelomio je njegov dalji razvitak. Kao 
zdušni patriota on je svoj celokupni gotovinski obrtni kapital i imovinu, 636 hiljada 
kruna, usmerio u upis ratnog zajma. Njegovi su radnici odvedeni na front, usled čega 
je bio prinuđen da u decembru 1914. privremeno prekine proizvodnju. I nadalje je 
bio u mogućnosti da proizvodi samo delimično, sa veoma malim personalom. Poro-
dicama njegovih mobilisanih radnika prosleđivao je 40 % njihove plate, a i kasnije se 
brinuo za pružanje potpore ratnoj siročadi, udovicama, izbeglicama i invalidima. U 
međuvremenu su na na front odvedeni i njegov sin i drug, Karolj Borza. 

Usled odugovlačećeg se i gubitničkog rata on svoj ratni zajam nikada više nije video. 
Nastojao je da svoju fabriku iznova postavi na noge. Osetio je promenu vremena, te 
je u kombinaciji sa svojim vazda snažnim društvenim senzitivitetom odabrao jedan 
potpuno novi modalitet delovanja fi rme. Godine 1918, nakon Revolucije hrizantema, 
negda u Nađvaradu zastavu socijaldemokratske partije razvijajući Žigmond Kalmar 
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doneo je odluku da svoju fabriku podeli sa svojim radnicima. U pozivu objavljenom u 
„Vašarheljskim jutarnim novinama” od 8. decembra, možemo da pročitamo sledeće: 

„Došlo je vreme da na delatno polje stane svako. Na stranu sa pustim frazama i ostvari-
mo ono za čim mađarska domovina ima potrebe. Svrstajmo se svi sa iskrenom bratskom 
ljubavlju pod zastavu jednakosti. Objedinimo duhovnu i fi zičku radnu snagu sa snagom 
kapitala i trudimo se da njihovim posredstvom budemo veliki i moćni. Dajemo na znanje 
svima onima kojih se to tiče, ili ih zanima, da fi rma Fabrika mašina i livnica gvožđa Ž. 
Kalmar i drug želi iznova da se formira. Namerava to da učini pod novim nazivom kao 
Radničko-asocijativno akcionarsko društvo Fabrika mašina za čišćenje plodina i livnica 
gvožđa Ž. Kalmar i drug.” 

Zainteresovane je pozvao u kancelariju fabrike na preliminarnu konferenciju. Planirao 
je da uzme 30–40 radnika u milionski kapital reprezentujuće preduzeće. Novinar je 
u svojoj vesti učinio sledeću napomenu: 

„Pre rata i tokom rata fi rma i Kalmar bili su posvuda gde je trebalo pomoći. U ratu pro-
palim zanatlijama ove je nedelje dao pet hiljada kruna, a sada uza sebe za drugove uzima 
svoje radnike.”

Užasno razočaranje mu je prouzrokovalo to što ga je uprkos njegovom iskrenom, 
ka uzdignuću radnika težećem nastojanju, nakon komunističkog obrta Upravni odbor 
Direktorijuma Sovjetske republike 21. aprila 1919. proglasio za kontrarevolucionara, 
zajedno sa gradonačelnikom grada, više predstojnika i nekolicinom imućnih građana. 
Prema jednom memoaristi, direktor Balaž David ovim je rečima nacionalnom gardisti 
izdao naredbu za hapšenje i uzimanje Žigmonda Kalmara za taoca: „Ovde šaljem vas, 
vidim da ste mišićav čovek. Tamo možete naići i na otpor!... Ukoliko se budu odupirali, 
ako prozbore samo jednu reč, pobijte ih!”  Na vrata fabrikanta zakucali su 22. aprila 
u tri sata izjutra, on se povinovao naredbi bez otpora. Od svoje se porodice oprostio 
tako kao da ih poslednji put vidi: „Sinovi moji, budite čestiti, dobri ljudi. Volite Boga, 
domovinu i ljude. Pomozite sirotome. Udelite siromašnim vojnicima. I preostale mi 
cigare podelite ovim dobrim ljudima. Neka vas bog blagoslovi! Trideset sam godina 
prijatelj sirotinje, trideset godina radim pošteno, gorko, ovo mi je nagrada!” Još tog 
istog dana je tokom prepodneva posebnim vozom zajedno sa svojim sapatnicima 
transportovan za Budimpeštu, u zatvor na Margitinom vencu.

Nakon dvomesečnog sužanjstva došao je kući bolestan, sa zapaljenjem pluća, 
duševno slomljen. Dočekao ga je ogorčavajući prizor – u njegovom odsustvu okupa-
cione rumunske trupe latile su se pljačke fabrike vejača. Tokom 32 dana posredstvom 
radne grupe od 50-60 osoba demontirane su u potpunosti iz 56 sekcija opstojeće 
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proizvodne linije, te su mašine čak i čupane iz betonske podloge, a odnete su i 263 
gotove vejače i kompletan ručni alat. Od pogona nije ostalo ništa izuzev četiri zida 
iznajmljene zgrade. Za nekoliko dana rekviriranja fi rmu je zadesila šteta od preko dva 
i po miliona zlatnih kruna. Prema ličnoj proceni Žigmonda Kalmara, njegovi gubici 
u periodu od 1914. do 1920. dostigli su iznos cene hiljadu i po katastarskih jutara 
zemlje. Nikada ni od koga nije dobio ni jedan fi ler obeštećenja. Zbog razočaranja i 
duševne potresenosti u poslednje dve decenije svog života u potpunosti se povukao 
iz neposrednog politiziranja – u javnom životu grada jedino se u svojstvu gradskog 
odbornika prihvatio članstva u legislativnoj komisiji. Imao je prvenstveno podneske 
socijalnog karaktera: predložio je oformljenje doma za stare, što je i realizovano u 
Kutvelđu – elektricitet je uveo on za njegov vlastiti novac, ustanova funkcioniše sve 
do današnjeg dana – dok njegov podneti predlog za formiranje radničke gimnazije 
nije ostvaren. Materijalna izvorišta fi rme su propala, preostali su samo duhovni ka-
pital osnivača, njegova snaga volje i gotovost spram dela. Uprkos životnom dobu od 
šezdeset godina on je u godinama trijanonskog mirovnog diktata otpočeo od nule 
ponovnu izgradnju svog preduzeća. Trebao je da savlada tako teške, ranije nepostojeće 
probleme, poput nedostatka radne snage, nadoknade rekviriranih mašina, slabljenja 
domaće kupovne moći, agrarnom reformom prouzrokovane nesigurnosti, ukidanja 
zajedničke carinske zone Austro-Ugarske monarhije, gubitka ranijih, pretežno jugo-
istočno-evropskih i balkanskih tržišta. Nakon višegodišnje frontovske službe verni 
se poslovni drug, Karolj Borza, vratio kući teško bolestan, a i među starim radnicima 
je više njih u paklu Prvog svetskog rata postalo nesposobno za rad.

Fabrika se lagano budila iz prividnog mrtvila. Firma je ponajpre ranije poslovne 
partnere umolila za izvinjenje i strpljenje, kako bi bila u mogućnosti da udovolji 
njihovim ranijim potrebama. Proizvodnja je ponovo pokrenuta 1921. mašinama 
kupljenim na kredit i sa malim brojem radnika. Dvanaestog oktobra je prispela i 
prva posleratna narudžbina iz Rumunije: naručeni su delovi za one mašine koje su 
okupatori pre dve godine odvukli iz fabrike. Prilikom rekviriranja, naime, nisu bila 
odneta i sita, bez kojih je uređaj za čišćenje bio neupotrebiv. Žigmond Kalmar je izvršio 
porudžbinu. Na poljoprivrednoj, hortikulturnoj, industrijskoj i kulturnoj izložbi koja 
je 22. avgusta 1925. bila otvorena u Budimpešti već su se iznova pojavile Kalmarove 
vejače. Rast je bio istinski spor – prema podacima iz industrijskog adresara za 1926. 
broj uposlenika je sveukupno iznosio 15 osoba, no čak ni popis stanovništva iz 1930. 
nije registrovao fi rmu kao onu koja zapošljava više od 20 osoba. U međuvremenu je i 
više smrtnih slučajeva zasenilo život Žigmonda Kalmara. Godine 1922. je nakon 38 
godina braka izgubio svoju suprugu, a nedugo potom i svoju majku. Hiljadu devetsto 
dvadeset sedme umro je njegov negdašnji učenik, a kasnije pak drug Karolj Borza, sa 
kojim je zajedno radio 36 godina. Njegov sin Ištvan stupio je u službu kao brodski 
mašinista, te je napustivši roditeljski dom decenijama obilazio svet. Počev od tada on 
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je i u privatnom životu ostao sam, te je sam upravljao i fabrikom. Promenio se i naziv 
fi rme: postao je „Fabrika mašina Žigmonda Kalmara”.

Njegov rad bio je zapažen i na državnom nivou. Na izložbi u Sentešu 1927. troje 
se ministara divilo njegovim uređajima za čišćenje plodina. Ministar poljoprivrede 
Janoš Majer je još te iste godine posetio Kalmarovu fabriku vejača. Dve godine kasnije 
Endre Vladar poslao je strukovnog profesora u Vašarhelj kako bi opservirao novi izum 
Žigmonda Kalmara, vibrator za čišćenje setvenog semena. Potreba za kontinuiranom 
inovacijom bila je neophodna usled širenja vršalica, budući da je ovaj uređaj zamenio 
Kalmarovu vejaču. Smanjena potražnja podstakla je razvoj sredstava za sortiranje 
drugih poljoprivrednih produkata, te između ostalog i onih za prebiranje krompira. 
Kasnije su u različitom obimu i u divergentnim tipovima proizvođeni različiti uređaji 
za trijažu raznorodnog sitnog semenja, a takođe i selektor za čišćenje semena na ručni 
pogon, mašine za čišćenje repinog semena sa gibljivim suknom i krunjači. Pošto je i u 
Mađarskoj nahrupila svetska ekonomska kriza, fi rma je nastojala da pospeši inostranu 
prodaju nastupom na tamošnjim izložbama. Na promociji u Ankari 1931. Kalmarovi 
proizvodi osvojili su zlatnu medalju, a koje je turska vlada i kupovala, no porudžbine 
su dobili i iz Grčke. Period ekonomske krize uspelo se prebroditi prvenstveno zahva-
ljujući inostranim narudžbinama. 

Godine 1929.  se od strane Mađarskog kraljevskog ministarstva poljoprivrede – 
saobrazno obavezama grada u pogledu izgradnje kasarni – postavilo pitanje korišćenja 
stare husarske kasarne za ciljeve Mađarske kraljevske državne ergele. Firma Žigmonda 
Kalmara je počev od 1904. na tom mestu imala od strane grada iznajmljeni lokalitet. 
Zahvaljujući podršci gradonačelnika Ištvana Šoša, 31. oktobra 1930. ugovor o zakupu 
se uspelo produžiti na daljih šest godina, no kasnije je pred istek istoga postojala želja 
o pražnjenju te arendacije. Žigmond Kalmar je tada uputio pismo glavnom županu u 
kojem je nabrojao sva ona dobra koja je učinio u korist grada: prodajom svojih vejača 
u sve države Evrope proslavio je renome države i Hodmezevašarhelja, obezbedio je 
svojim uposlenicima i njihovim porodicama dobro izvorište egzistencije, uvek se 
bavio javnim pitanjima, kulturom, pomagao je siromašne, donirao u korist zajednice, 
osovio se na noge vlastitim snagama nakon rumunskog rekviriranja. Izrazio je svoje 
razočaranje time što ga grad prinuđava na napuštanjenje njegove arendacije u roku od 
nekoliko nedelja. Za uobličenje novog lokaliteta bilo bi potrebno više meseci. Kalmar 
je zatraženu odgodu dobio, no rukovodstvo grada je zatraženi obim obeštećenja sma-
tralo preteranim, te stoga samo delimično ispunjivim. Na kraju je bilo dodeljeno 50 
hiljada cigala velikih dimenzija  i 10 hiljada krovnih biber-crepova iz gradske ciglane, 
kao i 50 kubnih metara peska iz peščanog majdana sa Malog Peska. Povrh toga, mogao 
je da odnese sa vlastite strane ugrađeni patos, vrata i prozore. Žigmond Kalmar je 1. 
maja ispraznio arendaciju, te je na kupljenom placu u Jokaijevoj ulici br. 25 izgrađena 
nova fabrika, gde je preduzeće dobilo novi polet – bilo je uposleno 80–100 radnika. 
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Mnogi među njima bili su zaposleni u fi rmi po 30–40 godina, a prilikom opraštanja 
primili su iznos ravan manjem imetku, od kojeg su mogli da kupe čak i kuću.

U međuvremenu se sa brodske službe u Budimpeštu vratio njegov sin Ištvan, no 
na dozivajuću reč svoga oca on se 1939. ponovo doselio u Hodmezevašarhelj. Na taj 
je način obnovljena i porodična harmonija, otac, sin i unuk mnogo su se vrteli po 
pogonu. Istorija je, međutim, pripremila novi obrt – na jesen je izbio Dugi svetski rat. 
Posledice svetskog požara Žigmond Kalmar već nije dočekao, umro je 27. novembra 
1941. Pogon je ostavio svojoj deci, Ištvanu i Piroški, kao i glavnom knjigovođi fabrike, 
Jožefu Magonju. Naziv fi rme je počev od tada postao „Fabrika specijalnih mašina za 
čišćenje plodina i livnica gvožđa Žigmond Kalmar i drug.” Niz fabrikata proširen 
je krunjačima za kukuruz, sečkaricama, rezalima repe i drugim manjim uređajima. 
Postepeno opadanje poslovne delatnosti nije se, međutim, uspelo zaustaviti. Godine 
1943. fi rma se žalila da je od strane Mađarskog kraljevskog ureda za industrijski mate-
rijal dozvoljena godišnja produkciona kvota maksimalno bila dovoljna za fabrikaciju 
jedne trećine u prethodnoj godini naručenih i neisporučenih mašina. Za vreme rata 
proizvodnja je obavljana sa 20–30 radnika. Ištvan Kalmar je ovako pisao o žalosnim 
prilikama koje su nastale: 

„Bolno nas i mučno pogađa kada dnevno masovno dobijamo preklinjuća porudžbena 
pisma koja se pozivaju na frontovskoj službi, ratnome invaliditetu, prekoj potrebi čišćenja 
biljnoga smeća neophodno potrebne mašine, a da pri tome ne možemo da učinimo ništa 
drugo do da sa mađarskom čašću i poštenjem, saobrazno odredbama, radimo u dozvolje-
nim okvirima. Naravno, na taj način ne može biti ni reči ma i o najneznatnijem razvoju i 
porastu. Maksimalno ćemo, možda, postići to da spasemo naš pogon za jedno bolje vreme, 
za jednu srećniju Mađarsku.”

Ovaj žuđeni period za Kalmarovu fabriku vejača nikada nije došao. Ukidanje fi rme 
je predstavljalo njeno podržavljenje koje se dogodilo 5. avgusta 1950. Ištvan Kalmar 
nije bio voljan da potpiše zapisnike. Morao je da se sa svojom porodicom iz vlastite 
kuće preseli u jedan jednosobni iznajmljeni stan. Tako je došao kraj jednoj gotovo 
poluvekovnoj priči o uspehu. Mesto fabrike je na lokalitetu u Jokaijevoj ulici zauzelo 
Preduzeće za popravku poljoprivrednih mašina. Potonji „Hódgép” je oformljen na 
mašinama negdašnje fabrike vejača i postao je veliki pogon. Dalju sudbinu porodice 
odredio je beleg klasnog neprijatelja.

Žigmond Kalmar se nije rodio u Hodmezevašarhelju, ali je postao organski deo 
života grada. Onima koji su živeli od poljoprivrede veliku su pomoć pružila njegova 
moderna tehnološka sredstva, a fi rma je u svom zenitu upošljavajući 100 radnika 
obezbedila egzistenciju za isto toliko porodica. Kao član legislativne komisije uzeo 
je učešće u upravljanju gradom, kao prezviter je služio reformatskoj crkvi. Od svojeg 
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je prihoda u znatnoj meri potpomagao potrebite. Osnovao je fudbalski klub, organi-
zovao pevačko društvo. Svom gradu i svojoj zemlji je Kalmarovom vejačom pribavio 
renome. Na 60-godišnjicu njegove smrti, 27. novembra 2001, grad Hodmezevašarhelj 
sa županijskim pravom postavio je kraj njegovoga groba kopju. Prilikom otkrivanja 
spomenika, penzionisani direktor muzeja, Janoš Demeter, formulisao je to ovako: 

„Da je u Vašarhelju u datom periodu bilo još nekoliko ličnosti formata Žigmonda Kalmara, 
razvitak grada bio bi tada uobličen drugačije.”
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Kristina Rotar

ISTORIJAT SEGEDINSKE PREDIONICE KONOPLJE 
OD OSNIVANJA DO 1920.

Turska epoha svojim je stalnim ratovanjima privredni razvitak Segedina učinila ne-
sigurnim, usporila ga je, ali ga nije sprečila. Brodarenje Tisom izrazito je ohrabrivalo 
brodogradnju, užarstvo i ponjavarstvo.

U drugoj polovini XIX veka tekstilna industrija Segedina postala je poznata 
pretežno po preradi konoplje. Konoplja – kao industrijska biljka – jedna je od naj-
poznatijih korisnih biljaka koje čovečanstvo koristi već hiljadama godina. Kinezi 
su svoju odeću, cipele i užad pravili od konoplje. U Evropu je, prema pretpostavci, 
dospela posredstvom Skita.

Najraniji pisani zapis o upotrebi konoplje potiče od Herodota, koji je pohodivši 
Skite napisao sledeće: 

„U njihovoj državi raste konoplja, koja je najsličnija lanu, izuzev debljine i veličine. Ko-
noplja ga u tome umnogome nadmašuje. Ona raste kako samoniklo tako i sledstveno setvi. 
Tračani od nje izrađuju odeću, koja je najsličnija lenenoj. Onaj ko nije mnogo upućen nije 
u stanju da razlikuje da li je ona od lana ili od konoplje. Onaj ko još nije video konoplju, 
odeću će smatrati lanenom.

Sciti, dakle, nosivši sa sobom semenje ove konolje, zavlače se u pustene šatore i nakon 
toga bacaju seme na od vatre užareno kamenje. Ono se pak pavši na njega dimi i stvara 
tako veliku paru da ga ne nadmašuje nikakvo grčko iznojavajuće kupatilo. A Sciti, diveći 
se, u tom preznojavanju podvikuju. To im služi kao kupanje, jer vodom nikada ne peru 
svoja tela. Žene pak na hrapavom kamenu mrve kiparisovo, kedrovo i tamjanovo drvo i 
sipaju vodu na njega. A nakon toga tom masom, koja je debela, mažu celo telo i lice. Od 
toga lepo i mirišu, a ako narednog dana skinu namaz i čisti su i blistavi.” 

         (IV knjiga, poglavlje 74-75, prevod Janoša Telfi ja)

U drugoj polovini XVIII veka mađarsko užarstvo se uglavnom kretalo u manjim, 
cehovnim okvirima. 

Godine 1801. u Segedinu se pojavio izvesni Janoš Đerđ Bakai, izvorno užar senćan-
ske zavičajnosti, gde je uspešno položio majstorski ispit, te je bio primljen među čla-
nove segedinskog užarskog ceha. Majstor se sa svojom porodicom naselio u Ujsegedu.
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Njegov sin, Janoš Bakai, u Ujsegedu je već delovao u svojstvu sudije. Imao je 
ozbiljnu ulogu u javnom životu, a njegovu je kuću često posećivao Jožef Lonovič, 
tadašnji čanadski biskup. Janoš Bakai je i sam držao u pogonu jedan užarski ceh koji 
je raspolagao dobrim uposleničkim pokazateljima. Godine 1847. u njegovoj radionici 
broj uposlenika bio je najveći.

Janoš Bakai bio je aktivni učesnik zbivanja iz 1848/49. koji se u vreme oslobodilačke 
borbe oružjem borio za samostalnu Mađarsku. Njegov sin Nandor, tada tinejdžer, 
borio se u Prvom domobranskom lovačkom bataljonu, gde je i ranjen.

Nakon vilagoškog polaganja oružja, Nandor – tada sedamnaestogodišnjak – kreće 
na putešestvije, kako bi svoje znanje brusio u inostranim radionicama. Sa svog kružnog 
putovanja vratio se kući 1856–1857. i uključio se u posao svog oca. Međutim, iskustva 
stečena za vreme puta po inostranstvu mogao je da iskoristi samo polagano, pošto se 
poslovna i organizaciona fi lozofi ja njegovog oca pokazala kao dosta konzervativna. 
Mlađi Bakai se u tim godinama aktivno uključio u javni i literarni život Segedina. 
Sarađivao je prilikom osnivanja „Segedinskog Glasnika” (Szegedi Híradó) 1859. i 
bio jedan od glavnih zagovornika pokrenute inicijative za pisanje istorijata Segedina.

Nandor Bakai svoj je majstorski ispit položio 17. aprila 1859. i bio utvrđen kao 
podoban za nošenje titule majstora. Nandor Bakai je 1863. – zbog bolovanja svog 
oca – preuzeo upravljanje preduzećem. Početkom godine Nandor Bakai se oženio, za 
suprugu je uzeo Etelku Viskidenski. Janoš Bakai umro je 30. septembra 1863. 

Segedinska predionica konoplje
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U šezdesetim godinama XIX veka postalo je nedvosmisleno jasno da su cehovni 
okviri zastareli, te da je to telo nesposobno da štiti interese članova. Konkurentska 
borba postala je veoma zaoštrena. Godine 1872. konačno je potvrđen zakon koji je 
propisivao ukidanje cehova. Nakon ukidanja cehovne obaveze Nandor Bakai je svoju 
fi rmu transformisao u mehanički užarski pogon.

U „Segedinskom glasniku” je 15. aprila 1877. objavio oglas u kojem je informisao 
javnost grada Segedina da će svoj pogon opremiti modernim engleskim mašinama. 
U međuvremenu je i gradskom predstojništvu naznačio da planira izgradnju fabrike 
na mestu kućišta br. 546 u ulici Buzasentelo. Za to je dobio dozvolu. Proizvodnju 
je započelo 20 tkalačkih stanova i 56 predioničkih kola na parni pogon, te je tako 
godišnje proizvođeno 2.500-3.000 metričkih centi užarije i druge robe.

Jedan od njegovih biografa, Mor Geleri, naglašava da je Nandor Bakai izvanredno 
svrhovit, agilan čovek, koji se u javnom životu, a osobito u protežiranju industrije, 
afi rmisao kao vanredno enegična osoba. Uz njegovo ime se vezuje organizacija go-
dišnje izložbe iz 1876. On je bio jedna od uticajnih ličnosti prilikom uspostavljanja 
samostalne Segedinske trgovinske i industrijske komore. Paralelno sa tom aktivnošću 
on je obavljao i istinski aktivno kulturno posleništvo, bio je, između ostalog, predsed-
nik Građanskog pevačkog društva, kao i Segedinskog gornjekvartovskog Narodnog 
kružoka. Pored svega toga prihvatio se i delatništva u oblasti politike, krunu kojeg je 
predstavljalo članstvo u parlamentu u svojstvu zastupnika I segedinskog okruga kao 

Nandor Bakai (gravira 
Žigmonda Polaka, 1875)
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predstavnika Nezavisne partije prilikom dopunskih izbora od 26. novembra 1878. 
Kao poslanik državnog parlamenta delovao je do 1881.

Poplavna katastrofa koja je nastupila marta 1879. teško je pogodila i pogon Nandora 
Bakaija. Fabrički lokalitet se još i krajem jula delimično nalazio pod vodom. Iznos 
nastalih šteta na fabričkoj zgradi u ulici Buzasentelo bio je 1.472 forinte, no on se 
odrekao zahteva za naknadu štete u korist obeštećenja onih koji su se nalazili u težoj 
materijalnoj situaciji. Pustošenje je, međutim, bilo daleko ozbiljnije na strani Racte-
meteške ulice. U tom je delu uništeno gotovo sve, a onde nastala šteta je, generalno, 
iznosila 7.000 forinti. Pored oštećenja zgrada trebalo je takođe računati i sa propašću 
mašina, opreme, alata, gotove robe i raznorodnih sirovina. Nakon polave je doneta 
odluka o modernizaciji i transformaciji uobličenja i infrastrukture grada Segedina. 
U praksi to je značilo i potrebu radikalnog preuređenja ranijih gruntovnih prilika, 
pošto su se bulevari i trgovi često prostirali preko nekretnina privatnih lica. Na spi-
sak eksproprisanih nekretnina dospeo je i fabrički lokalitet Nandora Bakaija, koji je 
trebao da ga poruši u roku do 15. juna 1880. Nakon toga on je već 1881. počeo da 
operacionalizuje jednu modernijim uređajima opremljenu fabriku većeg kapaciteta. 
Problem je, međutim, predstavljalo to što se Nandor Bakai nosio sa materijalnim 
poteškoćama, te je stoga 1884. pogon bio preuređen. Tada je nastalo Akcionarsko 
društvo Bakaijeva predionica, tkačnica, fabrika užarije i utržba konoplje, koja je 
spadala u udeonicu Peštanske mađarske trgovinske banke. Sveukupno je emitovano 
900 akcija u nominalnoj vrednosti od po 200 forinti. Bakai je, kao akcionar, svoju 
delatnost nastavio kao tehnički direktor.

Stanje preduzeća se istinski stabilizovalo tek u devedesetim godinama XIX veka, 
kada je uz podršku Mađarske industrijske i trgovinske banke i sa kapitalom od 350.000 
forinti u Budimpešti oformljena Segedinska predionica konoplje A.D. Akcionarsko 
društvo je zarad formiranja oblasnih pogona za obradu konopljine urodice svoj 
osnovni kapital 1895. podiglo na 400.000, a 1897. pak na 500.000 forinti. Ovakvi 
oblasni pogoni oformljeni su u Mezeheđešu, Palanci i Komadiju.

Novoosnovana Segedinska trgovinska i industrijska komora je nakon okončanja 
poslovne 1891. godine o preduzeću predočila sledeći ilustrativ: 

„Među u našem okrugu opstojećim fabričkim predionicama i tkačnicama na prvom mestu 
stoji Segedinska predionica konoplje A. D. ... U ovoj se fabrici u pokretu nalaze 74 engle-
ske strukovne mašine u vrednosti višoj od 180.000 forinti, a jedan glavni agregat od 300 
konjskih snaga i 2 manje pomoćne parne mašine napajane iz 4 kotla obavljaju propulzivni 
rad. U fabrici se pod dvojicom direktora i jednim tehničkim rukovodiocem nalazi 100 
radnika i 150 radnica, te nadalje 31 dečak, pa je ukupno, dakle, uposleno 284 radnika. 
Godišnja produkcija fabrike iznosi 700 tona konca za šivenje i kanapa za vezivanje, pređe, 
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obućarskog gajtana, užadi, užarije, lakših i težih vrpčastih remeničnih tkanina1, u ukupnoj 
vrednosti većoj od pola miliona forinti. Fabrikati se pored plasmana u tuzemstvu izvoze 
u Srbiju i Rumuniju, te su, štaviše, dospeli u promet i u Engleskoj.”

Povoljni procesi naveli su rukovodstvo da 1892. broj fabričkih radnika poveća na 
400 ljudi. U toj istoj godini takođe je nastupila i tragedija koja je uništila postignute 
rezultate. U fabrici je 5. jula 1892. u popodnevnim časovima izbio požar, koja je tako 
u potpunosti postala žrtvom vatre. Vlasnici su iskazali malo sklonosti ka ponovnoj 
izgradnji fabrike. Svoje su stanovište promenili onda kada je Segedinska trgovinska 
i industrijska komora pribavila državnu novčanu pomoć od ministra fi nansija Lasla 
Lukača. Ponovna izgradnja napredovala je takvim tempom da je pokretanje fabrike 
bilo omogućeno na proleće 1893. Tokom ponovne izgradnje nastojalo se da se pogon i 
proširi, a to je naročito postalo značajno u pogledu strukovnih mašina. Produktivnost 
je kao rezultat investicija uvećana. Dok se 1891. moglo računati sa produkcijom od 
700 tona u aproksimativnoj polumilionskoj vrednosti, 1893. ta je brojka dostigla 
obim od 1.000 tona i vrednost od 750.000 forinti.

Vrednost sveukupne imovine preduzeća je nasuprot iznosu od 1 miliona kruna u 
1900. godini u 1913. već bila 4,3 miliona kruna.

Nakon izbijanja Prvog svetskog rata razvila se grandiozna ratna konjunktura. 
Opremanje i snabdevanje armije zahtevalo je državne narudžbine. Segedinska pre-
dionica je dobila ekskluzivno pravo izrade njenom profi lu pripadajućih artikala za 
1915. i 1916. godinu.

Godine 1917. to je stanje ukinuto, štaviše, zarad zadovoljenja ratnih potreba, kao 
i obezbeđenja nesmetane ratne produkcije, vlada je važnije fabrike stavila pod vojni 
nadzor. Segedinska predionica je među prvima stavljena pod vojnu upravu. Njen prvi 
komandant postao je kapetan Elek Basel, a njega je pak sledio kapetan Šandor Tice.

U posleratnom periodu fabrika je usled nedostatka sirovine mogla da radi samo 
ograničeno. Sumarno se može reći da je predionica konoplje uprkos ratnih gubitaka 
i trijanonske katastrofe iznova stala na noge i efi kasno funkcionisala. To je sprečila 
svetska ekonomska kriza iz 1929. 

Nandor Bakai je kao determinantna ličnost Segedina novim aspektima u podjed-
nakoj meri potpomogao ekonomski i kulturni razvoj grada.
 

 1  Od vrpčane niti tkalačkoga stana ili tkalačke mašine, ili pak od žice izrađeni deo, koji 
vertikalno izdiže deo ulančanih niti iz njihove ravni, kako bi kroz ovako nastali otvor 
čunak mogao da provuče potku. U: Gergelj Cucor: Rečnik mađarskog jezika.
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 Tibor Molnar

AKCIONARSKO DRUŠTVO SENĆANSKA 
ŠTEDIONICA, SENTA1

Odlukom Mađarskog kraljevskog Ministarstva poljoprivrede, industrije i trgovine 
pod brojem 9448/1868. od 11. decembra 1868. ustanovljena, odnosno odlukom 
br. 11881/1872 od 11. avgusta 1872. odobrena fi nansijska ustanova u privremeni je 
registar fi rmi sledstveno bila upisana već 1869. Subotički  kraljevski Sudbeni sto – kao 
trgovinski sud – nju je upisao u registar društvenih fi rmi 3. jula 1876. pod brojem 
Ct. 10/1876.2

Statut je bio izmenjen na sednici skupštine koja je održana 5. juna 1876. 
Saobrazno istom, preduzeće je osnovano zarad prijema štednih uloga, kao i radi 

praktikovanja kreditinih poslova. Trajanje akcionarskog društva skupština je odredila 
zaključno sa 31. decembrom 1898. 

Njegov osnovni kapital iznosio je 120 hiljada forinti: sastojao se iz 1.200 na ime 
glasećih akcija u nominalnoj vrednosti od po 100 forinti – no u praksi tek od po 50, 
pošto su akcionari smesta uplatili samo polovinu. 

Pravom potpisa prilikom osnivanja raspolagali su direktor – predsednik Ištvan 
Mihalkovič, a po njegovom odobrenju Imre Kon, Lajoš Mešter, Šandor Rotman i 
Ferenc Cejzner. 

Godišnji bilans fi nansijske ustanove za 1879. (u forintama) bio je sledeći:

Imovina
Blagajna   12.484,78
Avans     9.741,00
Eskont 523.099,02
Hipotekarni zajam   17.335,00
Hartije od vrednosti     2.414,00

 1  Kao osnova studije služila je 1969. u Senti objavljena publikacija: Geza Tolmači: 
Finansijski život – I deo : Banke i akcionarska društva 1876-1944.

  Izvornik dokumenata koji se odnose na rad fi rmi: Istorijski arhiv, Subotica: F. 86 – Spisi 
okružnog suda (Subotičkog Kraljevskog sudbenog stola) – Subotica (1945-), (1876-1959). 
Kutija br. 195.

 2  Istorijski arhiv, Subotica. F. 86 – Spisi okružnog suda (Subotičkog Kraljevskog sudbenog 
stola) – Subotica (1945-), (1876-1959). T. 39: I knjiga Registra društvenih fi rmi, str. 10, 
odnosno kasnije I knjiga, str. 229-230, kao i III knjiga, str. 55-58.
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Menice     1.000,00
Kovani novac        208,61
Nekretnina   38.324,38
Nabavka        400,00
Banka   12.508,63
Ukupno 617.515,42

 
Zaduženja
Akcionarski kapital 60.000,00
Rezervni fond 64.167,76
Fond za potporu službenika 2.466,66
Ulozi 488.090,54
Kapitalni ulog     5.284,61
Dividenda        177,70
Milosrđe          50,00
Transferna kamata     8.010,23
Dobit po saldu za 1879.   19.267,92
Ukupno 617.515,42

Predsednik – generalni direktor akcionarskog društva je 1880. bio Ištvan Mihalko-
vič, a pozicije zamenika direktora popunjavali su Lajoš Mešter i Šamuel Kon. Nadzorni 
odbor činili su Đerđ Sekfi , Lajoš Dojč, Đeze Cehe i Ignac Braun mlađi. Sekretar 
ustanove bio je Laslo Sabo, knjigovodstvene zadatke obavljali su glavni knjigovođa 
Šandor Rotman i knjigovođa Marton Tolmači. Blagajnik fi rme bio je Ferenc Cajzner.

Predsednik – generalni direktor Ištvan Mihalkovič – uz čije se ime pored osnivanja 
štedionice vezuje i više drugih preduzeća, a koji je u periodu 1880-1881. obavljao i  
funkciju gradonačelnika Sente – umro je 3. avgusta 1888. u svojoj 58. godini.3

Tačan spisak imena akcionara u početnom periodu nije poznat, no identitet ličnosti 
može se utvrditi – ako već ne za sve – na osnovu imena na godišnjem nivou novoizabra-
nih članova upravnog odbora. Članovi upravnog odbora su, naime, redovito dolazili 
iz redova najvećim brojem akcija raspolažućih, znamenitijih ličnosti javnoga života. 

