
A s z e g e d i k i á l l í t á s r ó l . 

Az idei o r s z á g o s i p a r - , t e r m é n y - é s á l l a t - k i á l l í t á s eszméje 
az 1874-ki apatini kiállítás alkalmából kerülvén szőnyegre, Szeged sz. k. városa 
azt magáéva tevé; megvalósításához a mostoha körülmények és előre nem lá-
tott akadályok daczára erélyesen hozzá fogott , és azt ezidei Szt.-István király 
napján ünnepélyesen meg is nyitotta. 

Az általános nyomasztó viszonyokhoz, mint tudjuk, az országos fagy és a 
Szeged városát végveszélylyel fenyegetett árvíz is járult, mely a kiállítás létre-
jöttét nagyon kétségessé tevé, és sok tekintélyes iparost, társulatot a kiállítás-
ban való résztvételtől visszariasztott. 

Tekintetbe véve ezen nehézségeket a kiállítás, mondhatjuk meglepően sike-
rült, a mennyiben ily nagy tömegben, és mégis szép lánczolatosan sorakozott 
egészben a magyar ipar, mely így kiállításon eddig még nem mutatta be magát. 
Nem is mulaszthatjuk el azonnal megjegyezni, hogy ezen szép siker érdeme na-
gyobb részt a kiállítás, és a végrehajtás elnökeit illeté, kiket fáradozásukban az 
ország majd minden iparos testülete erősen támogatott. 

A kiállítás czélja volt egyrészt, a hazai ipart és mezőgazdaságot jelen 
állapotában szemlélhetővé tenni a végből, hogy azok termelési ós kiviteli képes-
ségét megítélni lehessen; másrészt az e téren mutatkozó haladás feltüntetésé-
vel az érdekelteket versenyre serkenteni, s így az ipar gyorsabb fejlődését elő j 

mozdítani; végre a kiállításból befolyó pénzösszeg, és ez alkalommal megsze-
rezhető tárgyak segélyével egy iparmuzeummal kapcsolatos felsőbb ipartanodá-
nak felállítása is kilátásba van helyezve. 

A kiállított tárgyak nagyobbrészt a Dugonics-téren fekvő nagy palota-
szerű főreáltanodai épületben, a nagyobb gépek és nehezebb tárgyak a palotán 
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fcnl eső téren felíillított csarnokokban valának elhelyezve. A kertész- és méhé-
szeti tárgyak a Dugonics-téri parkban, az állatok pedig külön téren voltak 
kiállítva. A kiállítók számát közel két ezerre becsülték. 

Figyelemmel átvizsgálván a kiállított tárgyakat, főkép az ipar termékeit, 
mint jelen viszonyaink között kiválóan fontosakat: azokat általán mind hazai 
ipartermékeknek lehetett mondani, habár némelyek külföldi anyagból, de hazai 
iparosok által valának elkészítve. A tárgyak között a k é z m ű - i p a r termékei 
túlnyomó számban voltak képviselve s minőségre, ízlés, külcsín és műértékre 
nézve is a haladás legtöbb jeleit mutatták. 

Nem hallgathatjuk el azonban azon körülményt sem, hogy az országnak 
nem minden iparága volt teljes mérvben képviselve, és főkép a gyáripar első-
rendű czégei maradtak el; különösen feltűnt, hogy az állam számos tekintélyes 
iparvállalata a kiállításban részt nem vett. 

Annál jobb benyomást gyakoroltak a szemlélőre: a megjelent osztrák 
államvasuti társaság, dunagőzhajózási társulat, salgó-tarjáni finomító vasgyár, 
fővárosi vasöntödék és gépgyárak nagyobbszerű kiállításai. Szembetűnő volt 
továbbá, hogy a vezérszerepet sok irányban a fővárosi kiállítók viselték; de 
ezek előttünk amúgy is ismeretesebbek lévén: a kiállítás szinét-javát nézetünk 
szerint mégis az eredeti, speciális vidéki magyar iparágak képezték. 

így például: a ruházati ipar köréből: szűcseink, szűrszabóink, gubás és 
lábbeli készítő iparosaink; nemkülönben egyéb iparágakból a kádár, kocsi- és 
kerékgyártó- valamint a szappanos- és fazekas-ipar művelői érdekes, a látogató 
közönség által nagy figyelemre méltatott tárgyakat állítottak ki. A lakatos és 
mezőgazdasági gépek készítésével foglalkozó vidéki iparosaink sok jeles, nem 
csupán kiállításra, hanem valódi közhasználatra szánt műveikkel méltán figyel-
met ébresztettek, s általán el lőn ismerve : hogy valóban van már egy tekinté-
lyes, haladó, s maholnap a külfölddel is versenyképes, vidéki kézműiparunk. 