Sedište fi nansijske ustanove nalazilo se na severnom delu senćanskog Glavnog trga, 
a srušeno je u šezdesetim godinama XX veka. Na njegovom mestu se danas nalazi 
senćanska fi lijala Vojvođanske banke koja pripada OTP grupaciji.

Godišnji bilans štedionice za 1890. (u forintama):

 3  Matična knjiga umrlih Senćanske rimokatoličke plebanije za period 1882-1888, upis br. 
401/1888.
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Imovina
Gotovina   22.304,00
Hartije od vrednosti   15.011,00
Menični portfolio 568.860,00
Hipotekarni zajmovi     2.230,00
Založni zajmovi   15.786,00
Obveznički zajmovi 141.014,00
Nekretnine   44.569,00
Oprema        400,00
Razno     1.567,00
Akcijska rezerva   45.000,00
Ukupno 856.741,00

Zaduženja
Osnovni kapital    120.000,00
Rezervni fond      60.000,00
Posebna rezerva      12.669,00
Penzioni fond      12.058,00
Ulozi    562.584,00
Rediskont      44.170,00
Poverioci      22.889,00
Transferne stavke        6.234,00
Čista dobit      16.137,00
Ukupno    856.741,00

Prihod
Prenos dobiti          57,00
Kamata na menice   46.258,00
Transferna kamata     6.428,00
Hipotekarna kamata        460,00
Avansna kamata     1.582,00
Kamata na obveznice   13.160,00
Kamata na hartije 
od vrednosti        850,00
Po osnovu nekretnina     3.166,00
Provizije i nagrade        633,00
Mešovito          33,00
Ukupno   72.654,00
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Izdaci
Kamata na štedne 
uloge   26.974,00
Druge kamate   13.922,00
Na ime otpisa     5.142,00
Porez na štedne uloge     2.666,00
Službeničke plate     3.967,00
Manipulativni 
troškovi     1.494,00
Porezi i takse     2.352,00
Ukupno   56.517,00

Čista dobit
Specijalni razervni fond   2.331,00
Penzioni fond      322,00
Dividenda 12.000,00
Provizije   1.291,00
Milosrđe        70,00
Prenos dobiti      123,00
Ukupno 16.137,00

Godine 1891. funkciju generalnog direktora i predsednika – direktora vršio je 
Ištvan Dudaš. Članovi skupštine bili su: Ede Apel, Antal Černak, Farkaš Dojč, Adolf 
Dojč, Jožef Fleš, Jožef Hiršenhauser, Ištvan Jedlička, Janoš Kiš, Ignac Kon, Jožef Cetin, 
Lajoš Mešter, Antal Pap, Janoš Sabo, Ignac Cetin, Lajoš Dudaš, Lajoš Matkovič, Jakab 
Štajner, Vazul Vuič, Ferenc Habram, Armin Jakobovič, Lajoš Arvai, Miloš Nikolič, 
Peter Hever, dr Janoš N. Revai, Sabas Vuič, Alajoš Guelmino, Karolj Presli, Đerđ 
Pecarski, Đerđ Vuič, i Đerđ Vaš. U Nadzornom odboru delovali su Đerđ Sekfi , Đeze 
Cehe, Lajoš Dojč i Janoš Vuič.

Skupština koja je bila održana 31. januara 1897. produžila je trajanje društva na 
daljih 30 godina, to jest produžila je rok do 31. decembra 1928.

Godišnji bilans štedionice za 1899. (u krunama) bio je sledeći:

Imovina
Gotovina      63.673,00
Hartije od vrednosti      20.280,00
Menični portfolio 2.069.792,00
Hipotekartni zajmovi    542.368,00
Avansi na zalog      79.030,00
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Dužnici      58.070,00
Nekretnine      65.400,00
Oprema        1.400,00
Razno        3.134,00
Ukupno 2.903.147,00

Zaduženja
Osnovni kapital    240.000,00
Rezervni fond    120.000,00
Nove rezerve      27.709,00
Drugi fondovi        1.492,00
Penzioni fond      52.993,00
Ulozi 1.756.232,00
Kapitalni ulozi      16.579,00
Rediskont    603.896,00
Porez na kamate        4.034,00
Nepodignuta dividenda             90,00
Transferne stavke      18.458,00
Dobit      61.664,00
Ukupno 2.903.147,00

Prihod
Kamata na hartije od 
vrednosti        940,00
Menična kamata 155.619,00
Kamata na obveznice   41.537,00
Avansna kamata   11.916,00
Druge kamate   18.450,00
Provizije i nagrade     3.182,00
Po osnovu nekretnina     6.850,00
Mešovito        133,00
Ukupno 238.607,00

Izdaci
Kamata na štedne uloge   80.635,00
Rediskontne i druge kamate   19.213,00
Porez na štedne uloge     8.135,00
Porezi i takse   14.248,00
Službeničke plate   12.800,00
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Manipulativni troškovi     2.040,00
Otpisi     2.800,00
Kirija     1.000,00
Kamatna nadoknada   36.072,00
Ukupno 176.943,00

Čista dobit
Opšti rezervni fond   6.166,00
Penzioni fond   1.223,00
Dividenda 48.000,00
Provizije   5.894,00
Milosrđe      371,00
Ukupno 61.664,00

Funkciju generalnog direktora i predsednika – direktora 1900. godine upražnjavao 
je Ištvan Dudaš. Članovi skupštine bili su Adolf Dojč, Jožef Hiršenhauser, Ištvan Jed-
lička, Deže Štolc, dr Adolf Glikštal, Lajoš Mešter, Farkaš Rudič, Lajoš Dudaš, Jakab 
Štajner, Vazul Vuič, Lajoš Arvai, Peter Hever, dr Janoš N. Revai, Alajoš Guelmino, 
Karolj Presli, Đerđ Pecarski, Đerđ Vuič, dr Mikša Fleš, Vilmoš Braun, Deneš Šalamon, 
dr Nandor Husag, Mihalj Pustai, Menjhert Erdujhelji, dr Mor Lendvai, Pal Vuič, Bela 
Matkovič, Laslo Kovač, Ižo Barkoci, Ileš Dojč i Ižo Braun. Nadzorni odbor činili su 
Janoš Vuič, Šimon Kiš, Deže Haberman i Ignac Kon mlađi. Pravni savetnik fi rme bio je 
Laslo Sabo. Knjigovodstvene poslove su obavljali glavni knjigovođa Marton Tolmači, 
te pomoćni knjigovođa Marton Fleš. Poziciju blagajnika upražnjavao je Mikša Fišer, 
dok je sekretar pak bio Mate Buranj. Na prekretnici XIX i XX veka na štedne uloge 
je isplaćivana kamata od 5%, dok je po osnovu kredita obračunavana kamata od 5,5-
6%. Počev od 1. jula 1902. kamata na štedne uloge je smanjena na 4,5%. 

U periodu od 1904. do 1907. na ovom području je bio opaziv izvesni ekonomski 
razvitak. Štedionica, međutim, nije adekvatno iskoristila tržišni prosperitet sa ne-
izvesnim ishodom koji je bio okvalifi kovan kao privremeni, te u svojim plasmanima 
nije rizikovala. Novčana politika upravnog odbora pokazala se kao ispravna, pošto 
je 1907/1908. godina donela ozbiljnu fi nansijsku krizu. 

Skupština održana 11. decembra 1904. je poništenjem 200 akcija dotadašnji akci-
onarski kapital smanjila za 40 hiljada kruna. Novi akcionarski kapital tako je iznosio 
200 hiljada kruna: sastojao se iz 1.000 akcija u nominalnoj vrednosti od po 200 kruna.

Kada se 1902. srušio stari drveni most, senćansko je tržište – pa tako i ono fi -
nansijsko – izgubilo neposrednu, brzu i pouzdanu vezu sa susednim, torontalskim 
područjima. Međutim, maja 1908. je puštanjem u saobraćaj gvozdenog mosta ova 
teritorija iznova dospela u neposrednu uticajnu sferu senćanskog tržišta. Pod dikta-
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tom uvećanog poslovnog okruženja, skupštine od 9. aprila 1911. i 14. januara1912. 
uvećale su osnovni kapital na 600 hiljada kruna: on se sastojao iz 2 hiljade potpuno 
uplaćenih akcija u nominalnoj vrednosti od po 300 kruna.

Počev od 1869. u vlasništvu Senćanske štedionice se nalazila gostionica koja je 
stajala na senćanskom Glavnom trgu. Finansijska ustanova je objekat dala u zakup: 
od 1855. njega je iznajmljivao Janoš Homaj, kasnije Emil Šambah, od 1894. Janoš 
Kramer, te Karolj Dala i Friđeš Hauzer, dok ga je u periodu od 1908. do 1911. pak 
iznajmljivao Elek Forai. Objekat je od 1880. godine nosio naziv „Gostionica mađarski 
kralj”, a u svojstvu gostionice i kafane smatran je za jednu od najlepših zgrada grada. 
Rukovodstvo fi nansijske ustanove je 1910. odlučilo da na mestu stare gostionice 
sagradi novu, modernim zahtevima odgovarajuću gostionicu. Nova zgrada je izgra-
đena u periodu od 1910-1911. po planovima Edea Mađara4, a dobila je naziv „Hotel 
Rojal”5 Kao hotel ona funkcioniše i danas.

Izbijanje Prvog svetskog rata donelo je pomanjkanje robe, kao i polagani rast cena, 
poskupljenje. U jesen 1914. počeo je upis ratnog zajma kako za vlastiti račun banke, 
tako i za račun njenih klijenata. Pokriće za ratni zajam jednim je delom išlo na teret 
potraživanja štednih i tekućih računa, a delimično pak na teret u ovu svrhu pruženih 
kredita, koji su 1914/15. premašili iznos od četvrt miliona kruna. Finansijska ustanova 
je 1914/15. iz sopstvenih sredstava upisala ratni zajam od 50 hiljada kruna.

Godine 1915. najvećim brojem akcija štedionice (u zagradi je naveden broj akcija)  
raspolagali su: supruga dr Mikše Fleša (41), dr Nandor Husag, Marton Fleš, Miodrag 
Slavnić, dr Mikša Felš, Vilmoš Dojč, Ileš Dojč, Geza Đetvai, udovica Ištvana Dudaša 
i Mor Bergel (po 40), Mihalj Pustai i dr Jene Fleš (po 32), supruga Martona Fleša 
(29), Deže Haberman (25), Vilmoš Braun (24), Šalamon Polak kao i Vilmoš Kenig, 
Šimon Hiršfeld, Roza Minh, supruga dr Nandora Husaga i Peter Hever (po 20). 

Bilans fi nansijske ustanove za 1915. i 1916. (u krunama) koji valjano islustruje 
uticaj rata na privredu i njen fi nansijski život bio je sledeći: 

Imovina 1915. 1916.
Gotovina      72.597,00        44.686,00
Hartije od vrednosti    369.446,00      376.209,00
Menice 2.113.649,00   1.200.640,00
Hipoteka    686.792,00      584.139,00
Otplaćeni zajmovi --      591.260,00
Obveznice      70.882,00        50.733,00

 4  Ede Mađar (Oroshaza, 1877 – Segedin, 1912), mađarski arhitekta.
 5  Zoltan Valkai: Arhitektura Sente. – Novi Sad, 2002. – str. 314-316.
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Dužnici      35.373,00      459.250,00
Tekući račun --      172.909,00
Nekretnine --      250.479,00
Kuće    258.479,00 --
Oprema           900,00 --
Centrala finansijske 
ustanove

--          3.200,00

Ukupno 3.608.118,00 3.3733.458,00

Zaduženja 1915. 1916.
Akcionarski kapital   600.000,00   600.000,00
Rezerva   314.087,00   317.902,00
Drugi fondovi       6.679,00        6.999,00
Penzioni fond   193.264,00    129.228,00
Ulozi 1.853.785,00 2.433.146,00
Rediskont    404.835,00       65.800,00
Preneta hipoteka      23.300,00       23.300,00
Poverioci      63.779,00         1.102,00
Dividenda --              30,00
Transferne stavke    138.368,00       27.366,00
Porez na kamatu na 
štedne uloge

       3.741,00
        3.649,00

Dobit      76.280,00       84.963,00
Ukupno 3.608.118,00 3.3733.458,00

Bilans dobiti fi nansijske ustanove za 1916. (u krunama):

Opšti rezervni fond   4.248,00
Posebni rezervni fond   8.000,00
Penzioni fond   1.699,00
Dividenda 60.000,00
Provizija 11.088,00
Milosrđe      400,00
Prenos dobitka   4.528,00
Ukupno 84.963,00

Bilanse su signirali direktor – predsednik dr Mikša Fleš, knjigovođa Marton Fleš 
i pomoćni knjigovođa i zamenik blagajnika Miodrag Slavnić. Godišnji obračun su 
od strane uprave potpisali dr Nandor Husag, Mihalj Pustai, Andor Mešter, Đerđ 
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Vuič, Vilmoš Dojč i Šimon Hiršfeld, a od strane nadzornog odbora pak Jožef Grof, 
Šalamon Polak, Jožef Rošer i Šimon Kiš. 

Rat je uprkos merama vlade generisao sve rapidniju infl aciju. Ozbiljan talas poskup-
ljenja kulminirao je 1918. Sledstveno tome je i štedionica bila prinuđena na povećanje 
akcionarskog kapitala, te je vanredna skupština održana 11. avgusta 1918. donela 
odluku i o tome. Osnovni kapital je emisijom novih 2 hiljade obveznica u nominalnoj 
vrednosti od po 300 kruna sa 600 hiljada podignut na 1,2 miliona kruna. Istovremeno 
je uvećani akcionarski kapital reprezentujućih 4 hiljade akcija u nominalnoj vrednosti 
od po 300 kruna sažeto na 2 hiljade akcija u nominalnoj vrednosti od po 600 kruna.

Godišnji bilans štedionice za 1920. godinu (u krunama) izgledao je ovako:

Imovina
Zaliha novca    368.038,52
Solo-kreditirane menice 2.936.596,04
Hipotekarno osigurane 
menice 2.068.298,00
Hipotekarni zajam    468.000,36
Obveznički kredit        2.566,00
Zgrada ustanove 
i Hotel „Rojal”    250.479,08
Lokalne hartije od vrednosti    180.650,00
Berzanski registrovane 
hartije od vrednosti    435.867,00
Bonovi Kraljevine SHS    174.000,00
Dužnici po tekućem računu 1.924.397,61
Ukupno 8.808.893,61

Zaduženja
Akcionarski kapital 1.200.000,00
Rezervni fond    565.000,00
Penzioni fond    169.367,60
Fond za humanitarne svrhe        8.201,00
Ulozi na štednim knjižicama 5.667.642,59
Ulozi na tekućim računima    588.478,27
Preneti hipotekarni krediti      23.126,44
Transferna kamata      97.100,90
Naplativi porez na uložne 
kamate        9.535,16
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Kreditori po tekućem 
računu    241.441,21
Nepodignuta dividenda      20.871,00
Dobit    218.129,44
Ukupno 8.808.893,61

Finansijska ustanova je u periodu od 1896. do 1922. isplaćivala sledeće dividende:

U periodu 
1896-1901. godišnje po 20%
1902. 18%
1903. 15%
1904. 10%
1905. 12%
U periodu 
1906-1907. godišnje 30 kruna po akciji
U periodu 
1908-1909. godišnje 35 kruna po akciji
U periodu 
1910-1911. godišnje 40 kruna po akciji
1912. 36 kruna po akciji
1913. 40 kruna po akciji
U periodu 
1914-1916. godišnje 30 kruna po akciji
1917. 32 krune po akciji
1918. 37 kruna po akciji
1919. 70 kruna po akciji
1920. 70 kruna po akciji
1921. 90 kruna po akciji
1922. 100 kruna po akciji

Na 52. redovnoj godišnjoj skupštini održanoj 30. januara 1921. učestvovalo je 
sledećih 37 akcionara (broj posedovanih akcija naveden je u zagradi): dr Mikša Fleš 
(40), Peter Hever (20), Jakab Štajner (10), Marton Fleš (40), Miodrag Slavnić (29), 
Geza Đetvai (20), Nandor Šram (32), Krsta Slavnić (4), Andor Mešter (19), Šimon 
Kiš (9), Jožef Grof (26), Jakab Bergel (9), dr Šandor Fleš (6), Mihalj Pustai (20), Bene 
Goldštajn (4), Mor Hofman (10), Ignac Fleš (5), Vilmoš Braun (22), Vilmoš Kenig 
(50), Orban Deak (3), Henrik Šafer (37), Jožef Frank (3), Jakab Polaček (22), Jožef 
Pap (18), Henrik Frankl (1), Đerđ Vuić (22), Mor Bergel (40), Kalman Haker (23), 
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Ignac Slavnić (15), Jožef Rošer (26), Herman Aft ergut (1), Ferenc Donat (22), Filep 
Fišer (5), Laslo Kovač (26), Reže Liber (10), Lipot Kenig (20) i Ištvan Jedlička (60).

Nakon promene imperije naziv fi nansijske ustanove je promenjen u „Deoničarsko 
društvo Senćanska štedionica”.

Uprava je reorganizovana 1922. Novi članovi uprave postali su Predrag Cucin, dr 
Milivoj Lolin i Miodrag Slavnić, koji su ujedno opunomoćeni i pravom prokuriste. 
Generalni direktor štedionice postao je dr Mikša Fleš, glavni knjigovođa i prokurista6 
Marton Fleš, knjigovođa i prokurista Miodrag Slavnić, a blagajnik i prokurista pak 
Geza Đetvai. Članstvo u upravi je prestalo Andoru Mešteru i Mihalju Pustaiju. 

Marta 1922. osnovni kapital je uvećan na 800 hiljada dinara, a koji se sastojao 
od 4 hiljade na donosioca glasećih akcija u nominalnoj vrednosti od po 200 dinara.

Godine 1923. sprovedeno je novo uvećanje kapitala do iznosa od 1,6 miliona 
dinara, koji se tada već sastojao iz 8 hiljada akcija u nominalnom iznosu od po 200 
dinara, a koje su glasile na donosioca.

Štedionica je u periodu od 1923. do 1925. godišnje po akciji isplaćivala dividendu 
od 30 dinara. Ta svota je akcionarima obezbeđivala prinos od 15%. To je bila lepa 
dobit, pošto je narodna banka južnoslovenske države u tom periodu za kredite ban-
kama u zemlji i za diskontne kredite obračunavala kamatu od 6 %, a za lombardne 
kredite pak od 8%.

U tom vremenu najveći udeo u akcijama fi nansijske ustanove nalazio se u rukama 
lokalnog zemljoposednika Lasla Kovača.

Godišnji bilans štedionice za 1925. godinu (u dinarima) bio je sledeći:

Imovina
Menice 4.980.634,00
Dužnici po tekućem računu i 
lombardu    759.650,00
Nekretnine      62.620,00
Hartije od vrednosti    392.150,00
Hipotekarni zajmovi      90.014,00
Blagajna    325.822,00

Zaduženja
Akcionarski kapital 1.600.000,00
Štedni ulozi 3.331.993,00
Štedni fond    335.000,00

 6  Prokurista = Osoba ovlašćena od strane pravnog lica da ga zastupa pred sudovima i u 
pravnom prometu.
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Posebni štedni fond        2.522,00
Penzioni fond    219.910,00
Reeskont    387.000,00
Poverioci    157.858,00
Asignirani hipotekarni krediti        5.782,00
Nepodignuta dividenda      13.132,00
Transferne kamate    196.000,00
Dobit    631.693,00

Bilans uspeha
Prihod od kamata    648.604,00
Prihod od nekretnina      19.019,00
Prihod od hartija od vrednosti      21.710,00
Drugi prihodi      13.535,00
Troškovi uprave i plate    110.101,00
Dobit    361.693,00
Porezi    231.074,00
Konačni iznos 6.610.890,00

U smislu odluke donete na vanrednoj skupštini koja je bila održana 20. aprila 
1927, senćanska fi nansijska ustanova se ujedinila sa subotičkim Deoničkim društvom 
„Opšta privredna banka”, te je nadalje funkcionisala kao njena senćanska fi lijala. Iako 
je Senćanska štedionica – kao samostalno pravno lice – brisana iz registra fi rmi, ona 
je u svom nazivu i nadalje zadržala svoje ranije ime: Senćanska štedionica kao fi lijala 
Opšte privredne banke d. d. Subotica. I nadalje egzistirajuća fi lijala ostala je deter-
minantna fi nansijska ustanova grada i okoline. 

Fuzija je imala više različitih uzroka. Finansijska uprava je uvela raznorodne nove 
takse, poreze i visoke prireze, no teško je oporezovala i kamate na štedne uloge. Fi-
nansijskim ustanovama – naročito onim manjim – nije pogodovao zastareli poreski 
sistem, po kojem plaćeni porezi nisu mogli da budu svrstani među poslovne troškove, 
već su uračunavani u iskazanu dobit, te se tako njihova poreska osnovica iz godine u 
godinu progresivno uvećavala poput lavine.

U 1926/27. većina akcija je dospela u ruke Predraga Cucina, koji je nakon smrti dr 
Fleša prektično upravljao ustanovom. Cucin je inače bio jedan od glavnih zagovornika 
fuzije sa subotičkom bankom. Jednim veštim potezom on je hotel „Rojal” – koji je do 
tada predstavljao vlasništvo štedionice – uzeo u vlastitu svojinu, dok je svoj kapital 
pak izvukao iz fi nansijske ustanove.



3 5

Nakon ujedinjenja sa subotičkom bankom većina akcija je – posredstvom subo-
tičke fi nansijske ustanove – dospela u svojinu čokanske porodice Lederer. Direktor 
senćanske fi lijale je počev od 1927. postao Elemer Jambor.7

Ekonomska sistuacija se postepeno pogoršavala. Nadano olakšanje fi nansijskim 
ustanovama i akconarskim društvima nije doneo ni poreski zakon iz 1929.

Dvadeset devetog oktobra 1929. nastupio je „crni četvrtak”, kada je kao posledica 
enormnog pada berzanskih kurseva kolabirala njujorška berza. Ovaj događaj je teme-
ljito potresao ekonomski život sveta: širom sveta su iz dana u dan propadale patinirane 
fi rme, pogoni su prekidali proizvodnju, milioni radnika postajali su nezaposleni, talas 
samubistava pometao je po državama, mase sitnih sopstvenika postajale su prosjaci. 
Na berzama svako je želeo samo da proda, a niko nije želeo da kupi. Velika svetska 
ekonomska kriza neočekivano se stuštila na vrat čovečanstva, pošto je period od 1927. 
– do 1929. bio nazvan „zlatnim godinama”: berze su letele, cene akcija – u koje su i 
milioni običnih ljudi ulagali svoju ušteđevinu – kontinuirano su rasle. 

Ekonomska kriza je svoje delovanje pokazala i u našem podneblju – depozitni fond 
fi nansijskih ustanova naglo se smanjivao. Godine 1931. država je preduzela limitira-
juće mere: moratorijum na isplate uloga, kao i na naplatu dugovanja – naročito onih 
kod poljopriprednika.

Hiljadu devetsto tridest prve senćanska štedionica je svojim ulagačima isplatila 
znatnu svotu, pretežnim delom u gotovom novcu. Sitnije uloge je podmirila bez 
ograničenja, a one veće pak u obimu koji je u znatnoj meri premašivao restriktivne 
mere. Tim potezom je delimično povraćen spokoj ulagača. 

Period od 1932. do 1935. protekao je u znaku očuvanja mobilnosti, no značajno 
poboljšanje se, međutim, moglo opaziti tek od 1936. 

Od 1939. ekonomskim životom su upravljali ratni događaji: na Evropu se svom 
svojom težinom obrušio Drugi svetski rat, a uskoro pak i na Jugoslaviju.

U periodu između dva svetska rata najvažniji klijenti fi nansijske ustanove bili su 
zemljoposednici Laslo Kovač, Ištvan Riger i Ignac Rudič, preduzetnik Predrag Cucin, 
te trgovci Armin Fišer i Lipot Klajn mlađi. Najveći deo novčanog prometa, međutim, 
predstavljao je opticaj čokanskog vlastelinstva Lederer, koji je u poljoprivrednoj sezoni 
dnevno dostizao obim od  1-2 miliona dinara. 

U periodu 1941–1944. ustanova je u Senti i nadalje funkcionisala kao fi lijala na 
lokalitetu Trg sv. Ištvana br. 9, pod upravom Elemera Jambora. Štedionica je 1942. 
istupila iz Centrale novčanog zavoda.

Nakon Drugog svetskog rata u socijalističkoj Jugoslaviji uspostavljeni bankarski 
sistem nije omogućavao njeno dalje funkcionisanje, te je zbog toga ona likvidirana i 
1949. brisana iz registra fi rmi.

 7  Elemer Jambor (Monoštorseg, 1891 – ?), bankar, direktor banke.





3 7

Tibor Molnar

AKCIONARSKO DRUŠTVO SENĆANSKA OPŠTA 
ŠTEDIONICA1

Nakon likvidacije godine 1870. osnovanog, kratkoživućeg Akcionarskog društva 
Senćanska narodna banka, akcionari su se poduhvatili novog preduzetništva, što je 
rezultiralo uspostavljanjem Akcionarskog društva Senćanska opšta štedionica. Odo-
brenje za delovanje fi nansijske institucije svojom je odlukom pod brojem 17235/1873 
od 18. novembra 1873, odnosno odlukom pod brojem 1875/24366 od 28. oktobra 
1875, dalo Ministarstvo poljoprivrede, industrije i trgovine sa sedištem u Budimpešti. 

Statut ranije funkcionišućeg Akcionarskog društva Senćanske narodne banke – a 
u skladu sa potrebama nove banke – modifi kovala je i usvojila Skupština koja je bila 
održana 25. maja 1876. Statut je kao predmet poslovanja odredio prijem uloga, kao 
i upražnjavanje kreditnih poslova. Trajanje preduzetništva je prema Statutu iznosilo 
30 godina, računajući od 1. januara 1876. Osnovni kapital fi nansijske institucije 
iznosio je 104.900 forinti, a koji se pak sastojao iz 2.098 u potpunosti uplaćenih i na 
ime glasećih akcija u nominalnom iznosu od po 50 forinti. Za predsednika skupštine 
fi rme izabran je Aurel Jankovič, a za direktora Ignac Lukačevič. Pravom potpisa su 
među članovima Upravnog odbora raspolagali još i lekar dr Janoš N. Revai i Lajoš 
Dojč, kao i knjigovođa Mihalj Mold i blagajnik Ignac Šuber.

Akcionarsko društvo je u registar društvenih fi rmi kao nadležni trgovački sud re-
gistrovao 3. avgusta 1876. subotički Kraljevski sudbeni sto, pod brojem Ct. 28/1876.2

Funkciju predsednika skupštine fi nansijske institucije je u periodu od 1879. do 
1881. upražnjavao Lajoš Matkovič, kojeg je pak nasledio Đerđ Sekfi .

Godišnji bilans fi nansijske ustanove (u forintama) za 1879. bio je pak sledeći: 

Imovina
Blagajna   16.819,17
Stanarina        600,00
Menični portfolio 298.808,95

 1  Kao osnova studije služila je 1969. u Senti objavljena publikacija: Geza Tolmači: 
Finansijski život – I deo : Banke i akcionarska društva 1876-1944.

 2  Istorijski arhiv, Subotica. F. 86 – Spisi okružnog suda (Subotičkog Kraljevskog sudbenog 
stola) – Subotica (1945-), (1876-1959). T. 39: I knjiga Registra društvenih fi rmi, str. 28, 
odnosno kasnije I knjiga, str. 232.
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Obveznički portfolio 127.916,12
Založni portfolio     5.583,00
Anotacije        286,36
Oprema        437,00
Ukupno 450.450,60

Zaduženja
Osnovni kapital 104.900,00
Rezervni kapital   12.178,47
Uložni kapital 293.760,08
Avansno podignute kamate     8.204,05
Kreditori i dužnici   12.157,53
Dividenda        115,45
Založno-pravna taksa          68,13
Taksa na depozitne kamate        210,21
Žigovina            1,80
Dobitni saldo u 1879.   18.854,88
Ukupno 450.450,60

Članovi Nadzornog odbora u 1880. godini bili su Janoš Habram, Ferenc Lebak, 
Jakab Poper, Bertalan Horovic i Ignac Kon ml. Sekretar je bio Janoš Elek, knjigovođa 
Mihalj Mold, a pomoćni knjigovođa pak Oto Kovačevič, dok je dužnosti blagajnika 
vršio Ignac Šuber.

Osamdesete godine XIX veka rezultirale su i u Senti značajnim ekonomskim 
razvitkom: ojačao je zadružni pokret, umnožavala su se trgovinska i industrijska pre-
duzetništva, a do grada je stigla i železnica. Sve je to podstaklo i akcionare Senćanske 
opšte štedionice na uvećanje osnovnog kapitala. Na skupštini održanoj 17. septembra 
1891. doneta je odluka o tome da se osnovni kapital na teret rezerve zaokruži na 120 
hiljada forinti. Počev od tada osnovni kapital se sastojao iz 800 na ime glasećih akcija 
u nominalnom iznosu od po 150 forinti. 

Skupština je trajanje preduzetništva produžilo na 50 godina, računajući od 1. 
januara 1891. 

Godišnji bilans akcionarskog društva (u forintama) za 1891. godinu:

Imovina
Gotovina   21.272,00
Hartije od vrednosti        404,00
Menični portfolio 525.664,00
Zajmovi na obveznice 267.116,00
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Nepokretnosti   17.000,00
Oprema        500,00
Razno   28.994,00
Ukupno 860.950,00

Zaduženje
Osnovni kapital 120.000,00
Rezervni fond   30.932,00
Penzijski fond     9.473,00
Ulozi 546.256,00
Rediskont 106.089,00
Razno   13.994,00
Transferne stavke     6.473,00
Čista dobit   27.574,00
Ukupno 860.950,00

Raspodela čiste dobiti (u forintama) za 1891. godinu:

Opšti rezervni fond   1.379,00
Fond za kupovinu akcija   9.502,00
Penzioni fond      276,00
Dividenda 12.000,00
Provizija   3.860,00
Milosrđe      207,00
Prenos dobitka      350,00
Ukupno 27.574,00

U Austro-Ugarskoj monarhiji je 1892. kao jedinstveno sredstvo plaćanja uvedena 
austro-ugarska kruna, no računanje u krunama postalo je obavezno tek od 1. januara 
1900.3 U Mađarskoj je vrednost krune određena u iznosu od pola forinte. Forintne 
kovanice su povučene 1900, a forintne banknote pak 31. decembra 1902. Srebrni 
jednoforintni apoeni su defi nitivno povučeni iz opticaja tek prilikom ukidanja krune 
u Mađarskoj, 1927. godine.

Razvitak grada je u narednom periodu ostao neprekinut, a nove zgrade su u znatnoj 
meri izmenile sliku grada. Naročito je kraljevska poseta iz 1895. donela brojne novine: 
Senta je dobila asfaltirane ulice i električnu rasvetu.4

 3  Mađarska je – kao država-članica dvojne monarhije – Zakonom br. XVII iz 1892. uvela 
krunu kao valutu sa zlatnom podlogom.

 4  Car i kralj Franc Jozef je povodom vojne vežbe iz godine 1895, tzv. carskih manevara, 20. i 
21. septembra 1895. posetio Sentu.
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Sredstva štedionice su se shodno novim plasmanima smanjila. Sledstveno tome, 
skupština je na svojoj sednici održanoj 23. avgusta 1896. donela odluku o uvećanju 
osnovnog kapitala: osnovni kapital u iznosu od 180 hiljada forinti činilo je 1.200 na 
ime glasećih akcija u nominalnoj vrednosti od po 150 forinti. Direktor fi nansijske 
institucije je 1899. bio Ignac Lukaševič, dok su zamenici direktora pak bili Aurel 
Režni i Ignac Kon ml. Nadzorni odbor činili su Ižo Barkoci, Đerđ Vuič, Henrik 
Frankl, Šandor Singer i Mor Kral. Skupštinari su pak bili: Lajoš Arvai, Antal Bergel, 
Nikola Branovački, Janoš Branovački, Ižo Braun, Vilmoš Braun, Lukač Boroš, Antal 
Černak, Adolf Dojč, Ileš Dojč, dr Adolf Glikštal, Alajoš Guelmino, David Goldštajn, 
Jožef Hiršenhauser, Šimon Hiršfeld, Laslo Kovač, Ignac Kon ml., Ignac M. Kon, 
Ištvan Lukačevič, Lajoš Mešter, Đerđ Pecarski, Mihalj Pustai, Aurel Režni, Mikloš 
Radovanovič, Farkaš Rudič, Đerđ Sekfi , Jakab Štajner, Ferenc Šuvic, Đerđ Sekfi , Vazul 
Vuič i Janoš Vuič. 

Knjigovođa i prokurista bio je Oto Kovačevič. Sekretar i prokurista: Janoš Elek. 
Blagajnik i prokurista: Janoš Horti. Pomoćni knjigovođa bio je Vilmoš Kenig. Pravni 
zastupnik bio je dr Mor Špicer. 

Bilans fi rme za 1898. (u forintama) bio je sledeći:

Imovina
Gotovina      28.136,00
Hartije od vrednosti        5.250,00
Menični portfolio    761.737,00
Hipotekarni zajmovi      56.272,00
Obveznički zajmovi    324.550,00
Dužnici        8.815,00
Nepokretnosti      23.447,00
Oprema           500,00
Razno        3.828,00
Ukupno 1.212.535,00

Zaduženje
Osnovni kapital    180.000,00
Rezervni fond      66.396,00
Stipendijski fond        5.150,00
Penzioni fond      20.346,00
Ulozi    532.296,00
Rediskont    366.629,00
Poverioci        3.344,00
Nepodignute dividende           168,00
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Transferne stavke        8.963,00
Razno        1.513,00
Dobit      27.728,00
Ukupno 1.212.535,00

Čista dobit fi nansijske institucije za 1898. godinu iznosila je 27.728,00 forinti, 
a podeljena je na sledeći način: u fond opšte rezerve usmereno je 1.338,00 forinti, 
u penzioni fond 277,00 forinti, u dividende 21.600,00 forinti, u provizije 4.331,00 
forinti, a u dobrotvorne svrhe su pak dospele132,00 forinte.

Finansijska ustanova je na prekretnici vekova na uloge zaračunavala kamatu od 
5%, a na zajmove pak kamatu od 5,5–6%. Počev od 1. jula 1902. kamata na uloge je 
smanjena na 4,5 %.

Novembra 1903. preminuo je prvi predsednik i direktor štedionice, Ignac Luka-
ševič. 

Izveštaj skupštine fi nansijske ustanove u vezi godišnjeg bilansa za 1903. godinu, a 
datiran sa 12. januarom 1904. glasi:

„... Godišnje poslovanje za 1903. godinu po svom rezultatu odgovara ranijima. Objašnjenje 
za to da je čista dobit viša od one iz prethodne godine leži u tome što je krajem prošle 
godine bilo potrebno izvršiti manji otpis u stavci spornih potraživanja. 

Predlažemo da se čista dobit od 55.456,04 krune 3. februara tekuće godine podeli 
na sledeći način: 36.000,00 kruna za isplatu 1.200 akcija sa po 30 kruna za kupon br. 
13, 11.109,20 kruna za statutarne provizije od 20%, zamenicima direktora 500 kruna, 
za provizije 686,84 krune, za dobrotovorne svrhe 250 kruna, za prenos na novi račun 
7.000,00 kruna.”5

Iz bilansa štedionice za 1903. godinu (u krunama) – kojeg su signirali direktor Ignac 
Kon ml., te prokurista i knjigovođa Vilmoš Kenig – manifestuje se zdravo fi nansijsko 
stanje fi rme, kao i predostrožno, minimalni rizik akceptirajuće poslovodstvo:

Imovina
Gotovinska zaliha      57.115,59
Menični portfolio 1.305.165,46
Obveznički zajam    580.299,01
Hipotekarni zajam      43.701,00
Kovanice           311,60
Hartije od vrednosti      21.060,00

 5  Navodi Geza Tolmači: Finansijski život – I deo : Banke i akcionarska društva 1876-1944. 
– str. 29.
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Nekretnine      49.170,12
Oprema        1.300,00
Dužnici na predbeležnom računu      13.644,97
Banke i bankari        1.792,96
Dužnici uz pokriće      56.342,03
Ukupno 2.129.902,74

Zaduženja
Akcionarski kapital     360.000,00
Rezervni fond     145.193,01
Penzioni fond       52.682,09
Stipendijski fond       10.300,00
Štedni ulozi 1.375.689,71
Ulozi na tekućim računima       81.926,41
Rediskontovane menice       23.120,00
Transferne kamate      18.521,50
Naplativi porez na kamatu od 
kapitala        2.338,84
Nepodignuta dividenda        3.067,00
Retencione svote od zajmova        1.518,14
Dobit u 1903. godini      54.573,04
Prenos dobiti iz 1902. godine           973,00
Ukupno 2.129.902,74

U smislu paragrafa br. 105. Trgovinskog zakona, bilans je prekontrolisao i našao 
ga ispravnim nadzorni odbor koji su činili: prokurista Mor Kral, te Henrik Frankl, 
Šimon Hiršfeld i Šandor Singer kao članovi.

Godine 1908. nameni je predat kod Sente preko Tise nadsvođeni gvozdeni most, 
što je dalo nov podsticaj ekonomskom životu regije. Torontalska klijentela se pojavila i 
kod Senćanske opšte štedionice, što je opravdalo i novo povećanje osnovnog kapitala. 
U smislu odluke skupštine održane 8. februara 1911. osnovni kapital je podignut na 
450 hiljada kruna, a koji se po tom osnovu sastojao iz 1.500 na ime glasećih akcija u 
nominalnoj vrednosti od po 300 kruna.

Bilans fi nansijske ustanove za 1910. i 1911. je (u krunama) bio sledeći:

Imovina 1910. 1911.
Gotovina      41.721,00      49.367,00
Hartije od vrednosti    139.621,00    139.622,00
Menice 2.925.065,00 3.139.005,00
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Hipoteka    579.660,00    671.262,00
Obveznice    161.650,00    135.967,00
Dužnici      35.765,00    124.830,00
Transferne stavke        6.423,00        7.253,00
Kuća/nekretnina      36.016,00      35.968,00
Žiro-račun kod Austijsko-
Mađarske banke        3.067,00        1.490,00
Inventar        1.300,00        1.490,00
Ukupno 3.930.288,00 4.306.064,00

Zaduženja
Akcionarski kapital 360.000,00 450.000,00
Rezerva 200.000,00 258.200,00
Uplata za akcije iz nove 
emisije 88.650,00
Stipendijski fond      10.270,00      10.270,00
Penzioni fond      66.782,00      67.949,00
Ulozi 2.065.290,00 2.350.446,00
Rediskont 1.026.024,00 1.045.588,00
Poverioci        1.522,00        2.376,00
Dividende           322,00           406,00
Transferna kamata      22.042,00      23.116,00
Zadržani porez na kamatu        3.895,00        4.545,00
Dobit      85.491,00      93.168,00
Ukupno 3.930.288,00 4.306.064,00

Godine 1916. generalni direktor fi nansijske ustanove bio je Ignac Kon ml., a 
članovi uprave pak Ileš Dojč, Laslo Kovač, Vilmoš Kenig, Slavko Pecarski, dr Arpad 
Rotman, Jakab Štajner i Janoš Vuič. Članove Nadzornog odbora činili su predsednik 
Henrik Frankl, te Janoš Haršanji, Ferenc Hiršfeld, Deže Haberman i Krsta Slavnić 
kao članovi. Glavni knjigovođa bio je Vilmoš Kenig, a pomoćni knjigovođa pak bio 
je Ištvan Varga, dok je funkciju blagajnika vršio Orban Deak. 

Bilans akcionarskog društva za 1915. i 1916. godinu (u krunama) bio je ovakav:

Imovina 1915. 1916.
Gotovina  162.389,00      64.078,00
Hartije od vrednosti    227.975,00    373.725,00
Menice 2.777.317,00 3.018.960,00
Hipoteka    532.206,00    623.603,00
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Obveznice    116.185,00    137.559,00
Dužnici      88.157,00    322.525,00
Transferne stavke      26.834,00       29.121,00
Kuća/nekretnina      35.776,00      35.728,00
Žiro-račun kod 
Austijsko-Mađarske 
banke

       1.022,00        1.104,00

Inventar        1.300,00        1.300,00
Ukupno 3.969.161,00 4.602.708,00

Zaduženja
Akcionarski kapital    450.000,00    450.000,00
Rezerva    290.000,00    300.000,00
Drugi fondovi        6.000,00        7.000,00
Stipendijski fond      10.000,00      10.000,00
Penzioni fond      71.825,00      71.900,00
Ulozi 2.847.280,00 3.622.354,00
Rediskont    174.442,00 --
Poverioci        2.396,00      21.130,00
Dividende        1.854,00        2.350,00
Transferna kamata      28.102,00      28.717,00
Porez na kamatu        5.823,00        6.600,00
Dobit      81.439,00      82.652,00
Ukupno 3.969.161,00 4.602.708,00

Godišnji prihod fi nansijske ustanove za 1916. (u krunama):

Prenos dobiti     5.000,00
Kamata na hartije od vrednosti   13.190,00
Kamata na menice 204.340,00
Hipotekarna i obveznička 
kamata   55.814,00 
Kamata od tekućeg računa     7.614,00
Provizije i nagrade     2.964,00
Po osnovu nekretnina     1.600,00
Ukupni prihod 290.522,00
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Godišnji izdaci fi nansijske ustanove za 1916. (u krunama):

Kamata na štedne 
uloge 129.582,00
Rediskontna kamata        321,00
Druge kamate     5.455,00
Porez na štedne uloge   13.231,00
Porezi i takse   30.500,00
Plate   17.900,00
Manipulativni 
troškovi   10.453,00
Na ime otpisa        428,00
Ukupni izdaci 207.870,00

Bilans dobiti fi nansijske institucije za 1916 godinu (u krunama) bio je sledeći:

Opšti štedni fond 10.000,00
Specijalni rezervni 
fond   6.117,00
Penzioni fond      776,00
Ostali fondovi   1.000,00
Dividenda 48.000,00
Provizija 16.356,00
Milosrđe      520,00
Prenos dobitka   6.000,00
Ukupna dobit 82.652,00

Tokom Prvog svetskog rata rastuće potrebe, te upisivanje ratnih zajmova velikih 
razmera, prinudili su fi nansijsku ustanovu da uveća svoj kapital. O tome je, međutim, 
doneta odluka tek nakon završetka rata, na skupštini koja je održana 7. decembra 
1918. Tada je osnovni kapital udvostručen, odnosno podignut je na 900 hiljada 
kruna, u vidu 3.000 na ime glasećih akcija u nominalnoj vrednosti od po 300 kruna.

Akcionarsko društvo je nakon promene imperije, jula 1921. godine, iznova du-
pliralo svoj osnovni kapital: vrednost od 1,8 miliona kruna je predstavljalo sada već 
6.000 na ime glasećih akcija u nominalnoj vrednosti od po 300 kruna. 

Zamena krune u valutu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca – dinar – u paritetu 
4:1 obavljena je počev od 1. januara 1920.
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U Kraljevini SHS fi nansijska ustanova je uzela ime „Senćanska opšta štedionica” 
D. D. Ubrzo je promenjena i njegova uprava: 1922. u nju je ušao Sava Vujić, a 1923. 
članovi uprave i prokuristi ustanove postali su dr Lazar Bajić i Vilmoš Dojč. 

Osnovni kapital fi nansijske institucije iznosio je 1,2 miliona dinara, a sastojao 
se iz 12 hiljada akcija u nominalnoj vrednosti od po 100 dinara. Nakon toga fi rma 
više nije nastojala da proširi svoju poslovnu delatnost, radije se više koncentrisala na 
njeno očuvanje. 

Bilans deoničarskog društva za 1925. godinu (izražen u dinarima) koji su signirali 
generalni direktor Ignac Kon ml., kao i glavni knjigovođa Vilmoš Kenig, bio je sledeći:

Imovina
Menice 3.904.146,00
Hartije od vrednosti    134.524,00
Valute i devize      75.225,00
Nekretnine      10.750,00
Dužnici    217.887,00
Blagajna    415.008,00
Državna blagajna      32.978,00
Bankarska potraživanja        1.200,00
Državne investicione 
obveznice    203.200,00
Ostalo           324,00
Ukupno 4.995.242,00

Zaduženja
Akcionarski kapital 1.200.000,00
Ulozi na knjižicama 2.113.878,00
Ulozi na tekućim računima    676.758,00
Rezervni fondovi    185.000,00
Fond za otpis hartija od 
vrednosti      50.000,00
Penzioni fond      93.034,00
Potporni fond za studije        2.500,00
Transferne kamate    228.430,00
Lombard    152.400,00
Porez na kamate od kapitala        4.702,00
Nepodignuta dividenda        6.906,00
Dobit    281.634,00
Ukupno 4.995.242,00
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Godišnji bilans gubitaka i dobitaka akcionarskog društva za 1925. godinu je (u 
dinarima) bio sledeći:

Kamate 648.609,00
Kirija     7.250,00
Prihod od hartija od 
vrednosti   15.724,00
Troškovi upravljanja i 
plate 225.247,00
Porezi 164.702,00
Dobit 281.634,00

Akcionarsko društvo je 1923. po akciji isplaćivalo dividendu od 25, a u 1924. i 
1925. pak dividendu od po 15 dinara po akciji.

Finansijska ustanova je imala solidno poslovanje, nije fi nansirala nova privredna 
preduzetništva. Narodna banka Jugoslavije nju je pretvorila u svoju fi lijalu.

Početkom tridesetih godina XX veka pretrpela je ekonomsku krizu, a usled ma-
sovnog povlačenja uloga nastupile su platežne poteškoće. Na njenu molbu je od 
jugoslovenskog Ministarstva trgovine i industrije dobila zakonski propisane ustupke: 
moratorijum na plaćanja u roku od šest godina, godišnju nadoknadu svojim ulagačima 
u bruto iznosu od 2% i druge povlastice u cilju očuvanja fi nansijskih ustanova.

Tokom Drugog svetskog rata delovanje fi nansijske ustanove se suzilo na minimum. 
Nakon rata, u bankarskom sistemu socijalističkog državnog poretka u nastanku, 

akcionarsko društvo utemeljeno na privatnom kapitalu nije moglo da deluje. Odluku 
o njegovoj likvidaciji doneli su pokrajinsko Izvršno veće rešenjem br. 7574/1949, 
a takođe i Ministarstvo fi nansija Narodne Republike Srbije njegovim rešenjem br. 
6099/1949, na osnovu čega ga je subotički Okružni sud 19. marta 1949. brisao iz 
registra fi rmi.
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Tibor Molnar

AKCIONARSKO DRUŠTVO ŠTEDIONICA 
SENTE I OKOLINE, SENTA1

Akcionarsko društvo Štedionica Sente i okoline oformljeno je istovremeno sa deobom 
senćanskih atarskih zemljišta, shodno osnovnim pravilima koja su usvojena na osni-
vačkim skupštinama održanim u periodu od 18. maja do 25. juna 1882.

Akcionarsko društvo je 3. jula 1882. u registar društvenih fi rmi kao nadležni 
trgovački sud upisao subotički Kraljevski sudbeni sto, pod brojem Ct. 93/1882.2

Predmet preduzetništva bio je: prijem depozita i unapređivanje opštenarodnog 
imetka putem plodotvornoga tretmana istih. Trajanje preduzetništva planirano je 
na rok od 30 godina.

Na osnivačkoj skupštini osnovni kapital štedionice utvrđen je u iznosu od 60 hiljada 
forinti, što je pak razdeljeno na 1.200 na ime glasećih akcija u nominalnoj vrednosti od 
po 50 forinti. Prilikom osnivanja osnovni kapital bio je uplaćen samo polovično. Za 
predsednika je izabran Gabor Gomboš3, generalni direktor postao je Janoš Boromisa, 
a blagajnik pak Bertalan Horovic. Pravom potpisa raspolažući članovi odbora postali 
su Janoš Boroš, Deneš Viberal i Mor Brihta, dok su ostali članovi odbora bili Đula 
Bergel, Jožef Bergel, Adam Braun, Jožef Braun, Vilmoš Braun, Eugen Branovački, 
Aco Borđoški, Janoš Čabai, Ignac Deak st., Andraš Eseš, Vilmoš Fleš, Aćim Isakovič, 
Ferenc Kon, Mor Kral, Ištvan Antal Kalmar, Lajoš Matkovič, Jakab Štajner, Antal 
Žarko, A. B. Braun i Ignac Flajšman.

Ovo je bila najmanja između tri najranije osnovane štedionice, koja je uglavnom 
računala na poverenje malog čoveka. Njen kapital je intenzivno obrtala odobravanjem 
manjih kredita sa kratkim dospećem. Na taj način i ne čudi što ona svoj akcionarski 
kapital nije povećavala tokom 25 godina. Redovno je kreditima snabdevala oštećene 

 1  Kao osnova studije služila je 1969. u Senti objavljena publikacija: Geza Tolmači: 
Finansijski život – I deo : Banke i akcionarska društva 1876-1944.

  Izvornik dokumenata koji se odnose na rad fi rmi: Istorijski arhiv, Subotica: F. 86 – Spisi 
okružnog suda (Subotičkog Kraljevskog sudbenog stola) – Subotica (1945-), (1876-1959). 
Kutija br. 194.

 2  Istorijski arhiv, Subotica. F. 86 – Spisi okružnog suda (Subotičkog Kraljevskog sudbenog 
stola) – Subotica (1945-), (1876-1959). T. 39: I knjiga Registra društvenih fi rmi, str. 97, 
odnosno kasnije II knjiga, str. 123-125, kao i II knjiga str. 127.

 3  Gabor Gomboš (1851-1894), gradonačelnik Sente u periodu od 1882. do 1888. kada 
se grad u znatnoj meri obogatio i razvio. Njegova bista je 2011. postavljena i svečano 
otkrivena na početku Poštanske ulice.
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u velikoj poplavi koja je prethodila njenom osnivanju  – 1876–1877. – a koji su još 
uvek trpeli posledice elementarne nepogode. No ona je kreditirala i tokom podele 
atara nastala mala gazdinstva, uprkos tome što nije bila kadra da prikupi onoliko 
štednih uloga koliko druga dva fi nansijski imućnija zavoda (Senćanska štedionica A. 
D. i Senćanska opšta šedionica A. D.). 

Mali posednici su se već krajem XIX veka borili sa teškim materijalnim teškoćama, 
svoja su dugovanja plaćali novim zaduživanjima, pošto su samo tako mogli da održe 
svoju egzistenciju. Prema procenama, 65% malih posednika borilo se sa fi nansijskim 
teškoćama, njihovu energiju je potrošilo održavanje poseda, a o novim investicijama 
nisu smeli ni da pomisle. Karakteristično je upražnjavano ekstenzivno privređivanje, 
poljoprivrednici su zavisili od vremenskih prilika, no i od berzanskog kursa cena žita, 
odnosno od samovolje u Senti prekobrojno naseljenih žitarskih trgovaca.

Izuzev građevinarstva – čija je putanja išla uzlaznom linijom – lokalno zanatstvo je 
takođe dospelo u tešku situaciju. Jedan od determinantnih razloga za to bio je nagli 
razvoj trgovine, koja je u brojnim fabrikama proizvedenim industrijskim artiklima 
snabdevala potrošače. Sledstveno tome, do tada snažno, opulentno zanatsko društvo 
polako je gubilo tlo pod nogama. Mnogi među zanatlijama su napustili svoje zanimanje 
i smestili se u poljoprivredu. Porasla je tražnja za manjim, kratkoročnim kreditima. 

Ekonomska konjunktura u periodu 1904–1907. podstakla je fi nansijski zavod da 
uveća svoj akcionarski kapital.Godine 1907. to se i dogodilo: osnovni kapital je iznosio 
180 hiljada kruna, a sastojao se od 900 uplaćenih akcija u nominalnoj vrednosti od 
po 200 kruna.

Nakon stavljanja u promet novog senćanskog gvozdenog mosta 1908. – slično 
dvema drugim senćanskim fi nansijskim ustanovama – uvećanje akcionarskog kapitala 
je 1910, a takođe i 1911. godine, sprovelo i Akcionarsko društvo Sente i okoline. 
Krajem 1910. svoj osnovni kapital je podiglo na 240 hiljada kruna (1.200 uplaćenih 
akcija u nominalnoj vrednosti od po 200 kruna), a krajem 1911. pak na 400 hiljada 
kruna (2.000 uplaćenih akcija u nominalnoj vrednosti od po 200 kruna).

U 1914/1915. najveći akcionar fi nansijskog zavoda sa 100 akcija bio je generalni 
direktor Jožef Frank. Relevantni akcionari bili su još dr Karolj Biro i Janoš Sabo sa po 
50, Dragutin Borđoški sa 40, Domonkoš Berzencei sa 36 i Jakab Bergel sa 15 akcija. 
Dr Šandor Meri, Arpad Vereš, Antal J. Tot, Vilmoš Šebek, Jakab Štajner, Lipot Klajn, 
Deneš Vibiral i Jožef Grop su lično posedovali po 10 akcija.

Godišnji bilans Akcionarskog društva Štedionice Sente i okoline za 1914. (izražen 
u krunama) izgledao je ovako: 

Imovina
Blagajna      42.540,82
Banke           905,81
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Menični portfolio 1.528.068,97
Obveznički zajmovi, 
uz jemstvo      37.524,05
Hipotekarni zajam    305.204,33
Nekretnine        1.670,30
Zavodska kuća      42.000,00
Hartije od vrednosti      48.794,15
Blagajna           650,00
Ukupno 2.007.358,43

Zaduženja
Akcionarski kapital   400.000,00
Rezervni fond    208.000,00
Penzioni fond      64.690,00
Štedni ulozi    884.000,25
Ulozi na tekućim računima      83.419,90
Rediskont    280.928,41
Proviziona kamata      36.680,00
Druga zaduženja        2.807,50
Dobit      46.832,37
Ukupno 2.007.358,43

O deobi iskazanih 46.832,37 kruna čiste dobiti je na redovnoj godišnjoj skupštini 
održanoj 7. februara 1915. doneta sledeća odluka:

Dividenda: 2.000 akcija x 15,00 kruna 30.000,00
U rezervni fond umesto statutarnih 5%   7.500,00
Provizija uprave (8%)   3.746,56
Provizija generalnog direktora (6%)   2.809,92
Provizija nadzornog odbora (2%)      936,64
U penzioni fond umesto 2%   1.019,25
Naknade službenicima i poslužitelju      570,00
U dobrotvorne svrhe      250,00
Ukupno 46.832,37

Godišnji bilans uspeha Akcionarskog društva Štedionice Sente i okoline za 1914. 
(izražen u krunama):
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Gubitak
Kamata na uloge   45.271,85
Plate službenika   11.250,07
Porez   11.482,60
Tekući trošak     4.393,31
Sporna potraživanja   12.500,00
Kamata na penzioni fond     3.730,00
Porez na uložnu kamatu     5.038,04
Kamata na tekuće uloge        587,97
Naknada za pazitelja        860,00
Ostatak, kao dobit   46.832,37
Ukupno 141.946,96

Dobit
Menična kamata 106.144,67
Kamata na obveznice    11.069,95
Hipotekarna kamata   16.401,59
Kamata na tekuće račune     1.852,47
Kamata na hartije od vrednosti        840,40
Prihod od zavodske zgrade     3.422,00
Prihod od nepokretnosti          80,00
Provizija     2.135,88
Ukupno 141.946,96

Bilans za 1914. potpisali su generalni direktor Jožef Frank, knjigovođa Vilmoš 
Šebek i blagajnik Antal J. Tot. Bilans su u ime uprave svojim potpisom opskrbili 
Domokoš Berzencei4, Dragutin Borđoški, Andraš Boroš, dr Karolj Biro, dr Mor 
Lendvai i Leo Bergel, a u ime Nadzornog odbora pak dr Andor Glikštal, dr Šandor 
Meri i Arpad Vereš. Iz bilansa se vidi da se štedionica pobrinula za razvitak rezervnog 
fonda, a oformila je i penzioni fond. 

Tokom Prvog svetskog rata fi nansijski zavod je i nadalje funkcionisao u dotadašnjim 
okvirima, a do povećanja akcionarskog kapitala nije došlo. 

Deoba za 1917. godinu iskazanih 48.839,57 kruna čiste dobiti izgledala je (u 
krunama) ovako:

 4  Gergenjsentimreški i šamšondski plemenitaš Domokoš Ignac Danijel Berzencei (Lešnjek, 
1879 – Segedin, 1939), senćanski, a kasnije segedinski glavni gradski inženjer, arhitekta. 
Godine 1905. u Budimpešti je za suprugu uzeo Margitu Mihalkovič, unuku Ištvana 
Mihalkoviča. Ištvan Mihalkovič je bio predsedavajući direktor Štedionice Sente i okoline.
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Dividenda: 2.000 akcija x 16,00 kruna 32.000,00
U rezervni fond umesto statutarnih 5%   6.500,00
Provizija uprave (8%)   3.907,16
Provizija generalnog direktora (6%)   2.930,37
Provizija nadzornog odbora (2%)      976,79
Uvećanje penzionog fonda   1.755,25
Naknade službenicima i poslužitelju      550,00
U dobrotvorne svrhe      220,00
Ukupno 48.839,57

 
U 1918. krupniji akcionari fi nansijskog zavoda bili su: Jožef Frank, dr Karolj Biro i 

Domokoš Berzencei sa po 50 akcija, Janoš Sabo sa 26, kao i Lipot Klajn, Jakab Štajner, 
dr Šandor Meri, Antal J. Tot, Jakab Bergel i Arpad Vereš sa po 10 akcija.

Na redovnoj godišnjoj skupštini koja je održana 26. januara 1919. usvojen je pen-
zioni pravilnik. Po tom osnovu su u slučaju ostarelosti i nesposobnosti za rad, ili pak 
usled smrti, dugogodišnjim stalnim službenicima i poslužiteljima akcionarskog druš-
tva – kao i njihovim udovicama i siročićima – obezbeđivana za opstanak neophodna 
novčana sredstva. Kapital penzionog fonda je činilo 1. januara 1919. na raspolaganju 
opstojećih 78.600,00 kruna, pri čemu je godišnje kamate na iste u iznosu od najmanje 
4 % trebalo priključiti kapitalu. U cilju uvećanja penzionog fonda službenici su u isti 
uplaćivali 5 % svoje mesečne plate, dok je akcionarsko društvo 2 % od čiste dobiti na 
godišnjem nivou transferisalo u penzioni fond.

Nakon promene imperije fi nansijski zavod je uzeo ime „Senćanska okružna štedi-
onica D. D. U 1921/1922. godini reorganizovana je uprava, a kao novi članovi u nju 
su ušli Sava Vujić i Andrija Vukov.

U tom periodu uzajamno su se sustizala uvećanja akcionarskog kapitala: 1920. on 
iznosi 800 hiljada, 1922. 1,6 miliona, a 1923. pak 4 miliona kruna, odnosno milion 
dinara (5 hiljada akcija u nominalnoj vrednosti od po 200 dinara).

O ostvarenoj čistoj dobiti (u krunama) u poslovnoj 1921. godini, skupština se na 
sednici održanoj 5. februara 1922. odredila na sledeći način:

U rezervni fond   35.000,00
Dividenda: 4.000 akcija x 25,00 kruna 100.000,00
Provizija uprave (10%)   17.915,00
Provizija generalnog direktora (6%)   10.749,00
Provizija nadzornog odbora (3%)     5.374,50
Naknade službenicima i poslužitelju     4.400,00
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Penzioni fond     4.312.54
U dobrotvorne svrhe     1.400,00
Ukupno 179.151,04

Zavod je u skromnim okolnostima nastavio svoju delatnost, nije se naročito trudio 
spram proširenja poslovanja. Broj uposlenika je najpre smanjen na troje, a potom na 
dvoje. U periodu između 1923. i 1925. godišnje je po akciji isplaćivana dividenda 
od 32 dinara.

Godišnji bilans fi nansijskog zavoda za 1925. (u dinarima):

Imovina
Menice 2.984.082,00
Založnice        5.161,00
Tekući računi      12.619,00
Nekretnine      20.500,00
Hartije od vrednosti      87.900,00
Blagajnička rezerva    349.354,00
Anuitetne obveznice        7.137,00
Konačni iznos 3.466.753,00

Zaduženja
Akcionarski kapital 1.000.000,00
Depoziti 1.323.773,00
Rezervni fond    375.000,00
Penzioni fond      63.400,00
Transferne stavke    248.720,00
Rediskont    159.346,00
Nepodignute dividende        5.467,00
Ostala zaduženja      35.000,00
Dobit    256.047,00
Konačni iznos 3.466.753,00

Bilans uspeha
Kamate 540.437,00
Provizije   10.111,00
Prihodi od kirije     8.025,00
Troškovi i plate uprave 150.846,00
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Porezi 151.680,00
Dobit 256.047,00

Godišnji bilans za 1925. potpisali su direktor Jožef Frank, blagajnik Antal J. Tot 
i knjigovođa Šarolta Šmit.

U 1925. najvećim brojem akcija raspolagali su: Jožef Frank sa 150 akcija, dr Ivan 
Zagorica sa 120, Dragutin Borđoški sa 100, Nandor Šram sa 95, Savo Vujić i Nikola 
Sočin sa po 40, Janoš Rajnholc sa 39, Mor Hofman sa 35, te Andrija Vukov i Armin 
Fišer sa po 30 akcija.

U depresiji izazvanoj svetskom ekonomskom krizom i štedionica je bila prinuđena 
da koristi zakonom omogućeni institut moratorijuma. Tokom oporavka okviri njenog 
delovanja bili su još više suženi, što je već bilo ekvivalentno tihoj likvidaciji. Na to 
upućuje i to što je u 1934. godini ostvarena čista dobit iznosila sveukupno 635,02 
dinara: 500,00 dinara je dospelo u rezervni, a 135,02 dinara pak u penzioni fond.

U 1935. godini najveći akcionari štedionice bili su Jožef Frank, dr Pal Frank, 
Lipot Klajn ml. i dr Ivan Zagorica sa po 100 akcija, dok je Dragutin Borđoški pak 
posedovao 95 akcija.

Generalni direktor fi nansijskog zavoda je u 1940. bio Jožef Frank, dok su Upravni 
odbor pak kao članovi činili dr Karolj Biro, Dragutin Borđoški, dr Pal Frank, Armin 
Graf, Armin Rajnholc, dr Karolj Vig i Savo Vujić. Članovi Nadzornog odbora bili su 
Hugo Fodor, dr Šandor Hiršl, dr Ivan Zagorica i Bela Zentai. 

Bilans fi nansijskog zavoda u 1940, poslednjoj godini pred Drugi svetski rat, (u 
dinarima) izgledao je ovako:

Imovina
Blagajna    426.701,00
Menice 1.102.681,00
Obligacije           803,00
Dužnici      30.607,00
Banke    218.406,00
Zavodska kuća      50.522,00
Hartije od vrednosti      80.382,00
Gubitak      29.743,00
Ukupno 1.939.908,00

Zaduženja
Akcionarski kapital 1.000,000,00
Rezervni fond    171.005,00
Penzioni fond    242.013,00
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Depoziti na knjižicama    345.240,00
Depoziti na tekućim računima    173.190,00
Transferne kamate        8.460,00
Ukupno 1.939.908,00

Bilans uspeha za 1940 godinu (u dinarima):

Prihodi
Kamata na menice i obveznice 121.659,00
Kamata na hartije od vrednosti     6.594,00
Prihod od nekretnina   22.900,00
Gubitak   29.743,00
Ukupno 180.896,00

Zaduženja
Prenos gubitka   10.674,00
Kamate na depozite   14.677,00
Kamate na penzioni fodn   10.657,00
Plate   72.916,00
Porezi   13.760,00
Troškovi   49.357,00
Stanarina     8.000,00
Naknade za pazitelja        450,00
Gubitak        405,00
Ukupno 180.896,00

Nakon izbijanja Drugog svetskog rata delovanje fi nansijskog zavoda u potpunosti 
je paralisano. Nakon reinstitucije Bačke dinar je uredbom vlasti zamenjen za pengov 
u odnosu 10 : 1 (t.j. 100 dinara = 10 pengova).

Bilans fi nansijskog zavoda (u pengovima) je za poslovnu 1941. izgledao ovako:

Imovina
Novčana rezerva  32.433,90
Menični portfolio  76.366,50
Obveznice          76,75
Dužnici   29.196,15
Banke   17.612,80
Hartije od vrednosti 
štednog fonda     4.688,80
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Hartije od vrednosti     3.213,40
Gubitak     8.165,46
Ukupno 171.753,76

Zaduženja
Akcionarski kapital 100.000,00
Rezervni fond   17.100,00
Penzioni fond   16.710,00
Ulozi na knjižicama   32.879,29
Ulozi na tekućim računima     4.783,07
Transferne kamate        280,00
Ukupno 171.753,76

Bilans gubitaka i dobitaka fi nansijskog zavoda je za 1941. (u pengovima):

Gubitak
Prenos gubitka iz 1940.   2.974,34
Kamata na uloge   1.079,74
Kamata na uloge 
na tekućim računima      132,55
Kamata na penzioni fond      807,00
Službeničke plate   5.354,94
Porezi   1.046,60
Troškovi 10.022,35
Stanarina      400,00
Ukupno 21.817,56

Dobit
Kamate   7.186,72
Kamate na hartije od vrednosti      220,40
Prihodi od kirije      625,00
Od prodaje zavodske zgrade   5.376,80
Provizija      243,18
Gubitak   8.165,46
Ukupno 21.817,56



5 8

Dvanaestog maja 1941. u Senti je u 74. godini umro generalni direktor Jožef Frank 
koji je od od osnivanja bio u službi društva.5

Centrala Novčanog zavoda sa sedištem u Budimpešti je dopisom od 7. februara 
1942. obavestila subotički Kraljevski sudbeni sto – kao trgovački sud – da je Akci-
onarsko društvo Štedionica Sente i okoline istupilo iz Centrale Novčanog zavoda.

Na 60. godišnjoj redovnoj skupštini finansijskog zavoda, održanoj 8. marta 
1942, bili su prisutni sledeći akcionari (u zagradi je naveden broj akcija u njihovom 
vlasništvu): Ferenc Barši (10), Dragutin Borđoški (20), Vilmoš Dojč (50), Kalman 
Estergami  (64), dr Imre Fat (500), supruga Imrea Fata (500), dr Zoltan Forai (500), 
Jene Rado u svojstvu zastupnika dr Ištvana Frojnda (245), udovica Jožefa Franka 
(500), dr Pal Frank (500), Armin Graf (20), dr Šandor Hiršl (400), Janoš Horvat 
(200), Pal Kelemen (261), dr Miloš Ludajić (31), dr Iren Rado (500), Jene Rado 
(10), dr Karolj Vig (20) i Bela Zentai (10) – odnosno 19 akcionara sa ukupno 4.341 
akcijom. Pošto su skupštini prisustvovali akcionari sa 86,6 % akcija u posedu, imali 
su kapacitet za donošenje odluka i mogli su da odluče o likvidaciji zavoda, o kojoj 
se inače već odavno razmišljalo. U likvidacionu komisiju izabrani su dr Imre Fat, dr 
Zoltan Forai i dr Pal Frank.

Nakon promene sistema zavod nije umeo da se uklopi u socijalistički bankarski 
sistem u nastajanju, a budući da praktično više i nije delovao Ministarstvo fi nansija 
Narodne Republike Srbije je 13. novembra 1946. naložilo njegovu likvidaciju. Finan-
sijski zavod je na koncu subotički Okružni sud – pravni naslednik ranijeg kraljevskog 
sudbenog stola – svojim rešenjem pod brojem Fi. 226/1947 od 13. novembra 1947. 
brisao iz registra društvenih fi rmi.

 5  Matična služba, Senta. Matična knjiga umrlih 200/1941.
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 1  Kao osnova studije služila je 1969. u Senti objavljena publikacija: Geza Tolmači: 
Finansijski život – I deo : Banke i akcionarska društva 1876-1944.

  Izvornik dokumenata koji se odnose na rad fi rmi: Istorijski arhiv, Subotica: F. 86 – Spisi 
okružnog suda (Subotičkog Kraljevskog sudbenog stola) – Subotica (1945-), (1876-1959). 
Kutija br. 214.

 2  „Veče” god. VII, 16. avgust 1916. Br. 227/2016. Veliki požar u industrijskom pogonu. – str. 5.
 3  Istorijski arhiv, Subotica. F. 86 – Spisi okružnog suda (Subotičkog Kraljevskog sudbenog 

stola) – Subotica (1945-), (1876-1959). T. 39: VII knjiga Registra društvenih fi rmi, str. 
137-138.

Tibor Molnar 

SENĆANSKO PAROPILANARSKO AKCIONARSKO 
DRUŠTVO, SENTA1

Zemaljski dnevni list koji je izlazio u Budimpešti je u svom broju od 10. avgusta 1916. 
objavio reportažu iz Sente pod naslovom „Veliki požar u industrijskom pogonu”:

„U utorak u zoru (15. avgusta 1916.) se zapalila parna pilana Senćansko – Roškanjskog 
akcionarskog društva objedinjenih industrijskih preduzeća. Vatra je izbila u kotlarnici i 
ubrzo se velikom brzinom proširila dalje, tako da je pored kotlarnice izgorela i strojarni-
ca, parno kupatilo i pilani susedna stambena zgrada. Vatrogastvo je tek narednoga dana 
prepodne u jedanaest časova uspelo da lokalizuju požar. U spasilačkim radovima uzelo 
je učešće i stanovništvo, te više ruskih ratnih zarobljenika. Uzrok požara do sada nije 
ustanovljen. Šteta prema približnoj proceni iznosi  400.000 kruna.”2 

Jula 1917. postalo je nedvosmisleno jasno da izgoreli pogon neće biti obnovljen. 
Umesto njega je osnovana nova parna pilana, čije je oformljenje započeto, a čije su se 
molbe za odobrenje lokaliteta i obrtnice tada već nalazile pred gradskim senatom Sente.

Pozivnice za osnivačku skupštinu  – koje su kao osnivači potpisali senćanski, od-
nosno bajski trgovac Armin Graf i Karolj Trafi kant – objavljene su 12. avgusta 1917. 
Osnivačka skupština nove fi rme je održana 18. avgusta 1917. u 9 časova u kući Armina 
Grafa. Svaka na skupštini potpisana akcija obezbeđivala je jedan glas, ali niko nije 
mogao da poseduje više od deset glasova. Na toj skupštini usvojen je i statut fi rme.

Preduzeće je 8. novembra 1917. u registar društvenih fi rmi kao nadležni trgovački 
sud upisao subotički Kraljevski sudbeni sto, pod brojem Ct. 446/1917.3

Ime fi rme bilo je dato i na nemačkom jeziku: „Zentaer Dampfsäge A. G.” Kao čla-
novi uprave naznačeni su Karolj Trafi kant i Armin Graf, koji su raspolagali pravom 
potpisa.
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Delatnost osnovanog preduzeća predstavljali su poslovi koji spadaju u oblast drvne 
industrije i trgovine drvetom, kupovina šume i prava na eksploataciju šume, indus-
trijska obrada i utržba drvnih vrsta u zemlji i inostanstvu, podizanje parne pilane u 
tom cilju, njena operacionalizacija, te prvenstveno nabavka, obrada i utržba drvnih 
vrsta i proizvoda od drveta u gradu Senti i okolini.

Osnovni kapital preduzeća činilo je 200 hiljada kruna u vidu 100 na donosioca 
glasećih akcija nominalne vrednosti od po 2 hiljade kruna, čiji se pretežni deo nalazio 
u vlasništvu Trafi kanta i Grafa.

Senćanska pilana – koja je upošljavala 200 radnika – podignuta je na obali Tise, u 
blizini Eugenovog ostrva4, u periodu između 1917. i 1921.5

Firma je novembra 1917. u cilju eksploatacije kupila šumu od 762 jutra kompanije 
Janoša Kona i Sinova u županiji Hunjad, sa obavezom da za potrebe pogona sagradi 
šumsku železničku prugu u dužini od 8 km. Kupovina se potvrdila kao izvanredan 
poslovni potez, pošto je ekspoatisano drvo lako moglo da dospe do Sente splavarenjem 
niz Maroš, a potom niz Tisu.

Na skupštini koja je održana aprila 1918. osnovni kapital je uvećan na 1,2 miliona 
kruna, a koji se pak sastojao iz 600 na donosioca glasećih akcija nominalne vrednosti 
od po 2 hiljade kruna. 

Preduzeće je kupovalo drvo i iz severoistočnog dela Mađarske, sa Karpata. Pretež-
ni deo drvenih klada je splavarenjem Tisom dopreman do Sente, što je rezultiralo 
znatnim uštedama na podvoznini.

Preduzeće je divno prosperiralo u Austro-Ugarskoj monarhiji, a ta se tendencija 
u početku nastavila i u novoformiranoj južnoslovenskoj državi, pošto je drvo bez 
ograničenja i opterećeno neznatnom carinom pristizalo Tisom sa Karpata.

Nakon promene imperije ime fi rme je postalo „Senćanska parna pilana Deoničarsko 
Društvo”, koje je trgovački sud upisao u registar fi rmi 28. marta 1923.

Godine 1924. skupština je donela odluku o povećanju akcionarskog kapitala: iznos 
od 600 hiljada dinara sastojao se iz 1.200 akcija u nominalnoj vrednosti od 500 dinara.

Godišnja produkcija rezane robe u 1924. godini približila se obimu od 40 hiljada 
kubnih metara.

Firma je 1925. kupila novobečejsko Paropilanarsko i paromlinsko akcionarsko 
društvo „Vojvodina”, zajedno sa brodom „Vojvodina”. Istovremeno je pribavljena i 
većina akcija kanjiškog Prvog paromlinskog i paropilanarskog akcionarskog društva, 
čime je Senta postala centar drvne industrije u okolini.

 4  Rečno ostrvo u Tisi kod Sente, danas već više ne postoji.
 5  Zoltan Valkai: Arhitektura Sente. – Novi Sad-Senta, 2002. – str. 427.
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Godišnji bilans preduzeća u 1925. – koji su signirali predsednik-direktor Armin 
Graf, generalni direktor Armin Atlas i prokurista Deže Kovač – izražen u dinarima, 
bio je sledeći:

Imovina
Blagajna        70.754,00
Dužnici 26.354.525,00
Nekretnine i inventar u Senti      465.442,00
Nekretnine i inventar
 u Novom Bečeju   1.629.309,00
Zalihe materijala 
i gotove robe 12.439.917,00
Menice   1.570.173,00
Zaduženje
Akcionarski kapital      600.000,00
Rezervni fond      670.000,00
Poreska rezerva        24.500,00
Kreditori 22.855.568,00
Nepodignute dividende          2.840,00
Menični akcepti 18.343.696,00
Dobit        33.516,00
Saldo 42.530.120,00

Godine 1926. u fi rmu je kao član uprave i direktor stupio Imre Volf, zet Karolja 
Trafi kanta. Pal Juštuš je istovremeno postao prokurista.6

Delatnost fi rme je u drugoj polovini dvadesetih godina XX veka postala otežana. 
Dvostruka – čehoslovačka i mađarska – carina, kao i raznorodne izvozne zabrane i 
ograničenja, otežali su nabavku sirovine.

Na redovnoj godišnjoj skupštini koja je održana 27. juna 1928. raspravljan je bilans 
fi rme za 1927, a po kojem je gubitak dostigao iznos od 391.606,41 dinara. Predsednik 
Armin Graf je u svom podnetom izveštaju gubitak objasnio teškim ekonomskim 
stanjem koje je vladalo u državi, kao i zastarelim carinskim zakonom. Na njegov 
predlog pretežni deo gubitka je pokriven iz rezervnog fonda. U nastavku sednice su 
za članove Upravnog odbora za poslovnu 1928. godinu izabrani Pavle Popovicki, dr 
Ivan Zagorica, dr Miloš Ludajić, Imre Volf, inženjer Karolj Vilhelm, Armin Graf, 

 6  Prokurista = Osoba ovlašćena od strane pravnog lica da ga zastupa pred sudovima i 
pravnom prometu.
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kao i dr Dragomir Dimitrijević. Članovi Nadzornog odbora postali su Jožef Milko, 
Deže Kovač i Adolf Verteš.

U fi rmi je 1930. sprovedeno uvećanje osnovnog kapitala, te je tako on modifi kovan 
na 3 miliona dinara (6 hiljada na ime glasećih akcija u nominalnoj vrednosti od po 
500 dinara). 

Septembra 1930. preduzeće je zadesio katastrofalan požar: izgoreo je senćanski 
paropilanarski pogon, što je za rezultat imalo štetu od 2 miliona dinara. Žrtvom 
plamena bila je jedva 20 godina stara oprema: jedan dvocevni kotao od 350 KS sa 
ogrevnom površinom od po 100 kvadratnih metara, tri dinamo-mašine u strojarnici, 
blanjalice, strugovi, remenice, glačalice i brusilice. Izgorele su pod jednim krovom 
sagrađene radionice, deo strojarnice i pilane. Uzrok požara bila je nakupljena pilje-
vina na ciglom obzidanome zidu jednog kotla, koja se od toplote i promaje zapalila.7

Bilans za 1930. godinu je (u dinarima) izgledao na sledeći način:

Imovina
Blagajna        86.350,15
Investicije u Senti      864.670,00
Nekretnine i inventar u Senti      415.506,00
Nekretnine i inventar 
u Novom Bečeju   1.477,822,00
Zalihe materijala i gotove robe   3.470.237,83
Hartije od vrednosti (državne)        28.650,00
Brodarski sektor      480.000,00
Menice   2.449.084,31
Dužnici   8.309.211,81
Kaucije i garancije      773.000,00
Saldo 18.354.532,10

Zaduženje
Akcionarski kapital      600.000,00
Rezervni fond      325.000,00
Poreska rezerva        52.500,00
Kreditori 12.863.859,19
Prodate hartije od vrednosti   2.449.084,31
Menični akcepti   1.285.285,87

 7  Zoltan Valkai: Arhitektura Sente. – Novi Sad-Senta, 2002. – str. 427.
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Kaucije i garancije      773.000,00
Dobit          5.802,73
Saldo 18.354.532,10

Iako je šteta putem osiguranja delimično nadoknađena, pogon nije renoviran. Go-
dine 1931. krenula je samo maloprodaja. U svojstvu inovacije je započeta proizvodnja 
gajbi za voće, koja je rezultirala lepim prometom.

Poslovnu 1932. godinu preduzeće je završilo sa gubitkom od 61.553,87 dinara.
Počev od tada preduzeće je dopalo „tihe” likvidacije: njegove zgrade i oprema – 

industrijski kolosek i železnički vagoni – postepeno su rasprodavani, pretvarani u 
novac. Akcionari koji su sedeli na direktorskim pozicijama su ogromnim mesečnim 
platama pokušavali da kompenzuju izostanak njihovih ulaganja: na ime kodirekto-
risanja senćanskim i kanjiškim pogonima mesečno su podizali plate od po 20 – 30 
hiljada dinara. Sve je to ubrzavalo likvidaciju.

U tom periodu direktor Imre Volf gradi  – pretpostavljivo zahvaljujući po povoljnoj 
ceni dostupnom građevinskom materijalu – svoju palatu na početku Toparstke ulice.

Pretežni deo svota prispelih po osnovu likvidacije preduzeća kreditor, subotička 
fi lijala Hrvatske sveopće kreditne banke, usmerila je ka otplati postojećih zaduženja. 
Uprkos tome, banka je nakon lividacije bila prinuđena da otpiše 2,5 miliona dinara 
nenaplativih dugova.

Godine 1937. je kao novi član Upravnog odbora još registrovan Laslo Garf, no 
preduzeće je tada praktično već prestalo da postoji. 





PRILOZI/MELLÉKLET
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ADA

Ada nagyközség lakosságának lélekszáma 
1880-ban 9.636, 1900-ban 12.112, 1910-
ben 12.500, 1921-ben pedig 13.106 főt 
tett ki. 

Vasút- és hajóállomással, posta- és 
távíróhivatallal rendelkezett. Kisipara 
fejlett volt. Területén 1900-ban 2.166 
lakóház állt. 

Évente három országos kirakodó- és 
állatvásárt tartott. Az 1876–1920 közötti 
időszakban Ada nagyközség területéről a 
Szabadkai Kir. Törvényszék 116 egyéni, 
valamint 36 társas céget jegyezett be.

ADA

Broj stanovnika opštine Ada je 1880. 
iznosio 9.636, 1900. godine 12.112, 1910. 
godine 12.500, a 1921. pak 13.106 osoba.

Ada je raspolagala železničkom i bro-
darskom stanicom, poštom i telegrafom. 
Njeno zanatstvo je bilo razvijeno. Na 
njenoj teritoriji je 1900. stajalo 2.166 
stambenih zgrada. Zemaljski sajam i stoč-
ni vašar održavani su tri puta godišnje.

U periodu između 1876. i 1920. subo-
tički Kraljevski sudbeni sto je sa područja 
Ade registrovao 116 inokosnih fi rmi, kao 
i 36 društvenih fi rmi.

 

Ada a XX. század elején Ada početkom 20. veka



Az Adai Tej-. És Mezőgazdasági 
Terményszövetkezet 1910-es 
keltezésű átirata a szabadkai kir. 
Törvényszékhez

Dopis Ađanske zadruge proizvođača 
mleka i poljoprivrednih proizvoda 

upućen Kraljevskom sudbenom stolu 
u Subotici



Az Ada-moholi Villamossági 
Részvénytársaság 1911-es keltezésű 
cégjegyzése

Upis firme Ađansko-molske elektrane 
D. D. iz 1911. godine



Az Ada-moholi Villamossági Rt. 
1908-as alakuló közgyűlésének 
jegyzőkönyve

Zapisnik sa osnivačke skupštine 
Ađansko-molske elektrane D. D. iz 

1908. godine 



Az Adai Kiházasító és Kisiparosokat 
Segítő Szövetkezet tagjainak 1913-as 
keltezésű betűsoros névjegyzéke

Azbučni popis članova Ađanske 
zadruge za pomoć kod sklapanja 

brakova i pomaganje malih zanatlija 
iz 1913. godine



Müller Zsigmond adai bőrkereskedő 
1904-es keltezésű iparigazolványa

Obrtna dozvola Žigmonda Milera 
ađanskog trgovca kožom iz 1904. 

godine
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

Hódmezővásárely népessége 50.966 és 
62.445 fő között alakult. 1873-ban tör-
vényhatósági jogú város lett. Ebben az 
időszakban erőteljes fejlődésnek indult. 
Az első világháborút követően francia, 
majd román csapatok szállták meg a 
várost. 1909-ben Bródy Sándor író, pub-
licista derogálóan „paraszt Párizsnak” 
nevezte Hódmezővásárhelyt. Ady Endre 
azonban védelmébe vette az alföldi me-
zővárost, így a „paraszt Párizs” megjelölés 
pozitív töltete kapott.

A korszakban 49 egyéni és 34 társas 
céget jegyeztek be Hódmezővásárhelyen.

HODMEZEVAŠARHELJ

Populacija Hodmezevašarhelja je obu-
hvatala od 50.966 do 62.445 osobe. 
Godine 1873. je postao municipalni grad. 
U   ovom periodu krenuo je putem ener-
gičnog razvoja. Nakon Prvog svetskog 
rata grad okupiraju francuske, a potom 
pak rumunske trupe. Godine 1909. pisac 
i publicista Šandor Brodi derogantno 
naziva Hodmezevašarhelj „seljačkim 
Parizom”. Endre Adi je, međutim uzeo u 
zaštitu al feldsku varoš, te je tako deskrip-
tiv „seljački Pariz” dobio pozitivan naboj. 

U ovom periodu u Hodmezevašarhelju 
je registrovano 49 inokosnih fi rmi i 34 
društvenih fi rmi.

Hódmezővásárhely 
a XX. század elején

Hodmezevašarhelj 
početkom 20. veka



A hódmezővásárhelyi Állatforgalmi- 
és Húsipari Rt 1922. február 23-ai 
keltezésű jegyzőkönyve

Zapisnik hodmezevašarheljske 
Stočnoprometne i mesnoindustrijske 

A. D. od 23. februara 1922. godine
 



Meghívó a hódmezővásárhelyi József 
Alföldi Gőzmalom és Fűrészgyár 
közgyűlésére

Poziv za skupštinu Alfeldskog parnog 
mlina i pilane „Jožef“ A. D. 

iz Hodmezevašarhelja



Alföldi Gőzmalom és Fűrészgyár 
részvényeseinek jegyzése

Spisak deoničara Alfeldskog parnog 
mlina i pilane „Jožef“ A. D. 

iz Hodmezevašarhelja



Bandula Sándor hódmezővásárhelyi 
boltjának beltere ■ A Bauer-féle 
malom Hódmezővásárhelyen

Unutrašnjost dućana Šandora 
Bandule iz Hodmezevašarhelja ■ 

Bauerov mlin u Hodmezevašarhelju



Kiss Lajos vendéglője és 
a Konstantin-testvérek divatáruháza 
Hódmezővásárhelyen

Gostionica Lajoša Kiša 
i Robna kuća braće Konštantin 

u Hodmezevašarhelju
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MAGYARKANIZSA 

Magyarkanizsa nagyközség – amelyhez 
hozzátartozott Adorján és Oromhegyes 
falu is – az 1908. március 21-én kelt 
belügyminisztériumi leirat alapján ala-
kult rendezett tanácsú várossá. Határa 
17.848 kataszteri holdat tett ki. Lakos-
ságának száma 1880-ban 13.609, 1900-
ban 16.532, 1910-ben 17.018, 1921-ben 
pedig 18.078 főt tett ki.

1885-től a Tiszán keresztül hajóhíd 
kötötte össze a szomszédos Törökkanizsá-
val, a vasút pedig Szegeddel, Szabadkával 
és Zentával. A Tisza-parton hajóállomás 
is üzemelt. Postája jelentős forgalmat 
bonyolított. Évente két országos vásárt 
tartottak.

KANJIŽA

Opština Kanjiža – kojoj su pripadala sela 
Adorjan i Trešnjevac – je na osnovu do-
pisa Ministarstva unutrašnjih poslova 21. 
marta 1908. oformljen kao grad sa uređe-
nim senatom. Njen atar je iznosio 17.848 
katastarskih jutara. Broj njenih stanovni-
ka je 1880. godine iznosila 13.069, 1900. 
godine 16.532, 1910. godine 17.018, a 
1921. godine pak 18.078 osoba.

Počev od 1885. nju je sa susednim 
Novim Kneževcom preko Tise spajao 
pontonski most, a železnica pak sa Se-
gedinom, Suboticom i Sentom. Na obali 
Tise bila je i brodarska stanica. Njena 
pošta ostvarivala je ogroman promet. 
Tokom godine su održavana dva zemalj-
ska sajma.

Magyarkanizsa a XX. század elején Kanjiža početkom 20. veka
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A XX. század első éveiben a város 
gazdasági és ipari élete lendületesen fej-
lődött. Területén két takarékpénztár, egy 
népbank, gazdák kölcsönös biztosítószö-
vetkezete, három keresztény fogyasztási, 
gazdasági egylet működött. Jelentősebb 
iparvállalatnak Milkó Vilmos és Fiai 
gőzfűrészgyára, Fehér János és Törtely 
János gőzfűrésztelepei és malmai, vala-
mint a gőztéglag yár részvénytársaság 
számítottak.

Az 1876–1920 közötti időszakban 
Magyarkanizsa rendezett tanácsú város 
területéről a Szabadkai Kir. Törvény-
szék 85 egyéni, valamint 30 társas céget 
jegyzett be.

A város társadalmi élete pezsgő volt, 
hiszen létezett polgári dalkör, keresztény 
és izraelita nőegylet, vöröskereszt-fi ók-
egylet, kaszinó, katolikus kör, polgári kör, 
vadászegylet, önkéntes tűzoltótestület.

U prvim godinama XX veka privredni 
i industrijski život grada se dinamično 
razvijao. Na njenoj teritoriji postojale 
su dve štedionice, jedna narodna banka, 
poljoprivrednička zadruga za uzajamno 
osiguranje, te tri hrišćanska konzumno-
privredna društva. U značajnija privredna 
preduzeća ubrajali su se Parna pilana 
Vilmoša Milka i sinova, parne strugare i 
mlinovi Janoša Fehera i Janoša Tertelija, 
kao i Parno ciglarsko fabričko akcionarsko 
društvo.

U periodu između 1876. i 1920. subo-
tički Kraljevski sudbeni sto je sa područja 
Kanjiže registrovao 85 inokosnih fi rmi, 
kao i 30 društvenih fi rmi.

Društveni život grada je kipteo, pošto 
su postojali građanski pevački kružok, 
hrišćanska i izraelićanska ženska udruga, 
fi lijala Crvenog krsta, kazino, katolički 
kružok, građanski kružok, lovačko udru-
ženje i dobrovoljno vatrogasno društvo.  

Magyarkanizsa a XX. század elején Kanjiža početkom 20. veka



Az Ókanizsai Önsegélyző Szövetkezet 
1884-es alakuló közgyűlésén 
meghozott alapszabályzat

Statut Zadruge za uzajamnu pomoć 
u Staroj Kanjiži koji je donet na 

osnivačkoj skupštini 1884. godine  



Kimutatás az Ókanizsai 
Tejszövetkezet 1900/1901-es évi 
tejtermékeiről

Prikaz mlečnih proizvoda 
Mlečne zadruge iz Stare Kanjiže 

za 1900/1901. godinu 



A Magyarkanizsai Keresztény 
Népbank Részvénytársaság 1914-es 
zárszámadása

Zvaršni račun Starokanjiške 
hrišćanske narodne banke D. D. 

za 1914. godinu



A Kanizsai Ellenőrben 
1919-ben megjelent meghívó 
a Magyarkanizsai Keresztény 
Népbank Részvénytársaság XVI. évi 
rendes közgyűlésére

Pozivnica za 16. redovnu skupštinu 
Starokanjiške hrišćanske narodne 

banke D. D. koja je objavljena 
u lokalnoj štampi 1919. godine  



A Magyarkanizsai Kölcsönös 
Tűzkárbiztosító Társaság 1903-as 
keltezésű alapszabályai

Statut Starokanjiškog društva 
za obezbeđenje od požara 

iz 1903. godine



A Magyarkanizsa-szállási 
Keresztény Fogyasztási Szövetkezet 
1915. március 6-án megtartott 
közgyűlésének résztvevői

Učesnici skupštine Hrišćanske 
potrošačke zadruge za vlasnike salaša 

u Staroj Kanjiži koja je održana 
6. marta 1915. godine



A szabadkai kir. Törvényszék végzése 
a Magyarkanizsa-szállási Keresztény 
Fogyasztási Szövetkezet igazgatósági 
tagjaival kapcsolatosan

Rešenje Sudbenog stola u Subotici 
u vezi članova uprave Hrišćanske 

potrošačke zadruge za vlasnike salaša 
u Staroj Kanjiži



A magyarkanizsai Keresztény 
Polgárok Szövetkezeti Szélmalma 
részére 1904-ben kiállított 
iparigazolvány

Obrtna dozvola iz 1904. godine 
za Zadružnu vetrenjaču hrišćanskih 

građana u Staroj Kanjiži
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MAKÓ

Makó a XX. század elején ütemesen 
fejlődő mezőváros volt, ami a népesség 
lélekszámának alakulásában is megmu-
tatkozott. 1880-ban harmincezer fő élt 
a városban, ez a szám szépen emelkedett, 
1920-ban már 37.141 polgára volt.

A város a Maros jobb partján fekszik. 
Az 1867-es kiegyezés után nagyobb lépté-
kű fejlődésnek indult a település. Szeged 
után Makón kezdtek aszfaltozni és ártézi 
kutakat ásni, sőt a városban villanytelep is 
épült. A Marosra vasúti és közúti hidakat 
építettek. Ebben az időszakban Makó 
rendezett tanácsú város lett, ez azt jelen-
tette, hogy közvetlenül vármegyei hatóság 
alá rendelték. Igen élénknek bizonyult a 
kereskedési kedv, hiszen 147 egyéni és 25 
társas cég került bejegyzésre.

MAKO

Mako se kao alfeldska varošica na počet-
ku XX veka temperamentno razvijao. 
To se manifestuje i u oformljenju broja 
stanovnika. Godine 1880. u gradu živi 
trideset hiljada stanovnika, a taj se broj 
lepo uvećava, te tako Mako 1920. već ima 
37.141 stanovnika.

Grad leži na desnoj obali reke Maroš. 
Nakon nagodbe iz 1876. naseobina je 
krenula putem intenzivnijeg razvoja. U 
Ma kou su nakon Segedina počele da se as-
faltiraju ulice i buše arteški bunari, štaviše, 
u gradu je sagrađena i električna centrala. 
Na Maro šu su sagrađeni železnički i putni 
mostovi. U tom periodu Mako je bio grad 
sa ure đe nim senatom, što je značilo da je 
direktno potčinjen županijskim vlastima. 
Volja za trgovinom je bila uistinu živa, 
pošto je za registraciju dospelo 147 ino-
kosnih fi rmi i 25 društvenih fi rmi.



Ifj. Harsányi Dániel makói kereskedő 
iparigazolványa

Obrtna dozvola Danijela Haršanjija 
mlađeg iz Makoa



Blau József makói kereskedő 
halotti anyakönyvi kivonata ■ 
A Blau és Pollák makói cég 
hitelességi bizonyítványa

Umrlica trgovca Jožefa Blaua 
iz Makoa ■ Svedočanstvo 

o verodostojnosti firme 
Blau i Polak iz Makoa

 



Blau és Pollák makói cég 
címaláírása

Overeni potpisi za firmu 
Blau i Polak iz Makoa



Iritz Jakab József cégjegyzési 
kérelme

Molba za upis firme 
Jakaba Jožefa Irica 



A Makói Önsegélyező Egylet 
névjegyzéke

Spisak članova Udruženja 
za uzajamno pomaganje 

iz Makoa 



A Makói Önsegélyező Egylet 
zárszámadási jelentése 
1895-ből

Izveštaj o završnom računu 
iz 1895. godine Udruženja 

za uzajamno pomaganje 
iz Makoa 



 Papp Zoltán üzlete Makón  ■ 
Varga Pál műhelye Makón 
(Halász Tamás gyűjteményéből)

Radnja Zoltana Papa u Makou 
 ■ Radnja Pala Varge u Makou 

(Iz zbirke Tamaša Halasa)
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MARTONOS

Martonos nag yközség határa 17.848 
kataszteri holdat tett ki. Lakosságának 
száma 1880-ban 5.126, 1900-ban 6.128, 
1910-ben 6.311, 1921-ben pedig 6.803 
főt tett ki.

Rendelkezett vasútállomással, posta- és 
távíróhivatallal. Területén 1.257 lakóház 
állt. A községben takarék- és hitelszövet-
kezet, szerb földművelők hitelszövetke-
zete és fogyasztási szövetkezet létezett. 
Tégla- és cserépgyár, valamint fűrésztelep 
működött.

Az 1876–1920 közötti időszakban 
Martonos nag yközség területéről a 
Szabadkai Kir. Törvényszék 15 egyéni, 
valamint 11 társas céget jegyzett be.

MARTONOŠ

Atar opštine Martonoš iznosio je 17.848 
katastarskih jutara. Broj njegovih sta-
novnika je 1880. godine iznosio 5.126, 
1900. godine 6.128, 1910. godine 6.311, 
a 1921. godine pak 6.803 osoba.

Raspolagala je železničkom stanicom, 
poštom i telegrafom. Na njenoj teritoriji 
je stajalo 1.257 stambenih zgrada. U 
opšti ni su postojali štedna i kreditna 
zadruga, kreditna zadruga srpskih poljo-
privrednika, kao i konzumna zadruga. 
Radili su fabrika crepa i cigle, kao i pilana.

U periodu između 1876. i 1920. subo-
tički Kraljevski sudbeni sto je sa područja 
opštine Martonoš registrovao 15 inoko-
snih fi rmi, kao i 11 društvenih fi rmi.

Martonos a XX. század elején Maronoš početkom 20. veka



Meghívó a Martonosi 
Hitelszövetkezet 1917-es évi 
közgyűlésére

Pozivnica na godišnju skupštinu 
Martonoške kreditne zadruge 

1917. godine 



Az Országos Központi 
Hitelszövetkezet 1917-es átirata 
a szabadkai kir. Törvényszékhez 
a Martonosi Kosárfonók Termelő 
Szövetkezetével kapcsolatosan

Dopis Zemaljske glavne kreditne 
zadruge iz 1917. godine subotičkom 

Sudbenom stolu u vezi Proizvođačke 
zadruge martonoških korpara



A Martonosi Első Takarékpénztár 
Részvénytársaságnak a szabadkai kir. 
Törvényszékhez intézett 
1918-as átirata

Dopis Martonoške prve štedionice 
D. D. subotičkom Kraljevskom 

sudbenom stolu iz 1918. godine



A Martonosi Első Takarékpénztár Rt. 
1918-as zárszámadása

Završni račun Martonoške 
prve štedionice D. D. 

za 1918. godinu



A Martonosi Első Takarékpénztár Rt. 
1918-as zárszámadása

Završni račun Martonoške 
prve štedionice D. D. 

za 1918. godinu
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MOHOL

Mohol nagyközség határa 25.530 katasz-
teri holdat tett ki. Lakosságának száma 
1880-ban 7.782, 1900-ban 9.869, 1910-
ben 10.254, még 1921-ben 11.033 főt 
tett ki.

Rendelkezet vasútállomással és pos-
tahivatallal. Területén 1900-ban 1.926 
lakóház állt. A társadalmi élet élénknek 
nevezhető: létezett katolikus legényegy-
let, katolikus kör, szerb olvasókör, polgári 
dalkör, valamint keresztény-szociális 
egyesület. A községben működött hitel-
szövetkezet, segélyegylet, önsegélyező 
szövetkezet, két fogyasztási szövetkezet.

Az 1876–1920 közötti időszakban 
Mohol nagyközség területéről a Szabad-
kai Kir. Törvényszék 40 egyéni, valamint 
20 társas céget jegyzett be.

MOL

Atar opštine Mol obuhvatao je 25.530 
katastarskih jutara. Broj njegovih stanov-
nika 1880. godine iznosio je 7.782, 1900. 
godine 9.869, 1910. godine 10.254, a 
1921. godine pak 11.033 osoba.

Raspolagao je železničkom stanicom 
i poštom. Na njegovoj teritoriji je 1900. 
stajalo 1.926 stambenih zgrada. Društve-
ni život bio je temperamentan: postojala 
je katolička momačka udruga, katolički 
kružok, srpski čitalački kružok, građanski 
pevački zbor, kao i hrišćansko-socijalno 
udruženje. U opštini su radili kreditna za-
druga, karitativno udruženje, zadruga za 
samopomoć, te dve konzumne zadruge.

U periodu između 1876. i 1920. subo-
tički Kraljevski sudbeni sto je sa područja 
opštine Mol registrovao 40 inokosnih 
fi rmi, kao i 20 društvenih fi rmi.

Mohol a XX. század elején Mol početkom 20. veka



A Mohol-völgyi-obornyacsai 
Keresztény Fogyasztási Szövetkezet 
igazgatósági tagjainak névjegyzéke 
az 1916-1918. közötti időszakra

Spisak članova upravnog odbora 
Hrišćanske potrošačke zadruge 

Mol-Velđ-Obornjača 
za period 1916–1918



Deutsch és Társa Első Moholi 
Hengermalom cégaláírási 
címpéldánya 1920-ból

Upis firme Prvog mlina 
na valjke u Molu, Dojč 
i drug iz 1920. godine



 

A Moholi Hitelintézet 
Részvénytársaság 1925. évi 
zárszámadása

Završni račun za 1925. godinu 
Molskog kreditnog zavoda D. D.





Nasztaszity Zsárkó cégjegyzése 
1920-ból

Upis firme Žarka Nastasića 
iz 1920. godine



A Keresztény Fogyasztási Szövetkezet 
1915-ös keltezésű átirata a Szabadkai 
Kir. Törvényszékhez

Dopis iz 1915. godine Hrišćanske 
potrošačke zadruge upućena 

subotičkom Kraljevskom 
sudbenom stolu 



A Zentai Hirdetőben megjelent 
meghívó a Keresztény Fogyasztási 
Szövetkezet 1920. évi rendes 
közgyűlésére

Pozivnica Hrišćanske potrošačke 
zadruge za redovnu godišnju 

skupštinu 1920. godine
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SZEGED

Szeged Csongrád megye legjelentősebb 
városa volt, amelynek lélekszáma roha-
mosan emelkedett. Az árvíz okozta 
pusztítás után, 1880-ban közel 74.000 
ember élt itt, ez a szám 1920-ban már 
119.000 volt.

A város a Tisza és a Maros találkozá-
sánál helyezkedik el. 1854-ben a várost 
elérte a vasútvonal. 1869-ben nyílt meg 
Pick Márk szalámiboltja, a Pick Sza-
lámigyár elődje. 1879. március 12-én 
súlyos katasztrófa érte Szegedet, a Tisza 
áradása ugyanis elpusztította a várost. Az 
újjáépítés teremtette meg a mai városké-
pet. A szegedi gazdaság híres terméke 

SEGEDIN

Segedin je predstavljao najznačajniji grad 
Čongradske županije čiji se broj stanov-
nika rapido uvećao. Nakon poplavom 
prouzrokovanog pustošenje, ovde je 
1880. živelo oko 74.000 ljudi, a taj broj 
je 1920. već iznosio 119.000 lica.

Grad je smešten na susretištu Tise i 
Maroša. Godine 1854. do grada je stigla 
železnička pruga. Godine 1869. otvo-
rena je prodavnica salame Marka Pika, 
prethodnica Fabrike saleme „Pik“. Dva-
naestog marta 1879. Segedin je zadesila 
teška katastrofa, pošto je bujanje Tise 
devastiralo grad. Ponovna izgradnja je 
stvorila današnji izgled grada. Znameniti 

Steiner Sománé szegedi üzlete Segedinska radnja 
supr. Šome Štajnera
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a fűszerpaprika, amely a XIX. század 
második felében, az 1890-es években 
vált fő termékké. A házi kisipar egyik 
jellegezetes terméke a szegedi papucs. Ez 
egy pillangós, kopogós női papucs, amely 
a szegedi viselet meghatározó eleme. 

Óriási volt a cégalapítási kedv, hiszen a 
korszakban 601 egyéni és 275 társas cég 
működött Szegeden.

proizvod segedinske privrede predstavlja 
začinska paprika. U drugoj polovini XIX 
veka, tokom devedesetih godina, ona je 
postala glavni produkt. Jedan od karak-
terističnih proizvoda kućnog zanatstva 
predstavlja segedinska papuča. To je jedna 
leptirasta ženska papuča sa potpeticom, 
koja predstavlja determinantni element 
segedinske nošnje. 

Raspoloženje spram osnivanja fi rmi 
bilo je enormno, pošto je u razmatranom 
periodu u Segedinu delovalo 601 inoko-
snih fi rmi i 275 društvenih fi rmi.



Pick Márk ipargyakorlási igazolványa 
1878-ból

Obrtnica Marka Pika 
iz 1878. godine



Kiválási szerződés az Eisenstädter és 
Társai cégből

Ugovor o izdvajanju iz segedinske 
firme Ajzenštater i drugovi



Johann Forgiarini cégjegyzése 
1899-ből

Upis firme Johana Forgiarinija 
iz 1899. godine



Engel Jakab szegedi kereskedő 
születési bizonyítványa

Izvod iz matične knjige rođenih 
segedinskog trgovca Jakoba Engela 



A szegedi Victoria Gőzmalom Rt. 
jegyzőkönyvének részlete

Odlomak iz zapisnika segedinskog 
Parnog mlina „Viktorija” D. D.



Angol nyelvű okirat magyar fordítása 
1907-ből Tiani Francesco és társai 
szegedi szalámigyárával kapcsolatosan

Prevod dokumenta sa engleskog 
na mađarski iz 1907. godine u vezi 

fabrike salame Frančeska Tianija 
u Segedinu



Kiss Ödönné csődeljárási kérvénye Molba za stečaj supr. Kiš Edena
 



Blau Ignác szegedi üzletének 
reklámja ■ Schorr Ottó szegedi 
cégének fejléce

Reklama segedinske radnje 
Ignaca Blaua ■ Zaglavlje segedinske 

firme Ota Šora



A szegedi Winkler Testvérek cég 
fejléce ■ Fejős Ferenc szegedi cégének 
fejléce

Zaglavlje segedinske firme 
Braća Vinkler ■ Zaglavlje  segedinske 

firme Ferenca Feješa



A szegedi Holtzer és Fia cég fejléce 
■ Engelmann Soma szegedi cégének 
fejléce

Zaglavlje segedinske firme 
Holcer i sin ■ Zaglavlje segedinske 

firme Šome Engelmana



A szegedi Domán Mihály és Fia cég 
fejléce ■ Ifj. Rieger Mihály szegedi 
cégének fejléce

Zaglavlje segedinske firme Mihalj 
Doman i sin ■ Zaglavlje segedinske 

firme Mihalja Rigera mlađeg



A szegedi Mayer Ferdinád és Fia 
cég fejléce ■ Brauswetter János szegedi 
cégének fejléce

Zaglavlje segedinske firme 
Ferdinand Majer i sin ■ Zaglavlje 

segedinske firme Janoša Brausvetera
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ZENTA

Zenta rendezett tanácsú város – amely-
hez Felsőhegy, Kevi, valamint Tornyos 
falvak is hozzátartoztak – határa 65 ezer 
kataszteri holdat tett ki, amelyből 60 ezer 
volt termőföld. Ebből 10 ezer hold a vá-
ros tulajdonát, 30 ezer hold pedig össze-
sen 59 földbirtokos tulajdonát képezte. A 
fennmaradó 20 ezer hold összesen 2.074 
birtokos között oszlott meg. A statisztika 
6.636 családfenntartó mezőgazdát tar-
tott nyilván: közülük 2.133 rendelkezett 
önálló birtokkal, 4.503 mezőgazda pedig 
napszámosként vagy haszonbérlőként 
mások földjén gazdálkodott.

SENTA

Atar grada sa uređenim senatom Sente 
– kojem su pripadala i sela Gornji Breg, 
Kevi i Tornjoš – iznosio je 65.000 kata-
starskih jutara, od kojih je 60.000 jutara 
predstavljalo ziratnu zemlju. Od toga je 
10.000 jutara predstavljao svojinu gra-
da, dok je 30.000 jutra pak predstavljao 
imovinu 59 zemljoposednika. Preostalih 
20.000 jutara delilo je ukupno 2.074 
vlasnika. Statistika je registrovala 6.636 
poljoprivrednih izdžavalaca porodice, 
a među njima je njih 2.133 raspolagalo 
vlastitim posedom, dok je 4.503 poljopri-
vrednika privređivalo na tuđem zemljištu 
u svojstvu nadničara ili arendara.

Zenta a XX. század elején Senta na početku 20. veka
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A lakosság létszáma 1880-ban 21.200, 
1900-ban 28.588, 1910-ben 29.666, 
1921-ben pedig 30.694 fő volt.

A XIX. és a XX. század fordulóján 
Zenta – amelynek ügyeit a városi tanács, 
valamint a 200 tagot számláló képviselő-
testületi közgyűlés intézte – a bácskai 
Tisza mente közigazgatási, gazdasági és 
kulturális központjának számított.

Itt volt a székhelye a Zenta, Magyarka-
nizsa, valamint Ada területi illetékességű 
kir. járásbíróságnak, amely telekkönyvi 
hatóságként is működött. A városban 
volt a hivatala a Zentai járás főszolga-
bíróságának, valamint a kir. adóhivatal-
nak is. Posta-, távíró- és telefonhivatala 
működött.

A közbiztonságra a rendőrkapitány 
irányítása alatt 20 tagú városi rendőrség 
ügyelt, de 45 fős csendőrségi alakulat is 
állomásozott itt.

A város pénzügyeinek intézését az 
itteni székhelyű pénzügyi biztos látta el.

Ebben az időszakban a kisipar már 
hanyatlásnak indult, mert – különö-
sen árban – nem tudott lépést tartani 
a gyáripar által tömegesen előállított 
árucikkekkel, amelyekkel a kibontakozó 
kereskedelem ellátta a lakosságot.

Az ipartesülethez mint érdekvédelmi 
tömörüléshez – amely saját székházzal 
rendelkezett – 600 tag tartozott: 400 
iparos és 200 kereskedő.

Zentán is sorra alakultak a gyárak, 
üzemek: 1907-ben hat gőzmalom, egy 
gőzfűrészgyár, nyolc fatelep, egy bútor-
gyár, két téglaégető és cserépgyár, egy 
kályhagyár működött.

Broj stanovnika 1880. je iznosilo 
21.200, 1900. godine 28.588, 1910. go-
dine 29.666, a 1921. godine pak 30.694 
osoba.

Na prekretnici XIX i XX veka Senta 
– o čijim se poslovima staralo Gradsko 
veće, kao i skupština sa 200 odbornika – 
se ubrajala u administrativni, privredni i 
kulturni centar bačkog Potisja.

Tu je stolovao Kraljevski sreski sud 
koji je bio nadležan za Sentu, Kanjižu i 
Adu, a koji je ujedno funkcionisao i kao 
zemljoknjižni organ. U gradu je bio ured 
Kraljevske poreske uprave. Funkcionisali 
su pošta, telegraf i telefon.

O javnoj bezbednosti se starala gradska 
policija pod upravom policijskog kapeta-
na, no tu je bila stacionirana i žandarme-
rijska jedinica sa 45 pripadnika.

O fi nansijskim pitanjima grada starao 
se fi nansijski komesar koji je tu imao svoje 
sedište.

U tom periodu zanatstvo je već počelo 
da nazaduje, pošto – naročito u ceni – 
nije mogla da drži korak sa putem fabrič-
ke proizvodnje masovno proizvođenim 
robnim artiklima kojima je razvijujuća se 
trgovina snabdevala stanovništvo.

Udruženje zanatlija kao interesna   aso-
ci jacija – koja je pak raspolagala i vlastitim 
se dištem – imala 600 članova: 400 zana-
tlija i 200 trgovaca.

Fabrike i pogoni su redom bili podiza-
ni i u Senti: u 1907. godini radilo je šest 
parnih mlinova, jedna parna pilana, osam 
drvara, jedna fabrika nameštaje, dve cigla-
ne i crepane, te jedna fabrika peći.
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Jelentős szerepet játszott a háziipar is, 
amelynek legfontosabb ágai a kosárfonás, 
a hálókötés, valamint a tarhonyakészítés 
voltak.

Több szövetkezet is működött, ame-
lyek közük néhány csődbe jutott, ennek 
főként az iparosok és kis üzletrészesek 
látták kárát.

A város kereskedelme fejlettnek nevez-
hető, hiszen a régió gabonakereskedelme 
Zentán bonyolódott.

A hiteligények kielégítésére több 
pénzintézet is működött: a Zentai Taka-
rékpénztár, a Zentai Általános Takarék-
pénztár, a Zenta Vidéki Takarékpénztár, 
a Zentai Agrár Takarékpénztár, valamint 
a Szerb Hitelintézet Részvénytársaság. A 
pénzintézetek mindegyike 14-15% oszta-
lékot fi zetett részvényei után, de a magas 
kamatok miatt a vállalkozásoknak nem 
tudtak kellő mértékű segítséget nyújtani.

A városban működött az Országos 
Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító 
Pénztár fi ókintézete, amely a munkavál-
lalók és családtagjaik társadalombizto-
sítását volt hivatott szolgálni: a hatályos 
törvény értelmében a betegsegélyezés 
50%-át, valamint a baleset-biztosítás 
teljes összegét a munkaadó fi zette.

Az 1876–1920 közötti időszakban 
Zenta rendezett tanácsú város területéről 
a Szabadkai Kir. Törvényszék 246 egyéni, 
valamint 64 társas céget jegyzett be.

Važnu je ulogu imala i domaća radi-
nost, čiji su najvažniji organci bili plete-
nje korpi, mrežarstvo, kao i proizvodnja 
tarane.

Delovalo je i više zadruga, među ko ji-
ma je nekoliko bankrotiralo, što je   prven-
stveno štetilo zanatlijama i malim   ude o-
ničarima.

Trgovina je u gradu bila razvijena, 
pošto je celokupna trgovina žitaricama u 
regiji obavljana u Senti.

Zarad podmirivanja kreditnih potreba 
delovalo je i više fi nansijskih ustanova: 
Senćanska štedionica, Senćanska opšta 
štedionica, Oblasna štedionica Senta, 
Senćanska agrarna štedionica, kao i Srp-
sko kreditno akcionarsko društvo. Svaka 
fi nansijska ustanova je isplaćivala dividen-
du od 14-15% na svoje akcije, no usled 
visokih kamata one nisu bile u stanju da 
pruže dovoljnu potporu preduzetništvu.

U gradu je delovala i fi lijala Zemaljske 
blagajne za potporu radnika i za osigura-
nje protiv nezgoda, koja je bila pozvana 
da služi pružanju društvenog osiguranja 
za radnike i članove njihovih porodica. 
U smislu važećeg zakona, poslodavac je 
plaćao 50% naknade u slučaju bolesti, kao 
i puni iznos osiguranja od nesreća.

U periodu između 1876. i 1920. 
subotički Kraljevski sudbeni sto je sa po-
dručja grada sa uređenim senatom Sente 
registrovao 246 inokosnih fi rmi, kao i 64 
društvenih fi rmi.    



 A zentai Összetartás lapban 
megjelent hirdetés a Zentai 
Takarékpénztár 1916. január 30-án 
megtartandó évi rendes közgyűléséről

Pozivnica na redovnu skupštinu 
Senćanske štedionice 30. januara 

1916. godine objavljeno 
u lokalnoj štampi  



Heszler és Társai Zentai 
Hengermalom részéről 1899-ben 
kiállított nyugta

Priznanica iz 1899. godine 
Senćanskog mlina na valjke 

Hesler i drugovi



Láng László Károly zentai lakos 
részére 1899-ben kiállított 
iparigazolvány

Obrtnica senćanina Karolja Lasla 
Langa iz 1899. godine



A Zenta-Felőhegyi Keresztény 
Fogyasztási Szövetkezet 1908-as 
cégjegyzése

Upis firme Hrišćanske potrošačke 
zadruge Senta – Gornji Berg 

iz 1908. godine



A Zenta-tóparti Keresztény 
Fogyasztási Szövetkezet 1914-es 
keltezésű átirata

Dopis Hrišćanske potrošačke zadruge 
Senta – Topart iz 1914. godine



Az Újvidéki Központi Hitelintézet 
zentai fiókja részére 1906-ban 
kiállított iparigazolvány

Obrtnica iz 1906. godine koja je 
izdata Senćanskoj filijali Centralnog 

kreditnog zavoda iz Novog Sada 



A Zentai Gőzfűrész Rt. 1932-es 
keltezésű átirata

Dopis Senćanske parne pilane D. D. 
iz 1923. godine



A zentai Brucner Testvére cég által 
kiállított számla

Račun firme Braća Brukner 
iz Sente



Hauer József zentai cégének 
nyugtája

Priznanica firme Jožefa Hauera 
iz Sente



A zentai Heiszler Ferenc féle 
gyógyszertár által kiállított számla

Račun apoteke Ferenca Hejslera 
iz Sente



Kabos Ármin zentai cége által 
kiállított számla

Račun firme Armina Kaboša 
iz Sente



Kraszl József zentai cége által 
kiállított számla

Račun firme Jožefa Krasla iz Sente



Zentai János zentai cége által 
kiállított nyugta

Priznanica firme Janoša Zentaija 
iz Sente
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Szenti Csilla

AZ ASZTALOSMŰHELYTŐL A ROSTAGYÁRIG
A Kalmár Zsigmond és Társa terménytisztító üzem története

A 19. század második felében a megugró népességnövekedés egyre növekvő élelmi-
szerigénnyel járt együtt, amelyet a hagyományos módszerekkel és eszközökkel történő 
termeléssel már nem lehetett kielégíteni. A második ipari forradalom a mezőgazdasági 
termelést is jelentősen átalakította. Az emberi munka jó részét kiváltották az új gépek 
és a gőzenergia. A fejlettebb eszközök előállítása a kovácsműhelyekben kezdődött, 
majd önálló vállalkozásként kisebb-nagyobb üzemek létesültek mezőgazdasági esz-
közök előállítására.

A dualizmus kora az Osztrák–Magyar Monarchia történetében nemcsak politikai, 
hanem gazdasági kiegyezést is hozott. Magyarországon az 1870-es, 1880-as évek a 
tőkés gazdaság és ipar, a tőkés vállalkozások anyagi hátterének megalapozásáról szól-
tak, ennek pozitív hatásai csak a 19. század vége felé kezdtek érződni. A külföldi tőke 
egyre szívesebben fektetett be Magyarországon, emellett a honi tőke is mindinkább 
az ipar felé fordult. A folyamatosan bővülő számú pénzintézetek lehetőséget adtak 
kedvező hitelek fölvételére ipari vállalkozások beindítására. Az állam nem állított 
korlátokat a magánvállalkozások létrejötte elé. Az 1884: XVII: tc. megerősítette a 
szabad verseny gyakorlatát. A céheket lassan fölszámolták, helyettük ipartestületek 
jöttek létre. A 19. század két utolsó évtizedében Hódmezővásárhelyen is elindultak 
a tőkés vállalkozások, kicsit később, mint a térség többi városában, de egyenletes 
növekedést mutatva. Az 1900-as népszámlálási statisztika szerint a városban tíz főnél 
több munkaerőt 15 üzem alkalmazott, húsz főt meghaladó alkalmazottja mindössze 
5 vállalkozónak volt. 1910-re a húsznál több főt alkalmazó vállalkozások száma 11-re, 
az ott alkalmazottak száma négyszáztizennyolcra emelkedett. Ebből 8 vállalkozásnál 
huszonegy–ötven fő, háromnál pedig ötvenegy–száz fő között volt az alkalmazottak 
létszáma. Az emelkedés üteme megegyezik a többi alföldi városéval, de a korábbi 
évtizedek lemaradását nem sikerült behozni. A természetföldrajzi adottságok alap-
ján leginkább a malomipar és a téglagyártás terén történtek ipari próbálkozások. A 
mezőgazdasági eszközök gyártásában Kalmár Zsigmond terménytisztító üzeme volt 
az egyetlen komolyabb vállalat, rostái világhírnévre tettek szert. 

Egy vállalkozás története jóval korábban kezdődik, mint a cégbírósági bejegyzés 
időpontja, nem választható el az egyén sorsától. Az alapítást mindig megelőzi egy 
életút, rengeteg munka. A siker mögött ott az ember, aki lépésről lépésre építette föl 
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a megélhetést és hírnevet biztosító vállalkozást. Jelen tanulmányunk középpontjában 
Kalmár Zsigmond áll, akiről a következőképpen írt Fejérváry József az 1929-ben 
megjelent Vásárhely története családok tükrében című könyvében:

„Neve fogalom, gyára a magyar teremtő erő, a magyar ipar és közgazdasági élet büszkesége. 
Ő hívta életre és ő hordozta meg nevét az egész világon. Az ő zseniális találmánya lett az 
alap, melyen uj rendszer épült föl, uj sikerek, hírnév, gazdagság. Ugyszólván a semmiből 
teremtett s acélenergia oldotta meg az óriási feladatot, mely az egyetlen gyalupadtól az 
ötvenhat gépes gyárig s az első géptől az ötvenezredik Kalmár rostáig elvezetett…”

A találmány történetét a feltaláló gyermekkoránál kell kezdenünk, amelynek em-
lékét a mai napig Hódmezővásárhelyen élő leszármazottak őrzik. A Kalmár család 
az 1850-es évek elején költözött Túrkevéről a Bihar megyei Hegyközújlakra, ahol 
szőlőművelésből éltek. 1860. december 21-én megszületett Kalmár István és Finta 
Mártha gyermeke, Zsigmond. Néhány nap múlva, december 24-én megkeresztelték 
a falu református templomában. 1863 nyara súlyos aszállyal telt, a termés elmaradt, 
a szőlőtőkék kiégtek. A szörnyű pusztítás arra késztette a családfőt, hogy más meg-
élhetést keressen. Családjával együtt Érmellékre költözött, ahol Balázsi generális 
nagybirtokán ispángenerálisként helyezkedett el. 

Ettől kezdve a kis Zsigmond élete Érmellék és a Karcag környéki rokonok között 
telt. Tízéves volt, amikor Karcag mellett libaőrzés közben a töltésen fölbukkant egy 
fura, zakatoló, füstölő szerkezet: egy gőzmozdony. Ez az élmény előrevetítette és 
örökre meghatározta rajongó érdeklődését a gépek iránt. Kisgyermekként fából fa-
rigcsált különféle tárgyakat, édesapja fölfi gyelt jó képességére. 1873-ban Békéscsabára 
küldte fi át asztalostanoncnak Havrám Pál céhmester műhelyébe. Felszabadulását 
követően vándorútra indult, hogy új tapasztalatokat szerezzen. Pesten, Kolozsváron, 
Brassóban bővítette szakmai tudását. Tanulmányútja végeztével Nagyváradra vonult 
be katonai szolgálatra, 15 hónapot töltött Boszniában az okkupálást követően. Kato-
naideje leteltével visszatért Nagyváradra, ahol Rimanóczy Kálmán neves építőmester 
asztalosgyárának művezetőjeként elkezdett dolgozni később híressé vált találmányán. 
A szél és a szita szétválasztóképességének kombinálásával alkotott, szemes termést 
rostáló szerkezetét 1888-ban szabadalmaztatta. A paraszti munkát jelentősen meg-
könnyítő gép Kalmár-rosta néven vált közismertté. 

Kalmár Zsigmond időközben megnősült, és két gyermeke is született, Piroska és 
István. Szociális érzékenységét mutatja, hogy 1888-ban Nagyváradon részt vett a 
szociáldemokrata párt megalakulásában. Ekkorra megérlelődött benne az önállósulás 
gondolata, 1889-ben Túrkevén alapított saját műhelyt, ahol húsz főt alkalmazott. 
Így talált otthonra abban a városban, ahonnan közel négy évtizeddel azelőtt a szülei 
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elköltöztek. Az itt eltöltött tíz év alatt rendszeresen eljárt kiállításokra, számtalan 
díjat nyert rostáival. Rostálószerkezetét így hirdette:

„Legújabb! Minden tekintetében fölülmúlhatatlan! Kalmár Zsigmond cs. és kir. szab. 
különleges termény-tisztító rostagyára 6 év alatt több díszoklevéllel, arany és ezüst ér-
mekkel kitüntetve. Legújabb szerkezetű, szabadalmazott termény-rostáim árjegyzéke. 
Patent verseny-rostáim egyszerű szerkezetük folytán erős szél, felette szép tisztítás és nagy 
munkaképesség tekintetében tünnek ki.”

Hogyan is működött a hosszadalmas és fáradságos kézi munkát kiváltó eszköz? 
Szitaszekrénye ugyanazt a mozgást végezte, mint az asszonyok a kerek kézi rostával. 
A szitaszekrény jobbra-balra lengve, himbálózva – a kézi rostálás karéjozó mozgá-
sát követve – kiszorította a rostalemezen elterülő, középen feltorlódó gabonából a 
könnyebb fajsúlyú gyommagvakat, toklászokat, és azokat a széláramlat felé terelte.

A Túrkevén eltöltött évtized meghozta a szakmai elismertséget, ám a bevételekből 
nem sikerült az üzem további fejlesztéséhez szükséges tőkét kovácsolni. Közéleti sze-
repet aktívan ekkor még nem vállalt, de lehetőségeit meghaladó anyagi támogatást 
nyújtott Tóth Jánosnak, akinek a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt országgyűlési 
képviselőségétől a belügyminiszterségig ívelt a politikai karrierje. Adakozókedve 
miatt csődbe ment, vállalkozását kénytelen volt fölszámolni. 1899 végén életének új 
és végleges állomására, Hódmezővásárhelyre ötödmagával érkezett. Felesége, Hanzli 
Erzsébet és két gyermekük mellett vele tartott Borza Károly, aki 1891-ben 18 évesen 
került Vésztőről Kalmár Zsigmond üzemébe tanoncnak, hűséges kitartásával később 
cégtárssá vált. A rosta feltalálójának jellemét jól példázza, hogy nem engedett a kísér-
tésnek, amikor a válságos helyzetben két bécsi üzletember nyolcvanezer forintért meg 
akarta vásárolni a találmánya szabadalmi jogát. A saját képességébe és erejébe vetett 
hit, valamint az ekkorra megszerzett országos hírnév Vásárhely egyik tehetős vállal-
kozóját meggyőzte arról, hogy érdemes támogatást nyújtania a város új polgárának. 
Fridlander József, a Fridlander-Steiner Első Fakereskedelmi Rt. egyik tulajdonosa 
korlátlan mennyiségű faanyagot ajánlott föl a cég újraindításához. 1900 nyarán Kiss 
Sándor kopáncsi gazda megvásárolhatta az első Hódmezővásárhelyen készült rostát. 

A rendületlen szorgalomnak és a helyi, valamint az országos sajtóban ösztönösen 
jól alkalmazott marketingnek köszönhetően gyorsan beindult az üzlet. Szórólapja 
meggyőzte a gazdálkodókat, hogy a legjobb terméket vásárolják:

„Ha már vesz, vegye a legjobbat. Az eredeti Kalmár rosta a legjobb, tartóssága és utolérhe-
tetlen tisztítása Európa szerte el van ismerve. Fajsuly szerint osztályoz, a többtermeléshez 
szükséges legtökéletesebb vetőmagot választja ki. Sziveskedjen ingyen árjegyzéket kérni. 
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Legolcsóbb árajánlattal szolgál: Kalmár Zs. és Társa terménytisztító gépgyár Hódmező-
vásárhely. Interurban: 69.”

A reklámszövegből az is kiderül, hogy a vállalkozásba egy társ is bekapcsolódott. 
A régi hűséges tanítvány, majd munkatárs, Borza Károly részvételével 1904. február 
19-én a Szegedi Királyi Törvényszéken 879-es számú iparigazolvánnyal, E-1 szám alatt 
bejegyeztették a Kalmár Zsigmond és Társa céget. A részesedési arány 2/3 : 1/3 volt 
Kalmár Zsigmond javára. A Petőfi  utcai ház istállójából átalakított műhelyt a Sörház 
(a bejegyzésben így szerepel, később Serház) tér 8. alatt a Hódmezővásárhely városától 
bérelt régi kaszárnyaépületben kialakított üzem váltotta föl, ahol 1936-ig hatvanezer 
rosta készült el. A közkereseti társaság egyidőben Budapesten is fi óktelepet hozott 
létre, de azt 1907-ben felszámolták. 1906-ban a Magyar Gyárak és Iparvállalatok 
Címtárában Kalmár Zsigmond és Társa Terménytisztító Gépgyár és Vasöntöde néven 
szerepelt a vállalkozás. Az amerikai rendszerű öntöde tette lehetővé, hogy a gépek 
összes alkatrésze a gyárban készüljön, a modern technika mellett teljes önellátást is 
biztosított ez a gyártási rendszer.

A rosták rendszeres szereplői voltak a magyarországi és külföldi szakmai kiállítások-
nak. Az 1903-as kolozsvári kiállításon gr. Bánff y György vett először a terménytisz-
títókból, ezután annyi megrendelést kapott, hogy a gépeket beborították az „elkelt” 
cédulák. Pozsonyban Darányi Ignác földművelésügyi miniszter elismerően gratulált 
Kalmár Zsigmondnak. A bukaresti kiállításon a nagy hőségben egyedi ötlettel 
parfümmel illatosított vizet porlasztott a szelelőrostával. Így vonzotta pavilonjához 
a látogatókat, köztük a román királyt is, aki uradalmai részére vásárolt a gépekből. 
Az egyre növekvő keresletet alig győzte az üzem kielégíteni. 1906-ban elkészült az 
ezredik rosta, 1912-ben a kamarai terület legtekintélyesebb vállalata volt a Kalmár és 
Társa. 1914-re százfőnyi munkást foglalkoztattak, a rosták Európa-szerte ismertté és 
keresetté váltak. Plohn József, az akkoriban Hódmezővásárhelyen működő fotográfus 
készített egy különleges fényképet, amelyen a mai Szeremlei és Bajcsy-Zsilinszky utca 
kereszteződésében Kalmár-rosták sorakoznak végeláthatatlan sorban. A fotó fölirata 
szerint az ezer gépet a Nagyállomásra vitték, innen szállították tovább külföldre. A 
rostagyár sikereiről a Vásárhely és Vidéke napilap 1907. június 19-i számában így írt:

„Városunk közönségének fi gyelmét és érdeklődését annyira lefoglalták az utóbbi évek során 
az ún. közalkotások… hogy talán eszébe se jutott érdeklődni azon kisebb alkotások iránt, 
amelyek egyes emberek buzgólkodása folytán jöttek létre, de legnagyobb fokú elismerésre 
és méltánylásra tarthatnak igényt, mert városunk fejlődését szolgálják oly mértékben és 
olyan arányokban, amint azt sokan el sem képzelik. Egy ilyen alkotása az utóbbi évtizednek 
a már nem csak országszerte, de Európa-szerte ismert Kalmár-féle rostagyár, mely szeré-
nyen húzódik meg a város egyik végén a huszárlaktanya épületében, de olyan munkásságot 
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és akkora tevékenységet fejt ki, minőt egyetlen gyár vagy ipartelepe sem városunknak… 
Örömmel és jóleső büszkeséggel vehetjük tehát tudomásul, hogy a Kalmár-féle gyártelep, 
mely csak a napokban szállított Romániába 5 vagon és Olaszországba 1 vagon rostát, 
de Romániából mintegy félmillió korona értékű megrendelése van, a legutóbbi időben 
kibővült egy modern amerikai rendszerű vasöntödével… Valóban, ha semmi egyéb nem 
is, de a városunkban levő Kalmár-féle gyártelep megérdemelné azt, hogy minden téren 
a legmesszebbmenő állami támogatásban részesüljön, és pedig nem csak azért, mert egy 
csomó munkásembernek nyújt tisztességes kenyeret, hanem sokkalta inkább azért, mert 
hívatva van itt az Alföld szívében arra, hogy az idegenből beözönlő mezőgazdasági gépeket 
teljesen kiszorítsa az országból.”

Szociális érzékenysége, segítőkészsége sikereivel és az anyagi jóléttel nem szűnt 
meg, sőt növekedett. Jótékonysági és kulturális célra is jelentős összegeket költött. 
István fi a későbbi visszaemlékezésében azt írta, hogy édesapja adományai olyan 
összeget képviseltek, hogy egész akkori vagyonuk azt nem érné el. 1908-ban az 
Iparos Daloskör Kalmár Zsigmond bőkezű támogatásával jöhetett létre, a Lánc 
utcai székházzal rendelkező egyesületnek ő lett az elnöke. 1914 elején megalakult a 
Kalmár-rostagyár futballcsapata, nemsokára azonban fel is oszlott a háború kitörése 
miatt. Az első világháború – amely súlyos helyzetbe sodorta a vállalkozást – derékba 
törte további fejlődését. Lelkes hazafi ként egész készpénzforgótőkéjét és vagyonát – 
636 ezer koronát – hadikölcsön jegyzésére fordította. Munkásait elvitték a frontra, 
ennek következtében 1914 decemberében időleges üzembeszüntetésre kényszerült. 
A továbbiakban is csak részlegesen, nagyon kis létszámmal tudtak termelni. A bevo-
nuló munkásai családjának a fi zetésük 40%-át folyósította, a későbbiekben is gondot 
fordított a hadiárvák, özvegyek, menekültek, rokkantak támogatására. Időközben 
István fi át és cégtársát, Borza Károlyt is elvitték a frontra.

Az elhúzódó és vesztes háború következtében a hadikölcsönt soha nem látta vi-
szont. Igyekezett a gyárat újra talpra állítani. Megérezte az idők változását, párosulva 
a mindig erős szociális érzékenységével, teljesen új módját választotta a cég működ-
tetésének. 1918-ban, az őszirózsás forradalmat követően az egykor Nagyváradon a 
szociáldemokrata párt zászlaját bontó Kalmár Zsigmond elhatározta, hogy gyárát 
megosztja munkásaival. A Vásárhelyi Reggeli Újság december 8-ai számában megjelent 
felhívásában a következőket olvashatjuk:

„Elérkezett az idő, hogy a tettek mezejére álljon mindenki. Félre a puszta frázisokkal és 
valósítsuk meg azt, amire a magyar hazának szüksége van. Sorakozzunk mindnyájan igaz 
testvéri szeretettel az egyenlőség zászlója alá. Egyesítsük a szellemi és fi zikai munkáserőt a 
tőke erejével és törekedjünk arra, hogy ez által naggyá és hatalmassá lehessünk. Tudatjuk 
mindenkivel, akit illet, vagy érdekel, hogy a Kalmár Zs. és társa gépgyár és vasöntöde 
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czég ujjá akar alakulni. Uj címén mint a »Kalmár Zs. és Társa Terménytisztító Gépgyár 
és Vasöntöde Munkásegyesületi Részvénytársaság!« óhajt megalakulni.”

Az érdeklődőket előértekezletre hívta a gyár irodájába. Harminc-negyven munkást 
tervezett bevenni az egymilliós tőkét képviselő vállalkozásba. Az újságíró a következő 
megjegyzést teszi híradásában: 

„A háború előtt és a háború alatt mindenütt ott volt a cég és ott volt Kalmár, ahol segíteni 
kellett. A hadban tönkrement iparosoknak a héten adott ötezer koronát és most társul 
veszi maga mellé munkásait.”

Borzasztó csalódást okozott számára, hogy a munkásokat fölemelni szándékozó 
őszinte törekvése ellenére a Tanácsköztársaság kommunista fordulata után 1919. 
április 21-én a direktórium intézőbizottsága a város polgármesterével, több elöljáró-
jával és jó néhány tehetős polgárával együtt ellenforradalmárnak nyilvánította. Egy 
visszaemlékező szerint Dávid Balázs direktor ezekkel a szavakkal adta ki a parancsot 
Kalmár Zsigmond elfogására és túszul ejtésére a nemzetőrnek: „Ide magát küldöm, 
látom, hogy izmos ember. Ott ellenállásra is találhat! … Ha ellenállnak, ha csak egy 
szót szólnak, lője agyon őket!” A gyártulajdonos ajtaján április 22-én hajnali há-
romkor kopogtattak, ellenállás nélkül engedelmeskedett a parancsnak. Családjától 
úgy búcsúzott el, mintha utoljára látná őket: „Fiaim, legyetek derék, jó emberek. 
Szeressétek az Istent, a hazát, az embereket. Segítsetek a szegényen. Adakozzatok 
a szegény katonáknak. A maradék szivaromat is osszátok ki ezek közt a jó emberek 
között. Áldjon meg az Isten benneteket! Harminc év óta vagyok a szegénység barátja, 
harminc éve dolgozom becsületesen, keservesen, ez a jutalmam!” Még aznap délelőtt 
különvonattal szállították sorstársaival együtt Budapestre, a Margit körúti fogházba. 

Két hónapi rabság után betegen, tüdőgyulladással, lelkileg megtörve érkezett haza. 
Elkeserítő látvány fogadta, távollétében a megszálló román hadsereg nekifogott a 
rostagyár kifosztásának. 32 napon át ötven-hatvan főnyi munkaerővel a gyár teljes, 56 
darabból álló gyártósorát leszerelték, még a betonalapzatból is kirángatták a gépeket, 
263 kész rostát és az összes kéziszerszámot elvitték. Nem maradt az üzemből más, 
mint a bérelt épület négy fala. A rekvirálás néhány napja alatt több mint két és fél 
millió aranykorona kár érte a céget. Kalmár Zsigmond saját becslése szerint 1914 és 
1920 között a veszteségei másfél ezer kat. hold föld árát tették ki. Soha senkitől egy 
fi llér kártérítést nem kapott. A csalódottság és a lelki megrázkódtatás miatt életének 
utolsó két évtizedében a közvetlen politizálástól teljesen visszavonult – csupán városi 
képviselőként a törvényhatósági bizottság tagjaként vállalt szerepet a város közéle-
tében. Elsősorban szociális jellegű előterjesztései voltak: szociális otthon létesítését 
javasolta, ami meg is valósult Kútvölgyön – a villanyt ő vezettette be a saját pénzén, 
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az intézmény a mai napig működik –, munkásgimnázium alapítására tett javaslata 
nem valósult meg. A cég anyagi erőforrása semmibe veszett, csak alapítójának szel-
lemi tőkéje, akaratereje, tettrekészsége maradt meg. Annak dacára, hogy ekkor már 
hatvanéves volt, a trianoni békediktátum évében a nulláról újrakezdte vállalkozása 
fölépítését. Olyan súlyos, korábban föl nem merülő gondokat kellett leküzdenie, 
mint a munkaerőhiány, a rekvirált gépek pótlása, a hazai vásárlóerő gyöngesége, a 
földbirtokreform keltette bizonytalanság, az Osztrák–Magyar Monarchia közös 
vámterületének megszűnése, a korábbi – főként délkelet-európai, balkáni – piacok 
elvesztése. Többéves frontszolgálat után Borza Károly, a hűséges cégtárs súlyos be-
tegen tért haza, a régi munkások közül is többen munkaképtelenné váltak az első 
világháború poklában. 

A gyár lassan ébredezett tetszhalott állapotából. Először is korábbi üzleti part-
nereitől elnézést és türelmet kért a cég, hogy korábbi igényeiket teljesíteni tudja. 
Kölcsönökből vásárolt gépekkel, csekély létszámú munkással 1921-ben újraindult a 
termelés. Október 12-én meg is érkezett a háború utáni első megrendelés Romániából: 
azokhoz a rostákhoz rendeltek alkatrészeket, amelyeket két éve a megszállók hurcoltak 
el a gyárból. A rekvirálás során ugyanis nem vitték magukkal a szitákat, amelyek nélkül 
a magtisztító szerkezet használhatatlannak bizonyult. Kalmár Zsigmond teljesítette 
az igényt. Az 1925. augusztus 22-én Budapesten megnyílt mezőgazdasági, kertészeti, 
ipari és kulturális kiállításon már ismét megjelentek a Kalmár-rosták. A növekedés 
igen lassúnak mutatkozott, az 1926-os gyáripari címtár adatai szerint az alkalmazottak 
száma mindössze tizenöt fő volt, de még az 1930-as népszámlálás sem jegyezte a húsz 
fő feletti munkást foglalkoztató cégek között. Közben több haláleset is beárnyékolta 
Kalmár Zsigmond életét. 1922-ben 38 évnyi házasság után elveszítette feleségét, nem 
sokkal később édesanyját. 1927-ben meghalt egykori tanítványa, későbbi cégtársa, 
Borza Károly, akivel 36 évet dolgoztak együtt. István fi a hajógépésznek szegődött, 
a szülői házat elhagyva évtizeden át járta a világot. Ettől kezdve magánéletében is 
egyedül maradt, és a gyárat is egyedül irányította. A cég neve megváltozott, Kalmár 
Zsigmond Gépgyára lett. 

Munkásságára országos szinten is fölfi gyeltek. Az 1927-es szentesi kiállításon három 
miniszter is megcsodálta terménytisztító berendezéseit. Mayer János földművelésügyi 
miniszter még ugyanabban az évben ellátogatott a Kalmár-rostagyárba. Két évvel 
később Vladár Endre szakprofesszort küldte Vásárhelyre, hogy szemügyre vegye 
Kalmár Zsigmond új találmányát, a vetőmagtisztító vibrátort. A folyamatos újításra 
a cséplőgép elterjedése miatt volt szükség, mert ez a szerkezet kiváltotta a Kalmár-féle 
szelelőrostát. A csökkenő kereslet ösztönözte az egyéb mezőgazdasági termények, 
így többek között a burgonya válogatására szolgáló eszközök kifejlesztését. Később 
különböző méretben és típusban gyártottak különleges, apró magvak kiválasztására 
szolgáló berendezéseket, vetőmagtisztító kézi erőhajtásos szelektort, répamag-kivá-
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lasztó ponyvaelevátoros gépeket, morzsolókat is. Miközben Magyarországra is be-
gyűrűzött a világgazdasági válság, a külföldi eladásokat kiállításokon való részvétellel 
igyekezett a cég előmozdítani. Az 1931-es ankarai bemutatón aranyérmet nyertek 
a Kalmár-termékek, amelyekből vásárolt is a török kormány, sőt Görögországból is 
kaptak megrendelést. Elsősorban a külföldi megrendeléseknek köszönhetően sikerült 
átvészelni a gazdasági válság időszakát.

1929-ben vetődött föl a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium részéről, 
hogy a Magyar Királyi Állami Méntelep céljaira – a város laktanyaépítési kötelezettsé-
gének megfelelően – a régi huszárlaktanyát használják föl. Kalmár Zsigmond cégének 
1904 óta itt volt a várostól bérelt telephelye. 1930. október 31-én Soós István polgár-
mester támogatásával újabb hat évre sikerült meghosszabbítani a bérleti szerződést, ám 
később annak lejárta előtt szerették volna kiüríttetni a bérleményt. Kalmár Zsigmond 
ekkor a főispánhoz levelet intézett, amelyben felsorolta mindazt az értéket, amelyet 
a város javára tett: Európa összes országába eladott rostáival öregbítette az ország és 
Hódmezővásárhely hírnevét, alkalmazottainak és családjuknak jó megélhetést bizto-
sított, mindig foglalkozott a közügyekkel, a kultúrával, gyámolította a szegényeket, 
adakozott a köz javára, saját erőből állt talpra a román rekvirálás után. Csalódottságát 
fejezte ki, hogy a város a bérleménye néhány héten belüli elhagyására kényszeríti. Új 
telephely létesítéséhez több hónapra lenne szükség. Kalmár a kért haladékot megkap-
ta, de a kártalanítás mértékét a város vezetősége túlzottnak, ennélfogva csak részben 
teljesíthetőnek tartotta. Végül 50 ezer darab nagy méretű falitéglát és 10 ezer darab 
hódfarkú tetőcserepet utaltak ki a város téglagyárából, valamint 50 köbméter homokot 
a kishomoki homokbányából. Ezenfelül elvihette a maga által beépített padozatot, 
ajtókat és ablakokat. Kalmár Zsigmond május 1-jére kiürítette a bérleményt, a Jókai 
utca 25. alatt vásárolt telken épült föl az új gyár, ahol új lendületet vett a vállalkozás, 
nyolcvan–száz munkást alkalmaztak. Sokan közülük 30-40 éve vállaltak munkát a 
cégnél, elbúcsúztatásukkor kisebb vagyonnak megfelelő összeget kaptak, amelyből 
akár házat is tudtak venni.

Közben István fi a hazatért a hajós szolgálatból Budapestre, de édesapja hívó szavára 
1939-ben visszatelepült Hódmezővásárhelyre. Így a családi harmónia is helyreállt, 
apa, fi ú, unoka sokat forgolódtak együtt az üzemben. A történelem azonban újabb 
fordulatot készített elő, az ősz folyamán kitört a második világháború. A világégés 
következményeit Kalmár Zsigmond már nem érte meg, 1941. november 27-én el-
hunyt. Üzemét két gyermekére, Istvánra és Piroskára, valamint a gyár főkönyvelőjére, 
Magony Józsefre hagyta. A cég elnevezése ettől kezdve Kalmár Zsigmond és Társa 
Különleges Terménytisztító Gépgyár és Vasöntöde lett. A gyártott termékek sorát 
kukoricamorzsolóval, szecskavágóval, répaszeletelővel és egyéb kisebb berendezésekkel 
bővítették. A fokozatosan leszálló üzletmenetet azonban nem sikerült megállítani. 
1943-ban azt panaszolta a cég, hogy a Magyar Királyi Ipari Anyaghivatal által enge-
délyezett évi gyártási keret legföljebb az előző évről megrendelt és ki nem szállított 



1 5 1

gépek harmadrészének a legyártására volt elegendő. A háború alatt húsz-harminc 
munkással termeltek. Kalmár István így írt a fennálló szomorú helyzetről:

„Fájdalmasan és kínosan érint bennünket, amikor naponta kapjuk tömegével a könyörgés-
számba menő rendelő leveleket, hivatkozva harctéri szolgálatra, hadirokkantságra, a sze-
metes növények nélkülözhetetlen tisztítására szolgáló gépszükségletre, s mégsem tehetünk 
mást, mint hogy a rendelkezéseknek megfelelően magyar becsületességgel és tisztességgel a 
megengedhető keretek között dolgozzunk. Természetesen így a legcsekélyebb fejlődésről, 
gyarapításról szó sem lehet. Legföljebb talán elérjük azt, hogy üzemünket átmenthetjük 
egy jobb kornak, egy boldogabb Magyarországnak.”

Ez a vágyott időszak a Kalmár-rostagyár számára nem érkezett el. A cég megszűntét 
az 1950. augusztus 5-én történt államosítás jelentette. Kalmár István nem volt hajlandó 
aláírni a jegyzőkönyveket. Saját házából egy egyszobás bérleménybe kellett költöznie 
családjával. Így ért véget egy közel fél évszázados sikertörténet. A gyár helyét a Jókai 
utcai telephelyen a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat foglalta el. A későbbi Hódgép 
a hajdanvolt rostagyár gépeire alapozva alakult meg és vált nagyüzemmé. A család 
további sorsát az osztályidegenség bélyege határozta meg. 

Kalmár Zsigmond nem Hódmezővásárhelyen született, de szerves részesévé vált 
a város életének. A mezőgazdaságból élőknek nagy segítséget nyújtottak modern 
technológiájú eszközei, a cég fénykorában száz munkást foglalkoztatva ugyanennyi 
családnak biztosított megélhetést. Törvényhatósági bizottsági tagként részt vett a 
város irányításában, presbiterként szolgálta a református egyházat. Jövedelméből 
jelentős mértékben támogatta a rászorulókat. Labdarúgócsapatot alapított, daloskört 
szervezett. A Kalmár-rostával hírnevet szerzett városának és hazájának. Halála 60. 
évfordulóján 2001. november 27-én Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város kopjafát 
állíttatott a sírjánál. Az avatáson Dömötör János nyugalmazott múzeumigazgató így 
fogalmazott: 

„Ha lett volna még néhány Kalmár Zsigmond-formátumú személyiség Vásárhelyen az 
adott korszakban, akkor másként alakul a város fejlődése.” 

Irodalom és források

Szigeti János – Kovács István – Kruzslicz István Gábor – Szabó Ferenc: 
Hódmezővásárhely története II. Hmv., 1993, Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város Önkormányzat.

Hódmezővásárhely története III. Hmv., 2019.
Fejérváry József: Vásárhely története családok tükrében. Hmv., 1929, Erdei 

Sándor könyvnyomdája. 
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Rotár Krisztina

A SZEGEDI KENDERFONÓ TÖRTÉNETE 
A MEGALAPÍTÁSTÓL 1920-IG

A török korszak állandó háborúskodásaival elbizonytalanította, lassította ugyan 
Szeged gazdasági fejlődését, megakasztani azonban nem tudta. A tiszai hajózás le-
hetősége kifejezetten kedvezően hatott a hajóépítő-, a kötélverő- és a ponyvaiparra. 

A 19. század második felében Szeged textilipara főként a kenderfeldolgozás révén 
vált ismertté. A kender – ipari növényként – az egyik legismertebb haszonnövény, 
amelyet évezredek óta használ az emberiség. A kínaiak ruhákat, cipőket, köteleket 
készítettek kenderből. Európába feltehetően szkíta közvetítéssel jutott el. 

A kender felhasználásáról a legkorábbi írásos feljegyzés Hérodotosztól származik, 
aki a szkítáknál járván a következőket írta: 

„Országukban kender terem, mely leghasonlóbb a lenhez, kivéve a vastagságot és nagy-
ságot. Ebben sokkal felülmulja a kender. Ez mind önmagától mind vetés után terem. S 
a Th rákok ruhákat készítenek belőle, melyek leghasonlóbbak a lenbőliekhez. S a ki nem 
nagyon jártas benne, nem képes megkülönböztetni, valjon lenből vagy kenderből van-e. 
A ki pedig még nem látott kendert, lenbőlinek fogja tartani a ruhát.

A scythák tehát magokkal vivén e kender magvát, a nemezsátrakba bújnak, és azután 
a tűz által izzó kövekre dobják a magot. Ez pedig reáhintve füstölg s oly nagy gőzt okoz, 
hogy semmiféle görög izzasztó fürdő felül nem múlja. S a scythák gyönyörködve ezen 
izzadásban kurjonganak. Ez nekik fürdő gyanánt szolgál; mert vízzel soha sem mossák 
testüket. A nők pedig érdes kövön összetörnek cyprus-, cédrus- és töményfát s vizet ön-
tenek reá. S azután e gyurmával, mely vastag, bekenik az egész testet és arczot. S ettől jó 
illatuak is, s ha másnap leveszik a kenőcsöt, tiszták és fényesek is.” 

                                                           (IV. könyv, 74–75. szakasz. Télfy János fordítása)

A 18. század második felében a magyarországi kötélverőipar főként kisebb, céhes 
keretek között mozgott. 

1801-ben egy Bakay János György nevű, eredetileg zentai illetőségű kötélverő jelent 
meg Szegeden, ahol sikeresen mestervizsgát tett, s felvették a szegedi kötélgyártócéh 
tagjai közé. A mester Újszegeden telepedett le családjával. 
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Fia, Bakay János már bírói minőségben tevékenykedett Újszegeden. Komoly köz-
életi szerepet töltött be, házát gyakran látogatta Lonovics József, az akkori csanádi 
püspök. Bakay János maga is működtetett egy kötélverőcéhet, amely jó foglalkoztatási 
mutatóval rendelkezett: 1847-ben az ő műhelyében volt a legmagasabb a foglalkoz-
tatottak létszáma. 

Bakay János aktívan részt vett az 1848–1849-es eseményekben, a szabadságharc 
idején fegyverrel küzdött az önálló Magyarországért. Az ekkor tizenéves, Nándor 
nevű fi a az I. honvéd vadászzászlóaljban harcolt, ahol meg is sebesült. 

A világosi fegyverletétel után az akkor 17 éves Nándor vándorútra kelt, hogy tu-
dását külföldi műhelyekben csiszolja. Körútjáról 1856–1857 körül tért haza, majd 
bekapcsolódott édesapja üzletébe. Külföldi útjai során szerzett tapasztalatait azonban 
csak lassan kamatoztathatta, hiszen édesapja üzletvezetési és szervezési fi lozófi ája 
meglehetősen konzervatívnak bizonyult. Az ifj ú Bakay ezekben az években aktívan 
bekapcsolódott Szeged közéleti, irodalmi életébe. Közreműködött a Szegedi Híradó 
1859-es megalapításában, s egyik fő támogatója volt a Szeged történetének megírására 
indított kezdeményezésnek. 

Bakay Nándor mestervizsgáját 1859. április 17-én tette le, s a mester titulus viselé-
sére alkalmasnak találtatott. Bakay Nándor 1863-ban – édesapja betegeskedése miatt 
– vette át az üzlet irányítását. Ez év elején megnősült, feleségül vette Wiszkydenszky 
Etelkát. Bakay János 1863. szeptember 30-án elhunyt. 

A szegedi kenderfonógyár
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A 19. század 60-as éveiben egyértelművé vált, hogy a céhes keretek már elavultak, 
hogy a testület már képtelen a tagok érdekeit védeni. Kiéleződött a konkurenciaharc. 
1872-ben végre szentesítették a céhek felszámolását előíró törvényt. A kötelescéh 
megszűnése után, 1873-ban Bakay Nándor mechanikai kötélüzemmé alakította 
át cégét. 

A Szegedi Híradóban 1877. április 15-én megjelentetett egy hirdetést, amelyben 
tájékoztatta Szeged város közönségét, hogy üzemét modern angol gépekkel szereli 
fel. Időközben a város elöljáróságának is jelezte, hogy a Búzaszentelő utca 546. sz. 
házhelyen gyárépítkezést tervez. Erre az engedélyt megkapta. Húsz gőzmeghajtású 
szövő- és ötvenhat fonókerék kezdte meg a termelést, így évente 2500–3000 mázsa 
kötél- és egyéb árut állítva elő. 

Egyik életrajzírója, Gelléri Mór hangsúlyozza, hogy Bakay Nándor roppant céltu-
datos, agilis ember, aki a közéletben, különösen az iparpártoló tevékenységben is rend-
kívül energikusnak bizonyult. Nevéhez kötődik az 1876. évi kiállítás megszervezése. 
Egyik hangadója volt az önálló Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara felállításának. E 
tevékenységével párhuzamosan igen aktív kulturális munkát folytatott, elnöke volt 
többek között a Polgári Dalárdának, valamint a Szegedi Felsőkerületi Népkörnek 
is. Mindezek mellett politikai téren is szerepet vállalt, ennek megkoronázásaként az 
1878. november 26-ai pótválasztás alkalmával a Függetlenségi Párt színeiben Szeged 
I. kerületének képviseletében a képviselőház tagja lett. Országgyűlési képviselőként 
1881-ig tevékenykedett. 

Bakay Nándor (Pollák Zsigmond 
metszete, 1875)
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Az 1879 márciusában bekövetkező árvízkatasztrófa súlyosan érintette Bakay Nán-
dor üzemét is. A gyártelep még július végén is részben víz alatt állt. A Búzaszentelő 
utcai gyárépületben keletkezett károk értéke 1472 Ft-ot tett ki, kártérítési igényéről 
azonban lemondott a nehezebb anyagi helyzetben lévők kártalanításának javára. 
A   Rácztemető utcai oldalon viszont sokkal súlyosabb volt a pusztítás. Ezen a részen 
szinte minden tönkrement, az itt keletkezett kár elérte a 7000 Ft-ot. Az épületek 
megrongálódása mellett számolni kellett a gépek, berendezési tárgyak, szerszámok 
károsodásával, a készáruk és a különféle nyersanyagok romlásával is. Az árvíz után a 
városvezetők elhatározták Szeged városképének, infrastruktúrájának modernizálását, 
átalakítását. A gyakorlatban ez azt is jelentette, hogy a korábbi telekviszonyokat radi-
kálisan át kellett alakítani, hiszen a tervezett sugárutak, terek gyakran a magánemberek 
ingatlanain keresztül húzódtak. Bakay Nándor gyártelepe is a kisajátítandó ingatlanok 
listájára került, 1880. június 15-ei határidővel le kellett bontania. Ezt követően már 
1881-ben működtetni kezdett egy nagyobb kapacitású, modernebb eszközökkel 
felszerelt gyárat. Problémát jelentett azonban, hogy Bakay Nándor anyagi nehézsé-
gekkel küzdött, ezért 1884-ben az üzem átalakult. Ekkor jött létre a Bakay-féle Fonó-, 
Szövő-, Kötélgyár és Kenderbeváltó Rt., amely a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
érdekeltségébe tartozott. Összesen 900 db 200 Ft névértékű részvényt bocsátottak 
ki. Bakay mint részvényes műszaki igazgató folytatta tevékenységét. 

A vállalat helyzete valójában csak 1890-ben stabilizálódott, amikor a Magyar Ipar- 
és Kereskedelmi Bank támogatásával 350.000 Ft részvénytőkével Budapesten megala-
kult a Szegedi Kenderfonógyár Rt. A részvénytársaság vidéki kenderkóró-kikészítő 
üzemek alapítására alaptőkéjét 1895-ben 400.000, 1897-ben pedig 500.000 Ft-ra 
emelte. Ilyen vidéki telephelyek jöttek létre Mezőhegyesen, Palánkán és Komádiban. 

A frissen megalakult Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara az 1891-es üzleti év 
lezárását követően az alábbi képet festette a vállalatról: 

„A kerületünkben lévő fonó- és szövőgyárak között az első helyen a Szegedi Kenderfonógyár 
Rt. áll… E gyárban több mint 180 000 Ft értékű, összesen 74 angol szakgép van mozgásban 
és egy 300 lóerejű fő-hajtógép, 2 kisebb mellékgőzgép 4 kazánból táplálva végzi az erőmun-
kát. A gyárban 2 igazgató és 1 műszaki vezető alatt 100 férfi  és 150 női munkás, továbbá 
31 fi ú, összesen tehát 284 munkás van alkalmazásban. A gyár évi termelése 700 tonna 
varrócérna és kötözőzsineg, szövőfonál, vargafonál, kötél, kötéláru, könnyebb és nehezebb 
nyüstös1 heveder szövetek, összesen több mint félmillió Ft értékben. A gyártmányok a 
belföldön kívül Szerbiába és Romániába vitetnek, sőt Angliában is forgalomba kerültek.”

 1 A nyüst szövőszéknek v. szövőgépnek fonálból v. drótból készült alkatrésze, amely a 
láncfonalak egy részét síkjukból függőlegesen kiemeli, hogy az így támadt nyíláson a vetélő 
átröpíthesse a vetülékfonalat. (Czuczor Gergely: A magyar nyelv szótára) 
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A kedvező folyamatok bírták rá arra a vezetőséget, hogy 1892-ben a gyári munkások 
létszámát 400 főre emelje. Ugyancsak ebben az esztendőben következett be a tragédia, 
amely az elért eredményeket megsemmisítette: 1892. július 5-én délután tűzvész tört 
ki a gyárban, amely teljes egészében a tűz martalékává vált. A tulajdonosok kevés haj-
landóságot mutattak a gyár újjáépítésére. Álláspontjukon akkor változtattak, amikor a 
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara állami pénzsegélyt szerzett Lukács László pénz-
ügyminisztertől. Az újjáépítés olyan ütemesen haladt, hogy a gyárat 1893 tavaszán be 
lehetett indítani. Az újjáépítés során arra törekedtek, hogy bővítsék is az üzemet, ez 
különösen a szakgépek tekintetében vált jelentőssé. A beruházások eredményeként 
megnőtt a termelékenység: 1891-ben 700 tonnás, kb. félmilliós termelési értékkel 
számolhattunk, míg 1893-ban ez az érték 1000 tonna és 750.000 Ft. 

A vállalat összvagyonának értéke az 1900. évi 1 millió koronával szemben 1913-
ban már 4,3 millió korona volt. 

Az első világháború kitörése után nagyarányú hadikonjunktúra bontakozott ki. 
A hadsereg felszerelése és ellátása megkívánta az állami megrendeléseket. A Szegedi 
Fonógyár az 1915. és 1916. évre megkapta a profi ljába tartozó cikkek gyártásának 
kizárólagos jogát. 

1917-ben ez a helyzet megszűnt, sőt a háborús szükségletek kielégítése, valamint a 
haditermelés zavartalanságának biztosítása érdekében a kormányzat katonai felügyelet 
alá helyezte a jelentősebb gyárakat. A Szegedi Fonógyárat az elsők között helyezték 
katonai irányítás alá. Első parancsnoka Bászel Elek százados lett, majd őt követte 
Titze Sándor százados. 

A háborút követő időszakban a gyár a nyersanyaghiány miatt csak korlátozottan 
működhetett. Összességében elmondható, hogy a háborús veszteségek és a trianoni 
katasztrófa ellenére a kenderfonó ismét talpra állt és hatékonyan működött. Ezt az 
1929-es gazdasági világválság akasztja meg. 

Bakay Nándor Szeged meghatározó alakjaként új szemlélettel segítette a város 
gazdasági és kulturális fejlődését egyaránt. 
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Molnár Tibor

ZENTAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 
ZENTA1

A Magyar Királyi Földművelési, Ipari és Kereskedelemügyi Minisztérium 1868. 
december 11-ei keltezésű 19448/1868 számú, illetve 1872. augusztus 11-ei keltezésű 
11881/1872 számú jóváhagyó határozata folytán a pénzintézetet már 1869-ben beje-
gyezték az ideiglenes cégjegyzékbe. A Szabadkai Királyi Törvényszék mint cégbíróság 
a társas cégek jegyzékébe 1876. július 3-án jegyezte be Ct. 10/1876 szám alatt.2 

Az alapszabályzatot az 1876. június 5-én megtartott közgyűlésen módosították.
Ennek értelmében a vállalat takarékpénztári betétek elfogadása, valamint hitelügy-

letek gyakorlása érdekében alakult. A részvénytársaság tartamát a közgyűlés 1898. 
december 31-ei határidővel szabta meg.

Alaptőkéje 120 ezer forintot tett ki: 1200 darab, névre szóló, 100 forintos – gya-
korlatilag 50, mert a részvényesek azonnal csak a felét fi zették be – részvényből állt.

Megalakuláskor aláírási joggal Mihálkovits István igazgató-elnök bírt, az ő meg-
bízásából pedig Kohn Imre, Mester Lajos, Rothmann Sándor és Czeizner Ferenc.

A pénzintézet 1879. évi mérlege (forintban):

 Vagyon
Pénztár 12.484,78
Előleg 9.741,00
Leszámítolás 523.099,02
Jelzálogkölcsön 17.335,00
Értékpapír 2.414,00
Belváltás 1.000,00
Vert pénz 208,61

 1 A tanulmány alapjául Tolmácsy Géza Pénzügyi élet I. rész. Bankok és részvénytársaságok 
1876–1944 című, 1969-ben Zentán megjelent kötete szolgált.

  A cég működésére vonatkozó iratok forrása: Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 86 A kerü-
leti bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) iratai – Szabadka (1945–), (1876–1959). 195. 
számú doboz.

 2 Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 86 A kerületi bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) 
iratai – Szabadka (1945–), (1876–1959). 39. kötet: Társas cégjegyzék I. kötet, 10. oldal, 
illetve később I. kötet 229–230. oldal, valamint III. kötet 55–58. oldal.
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Ingatlan 38.324,38
Beszerzés 400,00
Bank 12.508,63
Összesen 617.515,42

Teher
Részvénytőke 60.000,00
Tartalékalap 64.167,76
Tisztviselők segélyalapja 2.466,66
Betét 488.090,54
Törzsbetét 5.284,61
Osztalék 177,70
Jótékonyság 50,00
Átviteli kamat 8.010,23
Nyereményegyenleg 1879-ben 19.267,92
Összesen 617.515,42

A részvénytársaság elnök-vezérigazgatója 1880-ban Mihálkovics István, az aligaz-
gatói pozíciókat Mester Lajos és Kohn Sámuel töltötték be. A felügyelőbizottságot 
Szekfű György, Deutsch Lajos, Czehe Győző és ifj . Braun Ignác alkották. Az intézet 
titkára Szabó László, a könyvelési feladatokat Rothmann Sándor főkönyvelő és Tol-
mácsi Márton könyvelő látták el. A cég pénztárnoka Czeizner Ferenc. 

Mihálkovits István elnök-vezérigazgató – akinek nevéhez a takarékpénztár megala-
pítása mellett több zentai vállalkozás is köthető, és aki 1880–1881-ben Zenta polgár-
mesterének tisztségét is betöltötte – 1888. augusztus 3-án, 58 éves korában hunyt el.3 

A kezdeti időszak részvényeseinek pontos névsora ismeretlen, de személyükre követ-
keztetni lehet – ha nem is mindenkire – az évenként újraválasztott igazgatóbizottsági 
tagok nevéből. Az igazgatóbizottsági tagok ugyanis rendszerint a legtöbb részvénnyel 
rendelkező, nevesebb közéleti személyiségek soraiból kerültek ki.

A pénzintézet székháza a zentai Fő tér északi részén állt, az 1960-as években bontot-
ták le. Helyén ma az OTP-csoporthoz tartozó újvidéki Vajdasági Bank (Vojvođanska 
Banka) zentai fi ókja található.

A takarékpénztár 1890. évi mérlege (forintban): 

Vagyon
Készpénz 22.304,00
Értékpapírok 15.011,00

 3 A zentai római katolikus plébánia 1882–1888 közötti időszakra vonatkozó halotti anya-
könyve, 401/1888 sz. bejegyzés.
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Váltótárca 568.860,00
Jelzálogkölcsönök 2.230,00
Kölcsönök zálogra 15.786,00
Kölcsönök kötvényekre 141.014,00
Ingatlanok 44.569,00
Felszerelés 400,00
Különféle 1.567,00
Részvénytartalék 45.000,00
Összesen 856.741,00

Teher
Alaptőke 120.000,00
Tartalékalap 60.000,00
Különleges tartalék 12.669,00
Nyugdíjalap 12.058,00
Betétek 562.584,00
Visszleszámítolás 44.170,00
Hitelezők 22.889,00
Átmeneti tétek 6.234,00
Tiszta nyereség 16.137,00
Összesen 856.741,00

Bevétel
Nyereményáthozatal 57,00
Váltókamat 46.258,00
Átmeneti kamat 6.428,00
Jelzálogkamat 460,00
Előlegkamat 1.582,00
Kötvénykamat 13.160,00
Értékpapírkamat 850,00
Ingatlanok után 3.166,00
Jutalékok és díjak 633,00
Vegyes 33,00
Összesen 72.654,00

Kiadás
Takarékbetéti kamat 26.974,00
Egyéb kamat 13.922,00



1 6 2

Leírásokra 5.142,00
Takarékbetéti adó 2.666,00
Tiszti fizetések 3.967,00
Kezelési költségek 1.494,00
Adók és illetékek 2.352,00
Összesen 56.517,00

Tiszta nyereség
Különleges tartalékalap 2.331,00
Nyugdíjalap 322,00
Osztalék 12.000,00
Jutalékok 1.291,00
Jótékonyság 70,00
Nyereményátvitel 123,00
Összesen 16.137,00

1891-ben a vezérigazgatói és elnök-igazgatói posztot Dudás István töltötte be. Vá-
lasztmányi tagok: Appel Ede, Csernák Antal, Deutsch Farkas, Deutsch Adolf, Flesch 
József, Hirschenhauser József, Jedlicska István, Kiss János, Kohn Ignác, Zettin József, 
Mester Lajos, Papp Antal, Szabó János, Zettin Ignác, Dudás Lajos, Matkovits Lajos, 
Steiner Jakab, Vuits Vazul, Habram Ferenc, Jakobovits Ármin, Árvay Lajos, Nikolits 
Milos, Hevér Péter, dr. Révay N. János, Vuits Szabbasz, Guelminó Alajos, Preszly 
Károly, Peczárszky György, Vuits György és Vass György. A felügyelőbizottságban 
Szekfű György, Czehe Győző, Deutsch Lajos és Vuits János tevékenykedtek. 

Az 1897. január 31-én megtartott közgyűlés a társaság tartamát további 30 évre, 
azaz 1928. december 31-éig hosszabbította meg.

A takarékpénztár 1899. évi mérlege (koronában):

Vagyon
Készpénz 63.673,00
Értékpapírok 20.280,00
Váltótárca 2.069.792,00
Jelzálogkölcsönök 542.368,00
Előlegek zálogra 79.030,00
Adósok 58.070,00
Ingatlanok 65.400,00
Felszerelés 1.400,00
Különféle 3.134,00
Összesen 2.903.147,00
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Teher
Alaptőke 240.000,00
Tartalékalap 120.000,00
Új tartalékok 27.709,00
Egyéb alapok 1.492,00
Nyugdíjalap 52.993,00
Betétek 1.756.232,00
Törzsbetétek 16.579,00
Visszleszámítolás 603.896,00
Kamatadó 4.034,00
Fel nem vett osztalék 90,00
Átmeneti tétek 18.458,00
Nyereség 61.664,00
Összesen 2.903.147,00

Bevétel
Értékpapírkamat 940,00
Váltókamat 155.619,00
Kötvénykamat 41.537,00
Előlegkamat 11.916,00
Különféle kamat 18.450,00
Jutalékok és díjak 3.182,00
Ingatlanok után 6.850,00
Vegyes 133,00
Összesen 238.607,00

Kiadás
Takarékbetéti kamat 80.635,00
Visszleszámítolási és egyéb kamat 19.213,00
Takarékbetéti adó 8.135,00
Adók és illetékek 14.248,00
Tiszti fizetések 12.800,00
Kezelési költségek 2.040,00
Leírások 2.800,00
Lakbér 1.000,00
Kamattérítés 36.072,00
Összesen 176.943,00
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Tiszta nyereség
Általános tartalékalap 6.166,00
Nyugdíjalap 1.223,00
Osztalék 48.000,00
Jutalékok 5.894,00
Jótékonyság 371,00
Összesen 61.664,00

A pénzintézet vezérigazgatói és igazgató-elnöki pozícióját 1900-ban Dudás István 
töltötte be. A választmány tagjai Deutsch Adolf, Hirschenhauser József, Jedlicska 
István, Stoltz Dezső, dr. Glücksthal Adolf, Mester Lajos, Rudits Farkas, Dudás Lajos, 
Steiner Jakab, Vuits Vazul, Árvay Lajos, Hevér Péter, dr. Révay N. János, Guelminó 
Alajos, Preszly Károly, Peczárszky György, Vuits György, dr.  Flesch Miksa, Braun 
Vilmos, Salamon Dénes, dr. Huszágh Nándor, Pusztai Mihály, Érdujhelyi Menyhért, 
dr. Lendvai Mór, Vuits Pál, Matkovits Béla, Kovács László, Barkóczi Izsó, Deutsch Illés 
és Braun Izsó. A felügyelőbizottságot Vuits János, Kiss Simon, Habermann Dezső és 
ifj . Kohn Ignác alkották. A cég jogtanácsosa Szabó László volt. A könyvelést Tolmácsy 
Márton fő-, valamint Flesch Márton segédkönyvelő végezték. A pénztárnoki pozíciót 
Fischer Miksa töltötte be, a titkár pedig Burány Máté volt. 

A 19. és a 20. század fordulóján a takarékbetétekre 5%-ot fi zettek, míg a hitelek 
után 5,5–6% kamatot számítottak. 1902. július 1-jétől a betétkamatokat 4,5%-ra 
csökkentették. 

Az 1904 és 1907 közötti időszakban a térségben némi gazdasági fellendülés volt 
tapasztalható. A takarékpénztár azonban a bizonytalan kimenetelű, ideiglenesnek 
minősített piaci fellendülést kellőképpen nem használta ki, kihelyezéseiben nem 
kockáztatott. Az igazgatóbizottság pénzpolitikája helyesnek bizonyult, hiszen az 
1907–1908-as év súlyos pénzügyi válságot hozott.

Az 1904. december 11-én megtartott közgyűlés az addigi részvénytőkét 200 da-
rab megsemmisítésével, azaz 40 ezer koronával csökkentette. Az új részvénytőke így 
200 ezer koronát tett ki: 1000 darab, egyenként 200 korona névértékű részvényből állt.

Amikor 1902-ben a régi fahíd leszakadt, a zentai piac – így a pénzpiac is – elvesztette 
közvetlen, gyors és megbízható összeköttetését a szomszédos torontáli területekkel. 
1908 májusában azonban, a vashíd forgalomba állításával ez a terület ismét a zentai 
piac közvetlen vonzáskörzetébe került. A megnagyobbodott üzletkör diktálására az 
1911. április 9-ei, valamint az 1912. január 14-ei közgyűlés az alaptőkét 600 ezer 
koronára emelte: 2000 darab, egyenként 300 korona névértékű, teljesen befi zetett 
részvényből állott.

1869-től a Zentai Takarékpénztár tulajdonában állt a zentai Fő téren álló kocsma. 
A létesítményt a pénzintézet bérbe adta: 1885-től Homay János, később Schambach 
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Emil, 1894-től Kranner János, majd Dala Károly, Hauzer Frigyes, 1908 és 1911 között 
pedig Forray Elek bérelte. A létesítmény 1880-tól a Magyar Király Szálló nevet viselte, 
vendéglőként és kávéházként a város legcsinosabb épületének számított. A pénzintézet 
vezetősége 1910-ben döntött úgy, hogy a régi vendéglő helyén új, modern követel-
ményeknek megfelelő szállót építtetnek. Az új épület 1910–1911 folyamán épült fel 
Magyar Ede4 tervei alapján, és a Royal Szálló nevet kapta.5 Ma is szállodaként üzemel.

Az első világháború kirobbanásának áruhiány, valamint lassú áremelkedés, drágu-
lás lett a következménye. 1914 őszén megkezdődtek a hadikölcsönjegyzések mind a 
bank saját részére, mind az ügyfelek számlájára. A hadikölcsönt részben a takarék- és 
folyószámla-követelések terhére, részben pedig erre a célra nyújtott hitelekből fe-
dezték, amelyek 1914–15-ben meghaladták a negyedmillió koronát. A pénzintézet 
1914–15-ben saját eszközeiből 50 ezer korona hadikölcsönt jegyzett.

1915-ben a takarékpénztár legtöbb részvényével rendelkeztek (zárójelben a rész-
vények száma): dr. Flesch Miksáné 41, dr. Huszágh Nándor, Flesch Márton, Slavnić 
Miodrag, dr.  Felsch Miksa, Deutsch Vilmos, Deutsch Illés, Gyetvai Géza, özv. 
Dudás Istvánné és Bergel Mór (40-40), Pusztai Mihály és dr. Flesch Jenő (32-32), 
Flesch Mártonné 29, Habermann Dezső (25), Braun Vilmos (24), Pollák Salamon, 
valamint König Vilmos, Hirschfeld Simon, Müncz Róza, dr. Huszágh Nándorné és 
Hevér Péter (20-20).

A pénzintézet 1915-ös és 1916-os mérlege (koronában), amely jól illusztrálja a 
háborúnak a gazdaságra és a pénzügyi életre gyakorolt hatását:

Vagyon 1915 1916
Készpénz 72.597,00 44.686,00
Értékpapírok 369.446,00 376.209,00
Váltók 2.113.649,00 1.200.640,00
Jelzálog 686.792,00 584.139,00
Törlesztett kölcsönök – 591.260,00
Kötvények 70.882,00 50.733,00
Adósok 35.373,00 459.250,00
Folyószámla – 172.909,00
Ingatlanok – 250.479,00
Házak 258.479,00 –
Felszerelés 900,00 –
Pénzintézeti Központ – 3.200,00
Összesen 3.608.118,00 3.3733.458,00

 4 Magyar Ede (Orosháza, 1877 – Szeged, 1912) magyar építész.
 5 Valkay Zoltán: Zenta építészete. Újvidék–Zenta, 2002, Forum – Th urzó Lajos Közművelő-

dési Központ, 314–316.
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Teher 1915 1916
Részvénytőke 600.000,00 600.000,00
Tartalék 314.087,00 317.902,00
Egyéb alap 6.679,00 6.999,00
Nyugdíjalap 193.264,00 129.228,00
Betétek 1.853.785,00 2.433.146,00
Visszleszámítolás 404.835,00 65.800,00
Átruházott jelzálog 23.300,00 23.300,00
Hitelezők 3.779,00 1.102,00
Osztalék – 30,00
Átmeneti tétek 138.368,00 27.366,00
Betétkamatadó 3.741,00 3.649,00
Nyereség 76.280,00 84.963,00
Összesen 3.608.118,00 3.3733.458,00

 
Az 1916. évi nyereség felosztása (koronában):

Általános tartalékalap 4.248,00
Különleges tartalékalap 8.000,00
Nyugdíjalap 1.699,00
Osztalék 60.000,00
Jutalék 11.088,00
Jótékonyság 400,00
Nyereményátvitel 4.528,00
Összesen 84.963,00

A mérlegeket dr. Flesch Miksa igazgató-elnök, Flesch Márton könyvelő és Slavnić 
Miodrag segédkönyvelő, helyettes pénztárnok írták alá. Az éves elszámolást az igaz-
gatóság részéről dr. Huszágh Nándor, Pusztai Mihály, Mester Andor, Vuits György, 
Deutsch Vilmos és Hirschfeld Simon, a felügyelőbizottság részéről pedig Gróf József, 
Pollák Salamon, Roser József és Kiss Simon írták alá.

A háború, a kormányzat intézkedései ellenére is, egyre gyorsuló infl ációt generált. A 
komoly drágulási hullám 1918-ban kulminált. Ennek következtében a takarékpénztár 
is részvénytőke-emelésre kényszerült, és az 1918. augusztus 11-én megtartott rend-
kívüli ülésen erről döntött is. Az alaptőkét újabb 2000 darab, egyenként 300 korona 
névértékű részvény kibocsátásával 600 ezerről 1,2 millió koronára emelték. Egyide-
jűleg a felemelt részvénytőkét kitevő 4000 darab, egyenként 300 korona névértékű 
részvényt 2000 darab, egyenként 600 korona névértékű részvénnyé vonták össze.

A takarékpénztár 1920. évi mérlege (koronában):
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Vagyon
Pénzkészlet 368.038,52
Személyi hitelű váltók 2.936.596,04
Jelzálogilag biztosított váltó 2.068.298,00
Jelzálogkölcsön 468.000,36
Kötvénykölcsön 2.566,00
Intézeti ház és Royal Szálloda 250.479,08
Helyi értékpapírok 180.650,00
Tőzsdén jegyzett értékpapírok 435.867,00
Az SZHSZ Királyság 
elismervényei 174.000,00
Adósok folyószámlájában 1.924.397,61
Összesen 8.808.893,61

Teher
Részvénytőke 1.200.000,00
Tartalékalap 565.000,00
Nyugdíjalap 169.367,60
Jótékony célú alap 8.201,00
Betétek könyvecskére 5.667.642,59
Folyó betétek 588.478,27
Átruházott jelzálogkölcsönök 23.126,44
Átmeneti kamat 97.100,90
Fizetendő betétkamatadó 9.535,16
Hitelezők folyószámlában 241.441,21
Fel nem vett osztalék 20.871,00
Nyereség 218.129,44
Összesen 8.808.893,61

A pénzintézet 1896 és 1922 között a következő osztalékot fi zette:

1896–1901 között évente 20-20%
1902 18%
1903 15%
1904 10%
1905 12%
1906–1907 között évi 30 korona/részvény
1908–1909 között évi 35 korona/részvény
1910–1911 között évi 40 korona/részvény
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1912 36 korona/részvény
1913 40 korona/részvény
1914–1916 között évi 30 korona/részvény
1917 32 korona/részvény
1918 37 korona/részvény
1919 70 korona/részvény
1920 70 korona/részvény
1921 90 korona/részvény
1922 100 korona/részvény

 
Az 1921. január 30-án megtartott 52. rendes évi közgyűlésen a következő 37 rész-

vényes vett részt (zárójelben a birtokolt részvények száma): dr. Flesch Miksa (40), 
Hevér Péter (20), Steiner Jakab (10), Flesch Márton (40), Slavnić Miodrag (29), 
Gyetvai Géza (20), Schramm Nándor (32), Slavnić Krsta (4), Mester Andor (19), Kiss 
Simon (9), Gróf József (26), Bergel Jakab (9), dr. Flesch Sándor (6), Pusztai Mihály 
(20), Goldstein Benő (4), Hoff mann Mór (10), Flesch Ignác (5), Braun Vilmos (22), 
König Vilmos (50), Deák Orbán (3), Schaff er Henrik (37), Frank József (3), Polacsek 
Jakab (22), Papp József (18), Frankl Henrik (1), Vuity György (22), Bergel Mór (40), 
Hacker Kálmán (23), Slavnić Ignác (15), Roser József (26), Aft ergut Herman (1), 
Donáth Ferenc (22), Fischer Fülöp (5), Kovács László (26), Lieber Rezső (10), König 
Lipót (20) és Jedlicska István (60).

Az impériumváltást követően a pénzintézet neve Senćanska štedonica Deoničarsko 
Društvóra változott. 

1922-ben az igazgatóságot átszervezték. Új igazgatósági tagok lettek Predrag Cucin, 
dr. Milivoj Lolin és Miodrag Slavnić, akiket egyben cégjegyzési joggal is felruháztak. 
A takarékpénztár vezérigazgatója dr. Flesch Miksa, főkönyvelő és prokurista6 Flesch 
Márton, könyvelő és prokurista Miodrag Slavnić, pénztárnok és prokurista Gyetvai 
Géza lett. Mester Andor és Pusztai Mihály igazgatósági tagsága megszűnt.

1922 márciusában az alaptőkét 800  ezer dinárra emelték, amely 4000 darab, 
egyenként 200 dináros, bemutatóra szóló részvényből állt. 

1923-ban újabb tőkeemelést hajtottak végre 1,6 millió dinárra, ami immáron 8000 
darab 200 dináros, bemutatóra szóló részvényből állt.

A takarékpénztár 1923 és 1925 között évente 30 dinár osztalékot fi zetett egy-egy 
részvény után. Ez az összeg 15%-ot biztosított a részvényeseknek. Ez szép haszonnak 
minősült, hiszen a délszláv állam nemzeti bankja ebben az időszakban a belföldi 
bankok kölcsöneire és a visszleszámítolási hitelekre 6%-ot, lombardi hitelekre pedig 
8%-ot számított.

 6 Prokurista = cégjegyző.
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Ebben az időben a pénzintézet részvényeinek legnagyobb hányada Kovács László 
helyi földbirtokos kezében volt.

A takarékpénztár 1925. évi mérlege (dinárban):

Vagyon
Váltók 4.980.634,00
Folyószámla- és 
lombardadósok 759.650,00
Ingatlanok 62.620,00
Értékpapírok 392.150,00
Jelzálogkölcsönök 90.014,00
Pénztár 325.822,00

Teher
Részvénytőke 1.600.000,00
Takarékbetétek 3.331.993,00
Takarékalap 335.000,00
Külön takarékalap 2.522,00
Nyugdíjalap 219.910,00
Visszleszámítolás 387.000,00
Hitelezők 157.858,00
Engedményezett 
jelzálogkölcsönök 5.782,00
Fel nem vett osztalék 13.132,00
Átmeneti kamatok 196.000,00
Nyereség 631.693,00

Eredményszámla
Kamatjövedelem 648.604,00
Ingatlanjövedelem 19.019,00
Értékpapír-jövedelem 21.710,00
Egyéb jövedelem 13.535,00
Igazgatási költségek és 
fizetések 110.101,00
Nyereség 361.693,00
Adók 231.074,00
Végösszeg 6.610.890,00
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Az 1927. április 20-án megtartott rendkívüli közgyűlés határozata értelmében a 
zentai pénzintézet egyesült a szabadkai Opšta privredna banka Deoničko Društvóval 
(Közgazdasági Bank Részvénytársaság), és mint annak zentai fi ókintézete működött 
tovább. Noha a Zentai Takarékpénztárt – mint önálló jogi személyt – törölték a 
cégjegyzékből, továbbra is megtartotta korábbi nevét: Zentai Takarékpénztár mint 
a Közgazdasági Bank Rt. Szabadka Fiókja. A tovább működő fi ókintézet a város és 
vidéke meghatározó pénzintézete maradt.

A fúziónak több különböző oka is volt. A pénzügyi kormányzat különféle új illeté-
keket, adókat és magas összegű pótadókat vezetett be, ugyanakkor a betétkamatokat is 
keményen megadóztatta. A pénzintézetek működésének – különösen a kisebbeknek 
– nem kedvezett az elavult adózási rendszer, amely szerint a kifi zetett adókat nem 
sorolhatták az üzleti költségek közé, hanem a kimutatott nyereséghez számították, 
így évről évre lavinaszerűen növekedett az adóalapjuk.

1926–27-ben a részvénytöbbség Predrag Cucin kezébe került, aki dr. Flesch halá-
lát követően gyakorlatilag az intézetet igazgatta. Cucin volt egyébként a szabadkai 
bankkal történt fúzió egyik fő szószólója. Egy ügyes húzással a zentai Royal Szállodát 
– amely addig a takarékpénztár tulajdonát képezte – saját tulajdonába vette, tőkéjét 
pedig kivonta a pénzintézetből.

A szabadkai bankkal való egyesülést követően a részvénytöbbség – a szabadkai 
pénzintézeten keresztül – a csókai Lederer család tulajdonába került. A zentai fi ók-
intézet igazgatója 1927-től Jámbor Elemér7 lett. 

A gazdasági helyzet fokozatosan rosszabbodott. A pénzintézetek és részvénytársa-
ságok számára az 1929-es adótörvény sem hozta meg a remélt könnyítést.

1929. október 29-én bekövetkezett a „fekete csütörtök”, amikor az óriási árfolyam-
zuhanás következtében összeomlott a New York-i tőzsde. Ez az esemény alapjaiban 
rengette meg a világ gazdasági életét: világszerte patinás cégek omlottak össze egyik 
napról a másikra, üzemek szüntették be a termelést, dolgozók milliói váltak mun-
kanélkülivé, öngyilkossági hullám söpört végig az országokon, kispénzű emberek 
tömegei váltak koldussá. A tőzsdéken mindenki csak eladni akart, venni senki. A nagy 
gazdasági világválság váratlanul szakadt az emberiség nyakába, hiszen az 1927–1929 
közötti időszakot „aranyéveknek” nevezték: a tőzsdék szárnyaltak, a részvények ára 
– amelyekbe a kisemberek milliói is befektették megtakarított pénzüket – folyama-
tosan emelkedett. 

A gazdasági krízis vidékünkön is éreztette hatását, a pénzintézetek betétállománya 
rohamosan csökkent. 1931-ben az állam korlátozó intézkedéseket foganatosított: 
fi zetési moratóriumot a betétek kifi zetésére, valamint a tartozások – különösen a 
földművesek tartozásainak – megfi zettetésére.

 7 Jámbor Elemér (Monostorszeg, 1891– ?) bankár, bankigazgató.
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1931-ben a zentai takarékpénztár jelentős összeget fi zetett ki betéteseinek, zömmel 
készpénzben. A kisebb betéteket korlátozás nélkül kielégítette, a nagyobbakat pedig 
a korlátozási intézkedéseket jóval meghaladó mértékben. Ezzel a lépéssel sikerült a 
betétesek nyugalmát részben visszaállítani. 

Az 1932–1935 közötti időszak a mobilitás megőrzésének jegyében telt el, jelentős 
javulás azonban csak 1936-tól volt tapasztalható.

1939-től már a háborús események irányították a gazdasági életet: a második vi-
lágháború teljes súlyával rászakadt Európára, rövid időn belül pedig Jugoszláviára is.

A két világháború közötti időszakban a pénzintézet legfontosabb ügyfelei Kovács 
László, Rieger István és Rudics Ignác földbirtokosok, Cucin Predrag vállalkozó, vala-
mint Fischer Ármin és ifj . Klein Lipót kereskedők voltak. A pénzforgalom legnagyobb 
részét ugyanakkor a csókai Lederer-uradalom forgalma tette ki, amely a mezőgazdasági 
szezonban a napi 1–2 millió dinárt is elérte.

Az 1941–1944 közötti időszakban továbbra is fi ókintézetként – Zentán, a Szt. 
István tér 9. szám alatt – működött, Jámbor Elemér igazgatása alatt. A takarékpénztár 
1942 februárjában kivált a Pénzintézeti Központból.

A második világháború után a szocialista Jugoszláviában kialakított bankrendszer 
nem tette lehetővé további működését, ezért felszámolták, és 1949-ben törölték a 
cégjegyzékből. 
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Molnár Tibor

ZENTAI ÁLTALÁNOS TAKARÉKPÉNZTÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, ZENTA1

A 1870-ben alapított, rövid életű Zentai Népbank Részvénytárság felszámolását kö-
vetően a részvényesek újabb vállalkozásba fogtak, amelynek eredményeként létrejött 
a Zentai Általános Takarékpénztár Részvénytársaság. A pénzintézet működésére a 
budapesti székhelyű Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium 1873. 
november 18-án 17235/1873, illetve 1875. október 28-án 24366/1875 számú ha-
tározatával adott jóváhagyást.

A korábban működő Zentai Népbank Rt. alapszabályát – az új bank szükségleteinek 
megfelelően – az 1876. május 25-én megtartott közgyűlés módosította és elfogadta. 
Az alapszabály a takarékpénztár működési tárgyát betétek elfogadásában, valamint 
hitelügyletek gyakorlásában határozta meg. A vállalkozás időtartama az alapszabály 
szerint 30 év, 1876. január 1-jétől számítva. A pénzintézet alaptőkéje 104.900 forint 
volt, ami 2098 darab – egyenként 50 forintos, névre szóló, teljesen befi zetett – rész-
vényből állt. A cég közgyűlésének elnökévé Jankovich Aurélt, igazgatóvá Lukácsevits 
Ignácot választották. Aláírási joggal rendelkezett még az igazgatóbizottságból 
dr. Révay N. János orvos és Deutsch Lajos, valamint Mold Mihály könyvelő és Suber 
Ignác pénztárnok is.

A részvénytársaságot a Szabadkai Királyi Törvényszék mint illetékes cégbíróság 
1876. augusztus 3-án jegyezte be a társascég-jegyzékbe Ct. 28/1876 szám alatt.2

A pénzintézet közgyűlésének elnöki posztját 1879 és 1881 között Matkovits Lajos 
töltötte be, akit Szekfű György követett.

A pénzintézet 1879. évi mérlege (forintban):

Vagyon
Pénztár 16.819,17
Lakbér 600,00
Váltótárca 298.808,95

 1 A tanulmány alapjául Tolmácsy Géza Pénzügyi élet I. rész. Bankok és részvénytársaságok 
1876–1944 című, 1969-ben Zentán megjelent kötete szolgált.

 2 Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 86 A kerületi bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) 
iratai – Szabadka (1945–), (1876–1959). 39. kötet: Társas cégjegyzék I. kötet, 28. oldal, 
illetve később I. kötet 232 oldal.
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Kötvénytárca 127.916,12
Zálogtárca 5.583,00
Előjegyzés 86,36
Felszerelés 437,00
Összesen 450.450,60

Teher
Alaptőke 104.900,00
Tartaléktőke 12.178,47
Betéti tőke 293.760,08
Előre felvett kamatok 8.204,05
Hitelezők és adósok 12.157,53
Osztalék 115,45
Zálogjogi illeték 68,13
Betétkamat utáni illeték 210,21
Zálog utáni bélyegilleték 1,80
Nyereményegyenleg 
1879-ben 18.854,88
Összesen 450.450,60

1880-ban a felügyelőbizottság tagja Habram János, Lebák Ferenc, Popper Jakab, 
Horovitz Bertalan és ifj . Kohn Ignác. A titkár Elek János, a könyvelő Mold Mihály, a se-
gédkönyvelő pedig Kovácsevits Ottó, míg a pénztárnoki teendőket Suber Ignác látta el.

A 1880-as évek jelentős gazdasági fejlődést eredményeztek Zentán is: erősödött a 
szövetkezeti mozgalom, szaporodtak a kereskedelmi és ipari vállalkozások, és a vasút 
is elérte a várost. Mindez a Zentai Általános Takarékpénztár részvényeseit is alaptő-
ke-emelésre ösztönözte. Az 1891. szeptember 17-én megtartott közgyűlésen döntés 
született arról, hogy az alaptőkét a tartalék rovására 120 ezer forintra kerekítik. Ettől 
kezdve az alaptőke 800 darab, névre szóló, egyenként 150 forintos részvényből állott.

A közgyűlés a vállalkozás tartamát 1891. január 1-jétől számított 50 évre hosz-
szabbította meg.

A részvénytársaság 1891. évi mérlege (forintban):

Vagyon
Készpénz 21.272,00
Értékpapírok 404,00
Váltótárca 525.664,00
Kölcsönök kötvényekre 267.116,00
Ingatlanok 17.000,00
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Felszerelés 500,00
Különféle 28.994,00
Összesen 860.950,00

Teher
Alaptőke 120.000,00
Tartalékalap 30.932,00
Nyugdíjalap 9.473,00
Betétek 546.256,00
Visszleszámítolás 106.089,00
Különféle 13.994,00
Átmeneti tételek 6.473,00
Tiszta nyereség 27.574,00
Összesen 860.950,00

Az 1891-es tiszta nyereség felosztása (forintban):

Általános tartalékalap 1.379,00
Részvényvásárlási alap 9.502,00
Nyugdíjalap 276,00
Osztalék 12.000,00
Jutalék 3.860,00
Jótékonyság 207,00
Nyereményátvitel 350,00
Összesen 27.574,00

Az Osztrák–Magyar Monarchiában 1892-ben vezették be egységes fi zetőeszköz-
ként az osztrák–magyar koronát, de csak 1900. január 1-jétől lett kötelező a koroná-
ban való számítás.3 Magyarországon a korona értékét fél forintban határozták meg. 
A forintváltópénzeket 1900-ban, a forintbankjegyeket pedig 1902. december 31-én 
vonták be. Az ezüst egyforintosokat csak a korona magyarországi megszűnésekor, 
1927-ben vonták ki a forgalomból véglegesen. 

A következő időszakban a város fejlődése töretlen maradt, az új épületek jelentősen 
megváltoztatták a városképet. Különösen az 1895-ös királylátogatás hozott számos 
újítást: Zenta aszfaltozott utakat és villanyvilágítást kapott.4 

 3 Magyarország – a dualista Monarchia tagállamaként – az 1892. évi XVII. törvény-
cikkel vezette be a koronát mint aranyalapú valutát. 

 4 I. Ferenc József császár és király az 1895. évi katonai hadgyakorlat, ún. császárgya-
korlat kapcsán 1895. szeptember 20–21-én látogatott Zentára.
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Az új kihelyezések következtében a takarékpénztár eszközei megcsappantak. Ennek 
következtében az 1896. augusztus 23-án megtartott közgyűlés alaptőke-emelésről 
döntött: a 180 ezer forintos alaptőkét 1200 darab – névre szóló, egyenként 150 forint 
névértékű – részvény képezte.

1899-ben a pénzintézet igazgatója Lukácsevits Ignác, igazgatóhelyettese pedig 
Rezsny Aurél és ifj . Kohn Ignác. A felügyelőbizottságot Barkóczi Izsó, Vuits György, 
Frankl Henrik, Singer Sándor és Krahl Mór alkották. Választmányi tagok: Árvay La-
jos, Bergel Antal, Branovacski Nikola, Branovacski János, Braun Izsó, Braun Vilmos, 
Boros Lukács, Csernák Antal, Deutsch Adolf, Deutsch Illés, dr. Glücksthal Adolf, 
Guelminó Alajos, Goldstein Dávid, Hirschenhauser József, Hirschfeld Simon, Kovács 
László, ifj . Kohn Ignác, Kohn M. Ignác, Lukácsevits István, Mester Lajos, Peczárszky 
György, Pusztai Mihály, Rezsny Aurél, Radovanovits Miklós, Rudics Farkas, Szegfű 
György, Steiner Jakab, Suvic Ferenc, Szekfű György, Vuits Vazul és Vuits János. 

Könyvelő és cégjegyző: Kovácsevits Ottó. Titkár és cégjegyző: Elek János. Pénztár-
nok és cégjegyző: Horti János. Segédkönyvelő: König Vilmos. Ügyész: dr. Spitzer Mór.

A cég 1898. évi mérlege (forintban):

Vagyon
Készpénz 28.136,00
Értékpapírok 5.250,00
Váltótárca 761.737,00
Jelzálogkölcsönök 56.272,00
Kölcsönök kötvényre 324.550,00
Adósok 8.815,00
Ingatlanok 23.447,00
Felszerelés 500,00
Különféle 3.828,00
Összesen 1.212.535,00

Teher
Alaptőke 180.000,00
Tartalékalap 66.396,00
Ösztöndíjalap 5.150,00
Nyugdíjalap 20.346,00
Betétek 532.296,00
Visszleszámítolás 366.629,00
Hitelezők 3.344,00
Fel nem vett osztalékok 168,00
Átmeneti tételek 8.963,00
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Különféle 1.513,00
Nyereség 27.728,00
Összesen 1.212.535,00

A pénzintézet tiszta nyeresége az 1898. évre 27.728,00 forintot tett ki, amelyet a 
következőképpen osztottak fel: általános tartalékalapba 1338,00 forint, nyugdíjalapba 
277,00 forint, osztalékra 21.600,00 forint, jutalékra 4331,00 forint, jótékonyságra 
pedig 132,00 forint jutott.

A századfordulón a pénzintézet a betétekre 5%, míg a hitelekre 5,5–6%-os kamatot 
számított. 1902. július 1-jétől a betétkamatot 4,5%-ra csökkentették.

1903 novemberében elhunyt Lukácsevits Ignác, a takarékpénztár első elnöke és 
igazgatója. 

A pénzintézet választmányi jelentése az 1903. évi mérleggel kapcsolatosan 1904. 
január 12-ei keltezésű:

„Az 1903. évi üzletünk eredményében megfelel a korábbiaknak. Hogy a tiszta haszon az 
előzetes évinél magasabb abban leli magyarázatát, hogy múlt év végén kevesebbet kellett 
kétes számlára leírnunk.

Javasoljuk, hogy az 55.456,04 korona tiszta jövedelmet f. év február 3-án a következőleg 
osztassék fel: 1200 darab részvényünket 13. sz. szelvényének 30 koronával való beváltására 
36.000,00 korona, 20% alapszabályszerű jutalékokra 11.109,20 korona, igazgatóhelyet-
teseknek 500 korona, jutalmazásokra 686,84 korona, jótékonysági célokra 250 korona, 
átvitel új számlára 7.000,00 korona.”5

A takarékpénztár 1903-as évre vonatkozó mérlegéből (koronában) – amelyet 
ifj .  Kohn Ignác igazgató és König Vilmos cégjegyző könyvelő írtak alá – kitűnik 
a cég egészséges pénzügyi helyzete, valamint elővigyázatos, minimális kockázatot 
vállaló üzletvitele:

Vagyon
Készpénzkészlet 57.115,59
Váltótárca 1.305.165,46
Kötelezvénykölcsön 580.299,01
Jelzálogkölcsön 43.701,00
Ércpénzek 311,60
Értékpapírok 21.060,00
Ingatlanok 49.170,12

 5 Idézi Tolmácsy Géza: i. m. 29.
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Berendezés 1.300,00
Adósok előjegyzési 
számlán 13.644,97
Bankok és bankárok 1.792,96
Adósok fedezet mellett 56.342,03
Összesen 2.129.902,74

Teher
Részvénytőke 360.000,00
Tartalékalap 145.193,01
Nyugdíjalap 52.682,09
Ösztöndíjalap 10.300,00
Takarékbetétek 1.375.689,71
Folyószámlabetétek 81.926,41
Visszleszámítolt váltók 23.120,00
Átmeneti kamatok 18.521,50
Fizetendő tőkekamatadó 2.338,84
Fel nem vett osztalék 3.067,00
Kölcsönökből 
visszatartott összegek 1.518,14
Nyereség az 1903. évben 54.573,04
Nyereségáthozat az 1902. 
évből 973,00
Összesen 2.129.902,74

A kereskedelmi törvény 195. paragrafusa értelmében a mérleget megvizsgálta és 
rendben találta a felügyelőbizottság: Krahl Mór jegyző, valamint Frankl Henrik, 
Hirschfeld Simon és Singer Sándor tagok.

1908-ban Zentánál átadták rendeltetésének a Tiszán átívelő vashidat, ami újabb 
lendületet adott a vidék gazdasági életének. A Zentai Általános Takarékpénztárnál is 
megjelentek a torontáli ügyfelek, ami indokolta az újabb alaptőke-emelést. Az 1911. 
február 8-án megtartott közgyűlés döntése értelmében az alaptőkét 450 ezer koronára 
emelték, aminek alapján az alaptőke 1500 darab, névre szóló, egyenként 300 korona 
névértékű részvényből állt.

A pénzintézet 1910-re és 1911-re vonatkozó mérlege (koronában):

Vagyon 1910 1911
Készpénz 41.721,00 49.367,00
Értékpapírok 139.621,00 139.622,00
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Váltók 2.925.065,00 3.139.005,00
Jelzálog 579.660,00 671.262,00
Kötvények 161.650,00 135.967,00
Adósok 35.765,00 124.830,00
Átmeneti tételek 6.423,00 7.253,00
Ház/ingatlan 36.016,00 35.968,00
Osztrák–Magyar 
Bank-zsíró 3.067,00 1.490,00
Leltár 1.300,00 1.490,00
Összesen 3.930.288,00 4.306.064,00

Teher
Részvénytőke 360.000,00 450.000,00
Tartalék 200.000,00 258.200,00
Befizetés az új kibocsátású 
részvényekre 88.650,00
Ösztöndíjalap 10.270,00 10.270,00
Nyugdíjalap 66.782,00 67.949,00
Betétek 2.065.290,00 2.350.446,00
Visszleszámítolás 1.026.024,00 1.045.588,00
Hitelezők 1.522,00 2.376,00
Osztalékok 322,00 406,00
Átmeneti kamat 22.042,00 23.116,00
Hátratartott kamatadó 3.895,00 4.545,00
Nyereség 85.491,00 93.168,00
Összesen 3.930.288,00 4.306.064,00

1916-ban a pénzintézet vezérigazgatója ifj .  Kohn Ignác, az igazgatósági tagok 
pedig Deutsch Illés, Kovács László, König Vilmos, Peczárszky Szlávkó, dr. Rothman 
Árpád, Steiner Jakab és Vuits János. A felügyelőbizottságot Frankl Henrik elnök, 
valamint Harsányi János, Hirschfeld Ferenc, Haberman Dezső és Szlávnity Krszta 
tagok alkották. A főkönyvelő König Vilmos, a segédkönyvelő Varga István, míg a 
pénztárnoki tisztséget Deák Orbán töltötte be.

A részvénytársaság 1915-ös és 1916-os mérlege (koronában):

Vagyon 1915 1916
Készpénz 162.389,00 64.078,00
Értékpapírok 227.975,00 373.725,00
Váltók 2.777.317,00 3.018.960,00
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Jelzálog 532.206,00 623.603,00
Kötvények 116.185,00 137.559,00
Adósok 88.157,00 322.525,00
Átmeneti tételek 26.834,00 29.121,00
Ház/ingatlan 35.776,00 35.728,00
Osztrák–Magyar Bank-zsíró 1.022,00 1.104,00
Leltár 1.300,00 1.300,00
Összesen 3.969.161,00 4.602.708,00

Teher
Részvénytőke 450.000,00 450.000,00
Tartalék 290.000,00 300.000,00
Egyéb alapok 6.000,00 7.000,00
Ösztöndíjalap 10.000,00 10.000,00
Nyugdíjalap 71.825,00 71.900,00
Betétek 2.847.280,00 3.622.354,00
Visszleszámítolás 174.442,00 –
Hitelezők 2.396,00 21.130,00
Osztalékok 1.854,00 2.350,00
Átmeneti kamat 28.102,00 28.717,00
Kamatadó 5.823,00 6.600,00
Nyereség 81.439,00 82.652,00
Összesen 3.969.161,00 4.602.708,00

A pénzintézet 1916. évi bevétele (koronában):

Nyereségáthozatal 5.000,00
Értékpapírkamat 13.190,00
Váltókamat 204.340,00
Jelzálog és kötvények utáni kamat 55.814,00 
Folyószámlakamat 7.614,00
Jutalékok és díjak 2.964,00
Ingatlanok után 1.600,00
Összesen bevétel 290.522,00

 
A pénzintézet 1916. évi kiadásai (koronában):

Takarékbetéti kamat 129.582,00
Visszleszámítolási kamat 321,00
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Egyéb kamatok 5.455,00
Takarékbetéti adó 13.231,00
Adók és illetékek 30.500,00
Fizetések 17.900,00
Kezelési költségek 10.453,00
Leírásokra 428,00
Összesen kiadások 207.870,00

A pénzintézet 1916. évi nyereségének felosztása (koronában):

Általános takarékalap 10.000,00
Különleges tartalékalap 6.117,00
Nyugdíjalap 776,00
Egyéb alapok 1.000,00
Osztalék 48.000,00
Jutalék 16.356,00
Jótékonyság 520,00
Nyereményátvitel 6.000,00
Nyereség összesen 82.652,00

Az első világháború során az emelkedő szükségletek, a nagyarányú hadikölcsön-
jegyzések rákényszerítették a pénzintézetet, hogy emelje tőkéjét. Erről azonban csak 
a háború befejeződését követően, az 1918. december 7-én megtartott közgyűlésen 
döntöttek. Ekkor az alaptőkét megkétszerezték, azaz 900 ezer koronára emelték 3000 
darab, névre szóló, egyenként 300 koronás névértékű részvény formájában.

Az impériumváltást követően, 1921 júliusában a részvénytársaság ismét megdup-
lázta alaptőkéjét: az 1,8 millió koronányi értéket immáron 6000 darab, névre szóló, 
egyenként 300 koronás névértékű részvény képezte.

A korona átváltása 1920. január 1-jétől a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság valu-
tájára, a dinárra 4 : 1 arányban történt.

Az SZHSZ Királyságban a pénzintézet a Senćanska opšta štedionica DD nevet 
vette fel. Hamarosan igazgatóságát is átalakították: 1922-ben a testületbe bekerült 
Sava Vujić, majd 1923-ban dr. Lazar Bajić és Deutsch Vilmos is az intézet igazgatósági 
tagjai és cégjegyzői lettek.

1923-ban a pénzintézet alaptőkéje 1,2 millió dinárt tett ki, ami 12 ezer, egyenként 
100 dinár névértékű részvényből állt. Ezt követően a cég már nem törekedett üzletköre 
bővítésére, sokkal inkább annak megőrzésére koncentrált.

A részvénytársaság 1925. évi mérlege (dinárban), amelyet ifj . Kohn Ignác vezér-
igazgató, valamint König Vilmos főkönyvelő írtak alá: 
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Vagyon
Váltók 3.904.146,00
Értékpapírok 134.524,00
Valuták és devizák 75.225,00
Ingatlanok 10.750,00
Adósok 217.887,00
Pénztár 415.008,00
Állampénztár 32.978,00
Bankkövetelés 1.200,00
Állami beruházási kötvények 203.200,00
Egyéb 324,00
Összesen 4.995.242,00

Teher
Részvénytőke 1.200.000,00
Betétek 2.113.878,00
Folyószámlabetétek 676.758,00
Tartalékalapok 185.000,00
Értékpapír-leírási alap 50.000,00
Nyugdíjalap 93.034,00
Tanulmányi segélyalap 2.500,00
Átmeneti kamatok 228.430,00
Lombard 152.400,00
Tőkekamatadó 4.702,00
Fel nem vett osztalék 6.906,00
Nyereség 281.634,00
Összesen 4.995.242,00

A részvénytársaság 1925. évi veszteség-nyereség számlája (dinárban):

Kamatok 648.609,00
Házbér 7.250,00
Értékpapír-jövedelem 15.724,00
Igazgatási költségek és fizetések 225.247,00
Adók 164.702,00
Nyereség 281.634,00
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A részvénytársaság 1923-ban részvényenként 25, 1924-ben és 1925-ben pedig 
részvényenként 15-15 dinár osztalékot fi zetett.

A pénzintézet szolid ügyvitellel rendelkezett, újabb gazdasági vállalkozásokat nem 
fi nanszírozott. A Jugoszláv Nemzeti Bank megtette fi ókintézetévé.

Az 1930-as évek elején megsínylette a gazdasági válságot, a tömeges betétkivétel 
következtében fi zetési nehézségei támadtak. Kérelmére a Jugoszláv Kereskedelmi és 
Iparügyi Minisztériumtól megkapta a törvény szabta engedményeket: fi zetéshalasztást 
hatévi időtartamra, betéteseinek évi bruttó 2% kamattérítést és egyéb, a pénzintézetek 
megvédését célzó kedvezményeket.

A második világháború idején a pénzintézet működése a minimálisra zsugorodott.
A háborút követően kialakuló szocialista államrend bankrendszerében a magántu-

lajdon-alapú részvénytársaság nem tudott működni. A Tartományi Végrehajtó Tanács 
7574/1949, valamint a Szerb Népköztársaság Pénzügyminisztériuma 6099/1949 
számú végzésével döntött felszámolásáról, aminek alapján a Szabadkai Körzeti Bíróság 
1949. március 19-én törölte a cégjegyzékből. 
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Molnár Tibor

ZENTAVIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, ZENTA1

A Zentavidéki Takarékpénztár Részvénytársaság a zentai járásföldek felosztásával 
egyidejűleg alakult meg, az 1882. május 18-ai és június 25-ei alakuló közgyűléseken 
elfogadott alapszabályok szerint.

A részvénytársaságot a Szabadkai Királyi Törvényszék mint illetékes cégbíróság 
1882. július 3-án jegyezte be a társascég-jegyzékbe Ct. 93/1882 szám alatt.2 A vállal-
kozás tárgya: betétek elfogadása és azok gyümölcsöző kezelése által a közvagyonosodás 
érdekét előmozdítani. A vállalkozás működésének tartamát 30 évre tervezték. 

Az alakuló közgyűlésen a takarékpénztár alaptőkéjét 60 ezer forint értékben állapí-
tották meg, ami 1200 darab, egyenként 50 forint névértékű, névre szóló részvényben 
oszlott meg. Alapításkor az alaptőke csak felerészben volt befi zetve.

Elnökké Gombos Gábort3 választották, vezérigazgató Boromisza János, pénztárnok 
pedig Horovitz Bertalan lett. Választmányi, aláírással rendelkező tagok Boros János, 
Viberál Dénes és Brichta Mór, míg a választmány többi tagjai Bergel Gyula, Bergel 
József, Braun Ádám, Braun József, Braun Vilmos, Branovacski Eugén, Borgyoski Ácó, 
Csabai János, id. Deák Ignác, Eszes András, Flesch Vilmos, Iszákovics Atyim, Kohn 
Ferenc, Kráhl Mór, Kalmár István Antal, Matkovits Lajos, Steiner Jakab, Zsárkó Antal, 
Braun A. B. és Fleischmann Ignác.

A három legrégebbi alapítású takarékpénztár közül ez volt a legkisebb, amely főleg 
a kisemberek bizalmára számított. Tőkéjét alacsony összegű hitelekkel, rövid lejáratot 
engedélyezve, sűrűn forgatta. Így nem is csoda, hogy részvénytőkéjét 25 éven keresz-
tül nem emelte. A megalakulását megelőző időszak – 1876–1877 – nagy árvizeinek 

 1 A tanulmány alapjául Tolmácsy Géza Pénzügyi élet. I. rész. Bankok és részvénytársaságok 
1876–1944 című, 1969-ben Zentán megjelent kötete szolgált.

  A cég működésére vonatkozó iratok forrása: Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 86 A kerü-
leti bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) iratai – Szabadka (1945–), (1876–1959). 194. 
számú doboz.

 2 Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 86 A kerületi bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) 
iratai – Szabadka (1945–), (1876–1959). 39. kötet: Társas cégjegyzék I. kötet, 97. oldal, 
illetve később II. kötet 123–125. oldal és II. kötet 127. oldal.

 3 Gombos Gábor (1851–1894) Zenta polgármestere az 1882–1888 közötti időszakban, 
amikor a város jelentősen gyarapodott, fejlődött. Zentai mellszobrát a Posta utca elején 
2011-ben állították és avatták fel.



1 8 6

károsultjait, akik még mindig a természeti csapás következményeit nyögték, rendre 
ellátta kölcsönökkel. Emellett hitelezett a járásosztás folytán alakult kisgazdaságoknak 
is, annak ellenére, hogy nem tudott annyi takarékbetétet begyűjteni, mint a másik két, 
pénzügyileg tehetősebb intézet (a Zentai Takarékpénztár Rt. és a Zentai Általános 
Takarékpénztár Rt.).

A kisbirtokosok már a 19. század végén súlyos anyagi nehézségekkel küzdöttek, 
adósságaikat újabb adóssággal fi zették, mert csak így tudták fenntartani egziszten-
ciájukat. Becslések szerint a kisbirtokosok 65%-a pénzügyi nehézségekkel küzdött, 
energiáikat felemésztette a birtok fenntartása, újabb beruházásokra gondolni sem 
mertek. Jellemzően külterjes gazdálkodás folyt, a gazdák függtek az időjárás vi-
szontagságaitól, a gabonaárak tőzsdei árfolyamától, illetve a Zentán fölös számban 
megtelepedett gabonakereskedők kényétől-kedvétől.

Az építőipart kivéve – amelynek pályája felfelé ívelt – a helyi kisipar is nehéz 
helyzetbe került. Ennek egyik meghatározó oka a kereskedelem rohamos fejlődése 
volt, amely nagy mennyiségű, gyárakban előállított iparcikkel látta el a fogyasztókat. 
Ennek következtében az addig erős, tehetős iparostársadalom lassan talajt vesztett. Az 
iparosok közül sokan felhagytak foglalkozásukkal, és a mezőgazdaságban helyezkedtek 
el. Megnőtt az igény az apró, rövid lejáratú hitelek iránt.

Az 1904–1907 közötti gazdasági fellendülés arra késztette a pénzintézetet, hogy 
növelje részvénytőkéjét. 1907-ben ez meg is történt: az alaptőke 180 ezer koronát 
tett ki, ami 900 darab, egyenként 200 korona névértékű befi zetett részvényből állt.

Az új zentai vashíd 1908-as üzembe helyezését követően – a másik két zentai 
pénzintézethez hasonlóan – a Zentavidéki Takarékpénztár Részvénytársaság is rész-
vénytőke-emelést hajtott végre 1910-ben és 1911-ben is. 1910 végén az alaptőkét 
240 ezer koronára (1200 db, egyenként 200 korona névértékű befi zetett részvény), 
1911 végén pedig 400  ezer koronára (2000 db, egyenként 200 korona névértékű 
befi zetett részvény) emelték.

1914–15-ben a pénzintézet legnagyobb részvényese Frank József vezérigazgató 
volt 100 darab részvénnyel. Jelentős részvényesek voltak még dr. Bíró Károly és Szabó 
János 50-50, Borđoški Dragutin 40, Berzenczey Domokos 36 és Bergel Jakab 15 darab 
részvénnyel. Dr. Méri Sándor, Veress Árpád, Tóth J. Antal, Sebők Vilmos, Steiner Ja-
kab, Klein Lipót, Vibirál Dénes és Gróf József fejenként 10-10 részvényt birtokoltak.

A Zentavidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1914. évi mérlegszámlája (ko-
ronában):

Vagyon
Pénztár 42.540,82
Bankok 905,81
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Váltótárca 1.528.068,97
Kötvénykölcsön, kezesség 
mellett

37.524,05

Jelzálogkölcsön 305.204,33
Ingatlanok 1.670,30
Intézeti ház 42.000,00
Értékpapírok 48.794,15
Leltár 650,00
Összesen 2.007.358,43

Teher
Részvénytőke 400.000,00
Tartalékalap 208.000,00
Nyugdíjalap 64.690,00
Takarékbetétek 884.000,25
Folyószámlabetétek 83.419,90
Visszleszámítolás 280.928,41
Átmeneti kamat 36.680,00
Egyéb teher 2.807,50
Nyereség 46.832,37
Összesen 2.007.358,43

A kimutatott 46.832,37 korona tiszta nyereség felosztásáról az 1915. február 7-én 
megtartott rendes évi közgyűlésen a következőképpen döntöttek:

Osztalék: 2000 db részvény × 15,00 korona 30.000,00
Tartalékalapba az alapszabályszerű 5% helyett 7.500,00
Az igazgatóság jutaléka (8%) 3.746,56
A vezérigazgató jutaléka (6%) 2.809,92
A felügyelőbizottság jutaléka (2%) 936,64
A nyugdíjalapba 2% helyett 1.019,25
A tisztviselők és szolga jutalmazása 570,00
Jótékonyságra 250,00
Összesen 46.832,37

A Zentavidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1914. évi eredményszámlája 
(koronában):
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Veszteség
Betétkamat 45.271,85
Tiszti fizetés 11.250,07
Adó 11.482,60
Folyó költség 4.393,31
Kétes követelések 12.500,00
Nyugdíjalapkamat 3.730,00
Betétkamatadó 5.038,04
Folyó betétkamat 587,97
Napibiztosi díj 860,00
Egyenleg mint 
nyereség 46.832,37
Összesen 141.946,96

Nyereség
Váltókamat 106.144,67
Kötvénykamat 11.069,95
Jelzálogkamat 16.401,59
Folyószámlakamat 1.852,47
Értékpapírkamat 840,40
Intézeti házjövedelem 3.422,00
Ingatlanjövedelem 80,00
Jutalék 2.135,88
Összesen 141.946,96

Az 1914-es mérleget Frank József vezérigazgató, Sebők Vilmos könyvelő és Tóth J. 
Antal pénztáros írták alá. A mérleget az igazgatóság nevében Berzenczey Domokos,4 
Borđoški Dragutin, Boros András, dr. Bíró Károly, dr. Lendvai Mór és Bergel Leó, 
a felügyelőbizottság részéről pedig dr. Glücksthal Andor, dr. Méri Sándor és Veress 
Árpád látta el kézjegyével. A mérlegből látszik, hogy a takarékpénztár gondot fordított 
a tartalékalap fejlesztésére, és nyugdíjalapot is létesítettek.

Az első világháború idején a pénzintézet az addigi keretek között működött tovább, 
részvénytőke-emelésre nem került sor.

Az 1917-es évre kimutatott 48.839,57 korona tiszta nyereség felosztása a követke-
zőképpen alakult (koronában):

 4 Görgényszentimrei és sámsondi primor Berzenczey Domokos Ignác Dániel (Lesnyek, 1879 
– Szeged, 1939) zentai, később szegedi városi főmérnök, építész. 1905-ben Budapesten 
vette feleségül Mihálkovits Margitot, Mihálkovits István unokáját. Mihálkovits István a 
Zentai Takarékpénztár igazgató-elnöke volt. 
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Osztalék: 2000 db részvény × 16,00 korona 32.000,00
Tartalékalapba az alapszabályszerű 5% helyett 6.500,00
Az igazgatóság jutaléka (8%) 3.907,16
A vezérigazgató jutaléka (6%) 2.930,37
A felügyelőbizottság jutaléka (2%) 976,79
A nyugdíjalap gyarapítása 1.755,25
A tisztviselők és szolga jutalmazása 550,00
Jótékonyságra 220,00
Összesen 48.839,57

1918-ban a pénzintézet nagyobb részvényesei voltak: Frank József, dr. Bíró Károly 
és Berzenczey Domokos 50-50, Szabó János 26, valamint Klein Lipót, Steiner Jakab, 
dr. Méri Sándor, Tóth J. Antal, Bergel Jakab és Veress Árpád 10-10 darab részvénnyel.

Az 1919. január 26-án megtartott rendes évi közgyűlésen nyugdíjszabályzatot 
fogadtak el. Ennek alapján a részvénytársaság szolgálatában ténylegesen, megszakítás 
nélkül hosszabb ideig működő tisztviselőknek és szolgáknak – valamint özvegyeiknek 
és árváiknak – elöregedés és munkaképtelenség esetén vagy haláleset következtében a 
létfenntartáshoz nélkülözhetetlen pénzeszközt ítéltek meg. A nyugdíjalap tőkéjét az 
1919. január 1-jén rendelkezésre álló 78.600,00 korona képezte, amelynek legalább 
4%-os évi kamatait kellett a tőkéhez csatolni. A nyugdíjalap gyarapítása céljából a 
tisztviselők havi fi zetésük 5%-át fi zették be, míg a részvénytársaság évi tiszta jövedel-
mének 2%-át utalta a nyugdíjalapba. 

Az impériumváltást követően a pénzintézet a Senćanska okružna štedionica DD 
nevet vette fel. 1921–22-ben átszervezték az igazgatóságot, új tagokként Sava Vujić 
és Andrija Vukov kerültek be.

Ebben az időszakban egymást érték a részvénytőke-emelések: 1920-ban 800 ezer, 
1922-ben 1,6 millió, 1923-ban pedig 4 millió koronára, azaz 1 millió dinárra (5000 
db, egyenként 200 dinár névértékű részvény).

Az 1921. üzleti évben megvalósított tiszta nyereségről az 1922. február 5-én meg-
tartott közgyűlés a következőképpen rendelkezett (koronában):

Tartalékalapba 35.000,00
Osztalék: 4000 db részvény × 25,00 korona 100.000,00
Az igazgatóság jutaléka (10%) 17.915,00
A vezérigazgató jutaléka (6%) 10.749,00
A felügyelőbizottság jutaléka (3%) 5.374,50
A tisztviselők és szolga jutalmazása 4.400,00
Nyugdíjalap 4.312.54
Jótékonyságra 1.400,00
Összesen 179.151,04
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Az intézet szerény körülmények között folytatta tevékenységét, különösebben nem 
törekedtek az üzletkör bővítésére. Az alkalmazottak számát előbb háromra, majd 
kettőre csökkentették. Az 1923–1925 közötti időszakban évente részvényenként 32 
dinár osztalékot fi zettek.

A pénzintézet 1925. évi mérlege (dinárban):

Vagyon
Váltók 2.984.082,00
Záloglevelek 5.161,00
Folyószámlák 12.619,00
Ingatlanok 20.500,00
Értékpapírok 87.900,00
Pénztárkészlet 349.354,00
Törlesztéses kötvények 7.137,00
Végösszeg 3.466.753,00

Teher
Részvénytőke 1.000.000,00
Betétek 1.323.773,00
Tartalékalap 375.000,00
Nyugdíjalap 63.400,00
Átmenő tételek 248.720,00
Visszleszámítolás 159.346,00
Fel nem vett osztalékok 5.467,00
Egyéb teher 35.000,00
Nyereség 256.047,00
Végösszeg 3.466.753,00

Eredményszámlák
Kamatok 540.437,00
Jutalékok 10.111,00
Házbérjövedelmek 8.025,00
Igazgatási költségek és fizetések 150.846,00
Adók 151.680,00
Nyereség 256.047,00

Az 1925. évi mérleget Frank József ügyvezető igazgató, Tóth J. Antal pénztárnok 
és Schmidt Sarolta könyvelő írták alá.
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1925-ben a legtöbb részvénnyel rendelkeztek: Frank József 150 darab, dr. Zagorica 
Iván 120, Borđoški Dragutin 100, Schram Nándor 95, Vujić Savo és Sočin Nikola 
40- 40, Reinholcz János 39, Hoff mann Mór 35, Vukov Andrija és Fischer Ármin 
pedig 30-30 darab részvénnyel rendelkezett. 

A gazdasági világválság okozta depresszióban a takarékpénztár is kénytelen élni 
a törvény adta moratórium eszközével. A felépülés során még szorosabbra fogták a 
működés kereteit, ami már-már csendes felszámolással ért fel. Erre utal az is, hogy 
az 1934-ben megvalósított tiszta nyereség mindössze 635,02 dinárt tett ki: 500,00 
dinár a tartalékalapba, 135,02 dinár pedig a nyugdíjalapba került.

1935-ben a takarékpénztár legnagyobb részvényesei Frank József, dr. Frank Pál, 
ifj . Klein Lipót és dr. Zagorica Iván 100-100 darab részvénnyel, míg Borđoški Dragutin 
95 részvényt birtokolt.

A pénzintézet vezérigazgatója 1940-ben Frank József volt, az igazgatóságbizottsá-
got pedig dr. Bíró Károly, Borđoški Dragutin, dr. Frank Pál, Gráf Ármin, Reinholz 
Ármin, dr. Víg Károly és Vujić Savo tagok alkották. A felügyelőbizottságnak Fodor 
Hugó, dr. Hirschl Sándor, dr. Zagorica Iván és Zentai Béla voltak tagjai. 

A pénzintézet háború előtti utolsó évének, 1940-nek a mérlege (dinárban):

Vagyon
Pénztár 426.701,00
Váltó 1.102.681,00
Kötelezvények 803,00
Adósok 30.607,00
Bankok 218.406,00
Intézeti ház 50.522,00
Értékpapírok 80.382,00
Veszteség 29.743,00
Összesen 1.939.908,00

 
Teher
Részvénytőke 1.000,000,00
Tartalékalap 171.005,00
Nyugdíjalap 242.013,00
Betétek könyvecskékre 345.240,00
Betétek folyószámlára 173.190,00
Átmenő kamatok 8.460,00
Összesen 1.939.908,00
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Az 1940. évi eredményszámla (dinárban):

Jövedelmek
Váltó- és kötvénykamat 121.659,00
Értékpapírkamat 6.594,00
Ingatlanjövedelem 22.900,00
Veszteség 29.743,00
Összesen 180.896,00

Terhek
Veszteségáthozatal 10.674,00
Betéti kamatok 14.677,00
Nyugdíjalap-kamatok 10.657,00
Fizetések 72.916,00
Adók 13.760,00
Költségek 49.357,00
Lakbér 8.000,00
Napibiztosi díjak 450,00
Veszteség 405,00
Összesen 180.896,00

A második világháború kirobbanását követően a pénzintézet működése teljesen 
megbénult. A Bácska visszacsatolását követően hatósági rendelet alapján a dinárt 
pengőre cserélték 10 : 1 arányban (ti. 100 dinár = 10 pengő).

A pénzintézet 1941. üzleti évre vonatkozó mérlegszámlája (pengőben):

Vagyon
Pénzkészlet 32.433,90
Váltótárca 76.366,50
Kötelezvény 76,75
Adósok 29.196,15
Bankok 17.612,80
Takarékalap 
értékpapírjai

4.688,80

Értékpapírok 3.213,40
Veszteség 8.165,46
Összesen 171.753,76
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Teher
Részvénytőke 100.000,00
Tartalékalap 17.100,00
Nyugdíjalap 16.710,00
Betétek könyvecskékre 32.879,29
Betétek folyószámlára 4.783,07
Átmeneti kamatok 280,00
Összesen 171.753,76

A pénzintézet veszteség-nyereség számlája az 1941. évre (pengőben):

Veszteség
Veszteségáthozatal 1940-ből 2.974,34
Betétkamat 1.079,74
Folyószámla-betétkamat 132,55
Nyugdíjalapkamat 807,00
Tisztviselői fizetések 5.354,94
Adók 1.046,60
Költségek 10.022,35
Lakbér 400,00
Összesen 21.817,56

 
Nyereség
Kamatok 7.186,72
Értékpapírok kamatai 220,40
Házbérjövedelem 625,00
Intézeti ház eladásából 5.376,80
Jutalék 243,18
Veszteség 8.165,46
Összesen 21.817,56

1941. május 12-én Zentán 74 éves korában elhunyt Frank József vezérigazgató, aki 
az alapítás óta állott a társaság szolgálatában.5

A budapesti székhelyű Pénzintézeti Központ 1942. február 7-ei keltezéssel érte-
sítette a Szabadkai Kir. Törvényszéket – mint cégbíróságot –, hogy a Zentavidéki 
Takarékpénztár Részvénytársaság a Pénzintézeti Központból kivált.

 5 Anyakönyvi Hivatal, Zenta. Elhunytak anyakönyve 200/1941.
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A pénzintézet 1942. március 8-án tartott 60. évi rendes közgyűlésén a következő 
részvényesek voltak jelen (zárójelben a tulajdonukban lévő részvények száma): Barsi 
Ferenc (10), Borđoški Dragutin (20), Deutsch Vilmos (50), Esztergamy Kálmán (64), 
dr. Fáth Imre (500), Fáth Imréné (500), dr. Forray Zoltán (500), dr. Freund István 
(245) képviseletében Radó Jenő, özv. Frank Józsefné (500), dr. Frank Pál (500), Gráf 
Ármin (20), dr.  Hirschl Sándor (400), Horváth János (200), Kelemen Pál (261), 
dr. Ludajić Miloš (31), dr. Radó Irén (500), Radó Jenő (10), dr. Víg Károly (20) és 
Zentai Béla (10) – vagyis 19 részvényes összesen 4341 darab részvénnyel. Mivel a 
közgyűlésen jelen voltak a részvények 86,6%-át birtokló részvényesek, határozatké-
pesnek bizonyultak, és dönthettek az intézet felszámolásáról, amit már egyébként 
régen fontolgattak. A felszámolóbizottságba dr.  Fáth Imrét, dr.  Forray Zoltánt és 
dr. Frank Pált választották.

A rendszerváltást követően kialakuló szocialista bankrendszerbe nem tudták 
beilleszteni, és mivel gyakorlatilag már nem is működött, a Szerb Népköztársaság 
Pénzügyminisztériuma 1946. november 13-án elrendelte felszámolását. A pénzinté-
zetet végül a Szabadkai Körzeti Bíróság – a korábbi törvényszék jogutódja – 1947. 
november 13-ai keltezésű, Fi. 226/1947 számú végzésével törölte a cégjegyzékből.
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Molnár Tibor

ZENTAI GŐZFŰRÉSZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 
ZENTA1

Nagy tűz egy ipartelepen címmel közölt tudósítást Zentáról a Budapesten megjelenő 
országos napilap 1916. augusztus 10-ei száma:

„A keddre virradó hajnalban [1916. augusztus 15-én] kigyulladt a Zentai és Roskányi-féle 
Egyesült Iparvállalatok részvénytársaság gőzfűrésztelepe. A tűz a kazánházban támadt és 
csakhamar nagy gyorsasággal terjedt tovább úgy, hogy elhamvadt a kazánházon kívül a 
gépház, a gőzfürdő és a teleppel szomszédos lakóház. A tűzoltóságnak csak másnap dél-
előtt tizenegy órakor sikerült a tüzet lokalizálnia. A mentési munkálatokban rész vett a 
lakosság is és több orosz hadifogoly. A tűz okát eddig még nem állapították meg. A kár 
hozzávetőleges becslés szerint 400.000 korona.”2

1917 júliusára egyértelművé vált, hogy a leégett telepet nem fogják újjáépíteni. 
Helyette új gőzfűrész létesül, amelynek kialakítását megkezdték, telepengedélyezési 
és iparengedélyezési kérvényei ekkor már Zenta város tanácsa előtt voltak. 

Az alapító közgyűlésre szóló meghívókat – amelyet Gráf Ármin zentai és Trafi kant 
Károly bajai kereskedő mint alapítók írtak alá – 1917. augusztus 12-én tették közzé. 
Az új cég alakuló közgyűlését 1917. augusztus 18-án délelőtt 9 órakor Gráf Ármin 
lakóházában tartották. A gyűlésen minden aláírt részvény egy szavazatot biztosított, 
de tíz szavazatnál többet senki sem birtokolhatott. Ezen a gyűlésen fogadták el a cég 
alapszabályzatát is.

A vállalatot a Szabadkai Királyi Törvényszék mint illetékes cégbíróság 1917. 
november 8-án jegyezte be a társascég-jegyzékbe Ct. 446/1917 szám alatt.3 A cég 

 1 A tanulmány alapjául Tolmácsy Géza Pénzügyi élet. I. rész. Bankok és részvénytársaságok 
1876–1944 című, 1969-ben Zentán megjelent kötete szolgált. 

  A cég működésére vonatkozó iratok forrása: Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 86 A kerü-
leti bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) iratai – Szabadka (1945–), (1876–1959). 214. 
számú doboz. 

 2 Nagy tűz egy ipartelepen. Az Est, VII. évf. 1916. augusztus 16. 227/1916. sz. 5. o.
 3 Történelmi Levéltár, Szabadka. F. 86 A kerületi bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) 

iratai – Szabadka (1945–), (1876–1959). 39. kötet: Társas cégjegyzék VII. kötet, 137–138.  
oldal.
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nevét német nyelven is megadták: Zentaer Dampfsäge A. G. Igazgatósági tagokként 
Trafi kant Károlyt és Gráf Ármint tüntették fel, akik aláírási joggal rendelkeztek.

A megalakult vállalat tevékenységi körét képezték a faipari és a fakereskedés kö-
rébe eső ügyletek, erdők és erdőkihasználási jogok vétele, fafélék ipari feldolgozása 
és értékesítése bel- és külföldön, e célból gőzfűrésztelep létesítése, üzemben tartása 
és elsősorban a Zenta városban és környékén lévő faneműek és fatermékek vétele, 
feldolgozása és értékesítése.

A vállalat alaptőkéjét 200 ezer korona képezte 100 darab 2000 korona névértékű, 
bemutatóra szóló részvény formájában, amelyek zöme Trafi kant és Gráf tulajdoná-
ban volt.

A zentai fűrésztelepet – amely kétszáz munkást foglalkoztatott – a Tisza partján, 
az Eugén-sziget4 közelében alakították ki 1917 és 1921 között.5 

A cég kitermelés céljából 1917 novemberében megvette a Kohn János és Fiai cég 
Hunyad vármegyében fekvő 762 holdas erdejét azzal a kötelezettséggel, hogy az üzem 
céljaira 8 kilométer hosszú erdei vasutat épít. A vétel remek üzleti fogásnak bizonyult, 
hiszen a kitermelt fa a Maroson, majd a Tiszán leúsztatva könnyedén Zentára juthatott.

Az 1918 áprilisában megtartott közgyűlésen az alaptőkét 1,2  millió koronára 
emelték, amely 600 darab egyenként 2000 koronás névértékű, bemutatóra szóló 
részvényből állt.

A vállalat Magyarország északkeleti részéről, a Kárpátokból is vásárolt fát. A 
farönkök zömét a Tiszán Zentáig tutajok formájában úsztatták le, ami jelentős fu-
vardíjspórolást eredményezett. 

A vállalat nagyszerűen prosperált az Osztrák–Magyar Monarchiában, és ez a 
tendencia kezdetben folytatódott az újonnan alakult délszláv államban is, hiszen a 
fa korlátlanul és csekély vámmal terhelve érkezett a Tiszán a Kárpátokból. Az impé-
riumváltást követően a cég neve Senćanska parna pilana Deoničarsko Društvo lett, 
amit a cégbíróság 1923. március 28-án jegyzett be a cégjegyzékbe.

1924-ben a közgyűlés részvénytőke-emelésről döntött: a 600 ezer dinárnyi összeg 
1200 darab, 500 dinár névértékű részvényből állt. 

Az 1924. évi forgalom vágottáru-termelése megközelítette a 40 ezer köbmétert.
A cég 1925-ben megvásárolta a törökbecsei Vojvodina Gőzfűrész és Gőzmalom 

Részvénytársaságot, a Vojvodina nevű hajóval együtt. Egyidejűleg megszerezték a 
magyarkanizsai Első Gőzfűrész és Gőzmalom Részvénytársaság részvénytöbbségét 
is, amivel Zenta vált a környék faipari központjává.

 4 Folyami sziget a Tiszában Zentánál, ma már nem létezik.
 5 Valkay Zoltán: Zenta építészete. Újvidék–Zenta, 2002, Forum – Th urzó Lajos Közművelő-

dési Központ, 427.
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A vállalat 1925. évi mérlege – amelyet Gráf Ármin elnök-igazgató, Atlasz Ármin 
vezérigazgató és Kovács Dezső cégvezető írtak alá – dinárban kifejezve:

Vagyon
Pénztár 70.754,00
Adósok 26.354.525,00
Ingatlanok és leltár Zentán 465.442,00
Ingatlanok és leltár 
Törökbecsén 1.629.309,00
Anyag- és árukészlet 12.439.917,00
Váltók 1.570.173,00

Teher
Részvénytőke 600.000,00
Tartalékalap 670.000,00
Adótartalék 24.500,00
Hitelezők 22.855.568,00
Fel nem vett osztalék 2.840,00
Elfogadványok 18.343.696,00
Nyereség 33.516,00
Végösszeg 42.530.120,00

1926-ban a cégbe igazgatósági tagként és igazgatóként belépett Wolf Imre, Trafi kant 
Károly veje. Ezzel egyidejűleg Justus Pál prokurista6 lett.

A cég helyzete az 1920-as évek második felében nehezebbé vált. A kétszeres – 
csehszlovák és magyar – vám, valamint a különféle kiviteli tilalmak és korlátozások 
megnehezítették a nyersanyagbeszerzést.

Az 1928. június 27-én megtartott rendes évi közgyűlésen vitatták meg a cég 1927-
es mérlegét, amely szerint a veszteség 391.606,41 dinárra rúgott. Gráf Ármin elnök 
beterjesztett jelentésében a veszteséget az országos szinten uralkodó nehéz gazdasági 
helyzettel, valamint az elavult vámtörvénnyel magyarázta. Javaslatára a veszteség zömét 
a tartalékalapból fedezték. Az ülés folytatásában az 1928-as gazdasági évre vonatko-
zóan igazgatóbizottsági tagokká választották Pavle Popovickit, dr.  Ivan Zagoricát, 
dr. Miloš Ludajićot, Wolf Imrét, Wilhelm Károly mérnököt, Gráf Ármint, valamint 
dr. Dragomir Dimitrijevićet. Felügyelőbizottsági tagok lettek Milkó József, Kovács 
Dezső és Vértes Adolf.

 6 Prokurista = cégjegyző.



1 9 8

A cégben 1930-ban alaptőke-emelést hajtottak végre, így az 3 millió dinárra mó-
dosult (6000 darab egyenként 500 dinár névértékű, névre szóló részvény).

1930 szeptemberében katasztrofális tűzvész sújtotta a vállalatot: leégett a zentai 
gőzfűrészüzem, ami 2 millió dináros kárral járt. A lángok martalékává vált az alig 
húszéves felszerelés: egy 350 LE-s kétcsöves, 100-100 négyzetméter tűzfelületű ka-
zán, a gépházban három dinamó, gyalugépek, esztergapadok, szíjazatok, csiszoló- és 
köszörűgépek. Leégtek az egy tető alá épített műhelyek, a gépház és a fűrészház egy 
része. A tűz oka az egyik kazán téglával körülépített falába berakódott fűrészpor, 
amely a hőségtől és a huzattól tüzet fogott.7

Az 1930. évi mérleg a következőképpen alakult (dinárban):

Vagyon
Pénztár 86.350,15
Beruházások Zentán 864.670,00
Ingatlanok és leltár Zentán 415.506,00
Ingatlanok és leltár 
Törökbecsén 1.477,822,00
Anyag- és árukészlet 3.470.237,83
Értékpapírok (állami) 28.650,00
Hajózási részleg 480.000,00
Váltók 2.449.084,31
Adósok 8.309.211,81
Kauciók és garanciák 773.000,00
Végösszeg 18.354.532,10

Teher
Részvénytőke 600.000,00
Tartalékalap 325.000,00
Adótartalék 52.500,00
Hitelezők 12.863.859,19
Eladott értékpapírok 2.449.084,31
Elfogadványok 1.285.285,87
Kauciók és garanciák 773.000,00
Nyereség 5.802,73
Végösszeg 18.354.532,10

 7 Valkay Zoltán: i. m. 427.
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Noha a kár a biztosítás útján részben megtérült, az üzemet nem újították fel. Csupán 
a kicsiben való árusítás indult meg 1931-ben. Újításként gyümölcsösládák gyártásába 
is belefogtak, ami szép forgalmat eredményezett.

Az 1932-es gazdasági évet a vállalat 61.553,87 dináros veszteséggel zárta. A vál-
lalat ettől kezdve „csendes” felszámolás alá került: épületeit és berendezéseit – az 
iparvágányt és a vasúti kocsikat – fokozatosan eladogatták, pénzzé tették. A igazgatói 
pozíciókban ülő részvényesei óriási havi fi zetésekkel próbálták kompenzálni befek-
tetéseik elmaradását: havi 20–30  ezer dináros fi zetéseket is felvettek a zentai és a 
magyarkanizsai üzem együttes igazgatása fejében. Mindez csak siettette a felszámolást.

Ebben az időben építtette Wolf Imre igazgató – feltehetően a kedvezményes árú 
építőanyagnak köszönhetően – a Tóparti utca kezdetén álló palotáját. 

A vállalat likvidációjából befolyó összegek zömét a hitelező Horvát Általános 
Hitelbank Részvénytársaság szabadkai fi ókja a fennálló tartozások törlesztésére for-
dította. Ennek ellenére a felszámolást követően a bank 2,5 millió dinár behajthatatlan 
adósságot volt kénytelen leírni.

1937-ben új igazgatóbizottsági tagként még bejegyezték Gráf Lászlót, de a vállalat 
ekkor már gyakorlatilag megszűnt létezni.
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