De nemcsak iparos, hanem m ű s z a k i szempontból is elég tanulmányo-
zásra méltó tárgyat mutatott fel a kiállítás. Yalódi kincseknek nevezhetők azon 
szép technikai munkák és műszerek, melyeket a főváros törvényhatósága a kü-
lön e czélnak szentelt teremben kiállíttatott. Láthatók valának itt a főváros 
háromszögös felmérése, lejtmérése és szabályozása körül előforduló műszaki 
munkálatok, valamint az ezeknél használt újabb szerkezetű mérnöki műszerek; 
továbbá a főváros statisztikai hivatalának számos közleménye; az újabb nyil-
vános fővárosi középületek rajzai és leírásai. E munkák eddigelé ily terjede-
lemben még nem voltak kiállítva; most nagy számuk és jelentőségüknél fogva 
úgy a mérnököknek, mint az építészek és statisztikusoknak bő anyagot szolgál-
tattak a tanúlmányozásra. Ide számítjuk még a fővárosi közmunkatanács 
által kiállított építkezési terveit a dalszínháznak, a sugárút egyes részeinek ós 
a királyi várkertnek. Vizépítészeti munkák közül ki voltak állítva a torontáli, 
Tisza-Maros szabályozó és a mindszent-apátfalvi ánnentesítő társulat szép 
tervrajzai. 
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T a n ü g y i tekintetben is sok tanulságo sat mutatott fel a kiállítás; ne-
vezetesen az elméleti oktatás köréből: számos taneszköz gyűjteményt, nevezete-
sen a szegedi államfőreáltanoda, a váczi nagy gymnasium, a szegedi városi 
polgári iskola, a vallás- és közoktatási minisztériumnak, úgy mint több tan-
eszköz készítőnek természettani, vegytani, terményrajzi, ós egyéb szemléleti 
mutatványait, tanulók munkálatait sat.; a gyakorlati oktatás köréből a szegedi 
iparos iskola dolgozatait, a debreczeni gazdasági intézet jelentékeny gyűjtemé-
nyét, a kassai állami gépészeti felsőbb ipartanoda készítményeit. A házi ipar 
terjesztésére czélzó zay-ugróczi és beszterczebányai fametsző, a somorjai vessző-
fonó tanműhelyek szép tárgyakat állítottak ki. 

A női oktatás köréből az országos női iparegyesület, a szabadkai állami, 
tanítónőket képző intézet, a pozsonyi női házi ipar-iskola és a szegedi lány-is-
kola női munkáikkal, ezek közt sok apró csecsebecsével, nagyban emelték a 
kiállítás fényét. 

A többi tárgyaktól elkülönítve, egy-egy kiállítást képeztek a g y ű j t e -
m é n y e s kiállítások; nevezetesen: gr. Károlyi Györgynek, a békésmegyei és 
halasi gazdasági egyesületeknek gyűjteményes kiállításai, hol a sok nagybecsű 
termény és mezőgazdasági ipartermék között néhány újabb jelenséggel is ta-
lálkoztunk, az isatis tinctoriából készült indigóval. Legkiválóbb volt azonban 
az osztrák államvasút társaság magyar földbirtokainak, bányáinak és ipartele-
peinek gyűjteményes kiállítása, melyben leginkább a resiczai bessemer hutának 
aczélgyártmányai, nevezetesen vasúti sinek, keréktalpak, kazán lemezek és 
vasút-felszerelési tárgyak tűntek fel. Érdekes volt továbbá a dunagőzhajózási 
társulat pécsi és szabolcsi kőszénbányáiból nyert különféle kőszén, széntégla, 
briquettek és kokszfajok kiállítása. 

Áttérve a nyerstermékek feldolgozásával foglalkozó érdekesebb iparágak 
által felmutatott készítményekre, azokat a szerint csoportosítjuk, a mint többé 
kevésbé teljesen és szépen voltak képviselve. Előre bocsátjuk azon általános 
észrevételünket, miszerint nagyon örvendetes haladást tanúsítottak mindazon 
iparágak, melyek a mezőgazdasági és erdészeti termények e l s ő r e n d ű fel-
dolgozásával és az azokhoz való eszközök előállításával foglalkoznak, neveze-
tesen : 

A m e z ő g a z d a s á g i g é p g y á r a k hazai viszonyainknak teljesen 
megfelelő, csínnal kidolgozott, helyes szerkezetű gépekkel és eszközökkel vilá-
gossá tették előttünk gazdáink szükségleteit e nemben. Hogy az érdekesebbeket 
felemlítsük: láttunk itt egy tiz lovas locomobilt szétszedhető kazánnal, szalma-
fűtési készülékek locomobilek számára, javított sorvetőket, járgányokat és csóp-
őket, többféle magválogató hengereket, borsajtókat sat. Magyar ekéink számos 
fényesen kicsiszolt példányai között egy egészen vasból készült, vasgerendély-
lyel és vasszarvakkal ellátott eke tűnt fel leginkább egy fővárosi ekegyáros 
által kiállítva. 

Szép haladást mutatott fel az összes f a i p a r részint fűrész árúk, hasi-
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tott dongák, részint kádár-, bodnár-, kerékgyártó-fák nemében; különösen a 
jelenben virágzó, padolatkoczka gyártás volt nagyszámú versenyző czégek készít-
ményei által jelentékenyen képviselve. Végre a kiállító bútor-asztalosok meg-
lepően sok valódi remekművel gazdagították a kiállítást. 

A liazai k o c s i g y á r t á s jó híréhez méltóan vett részt a kiállításban; 
főkép az elsőrangú fővárosi czégek; azonban nem maradt hátra a vidék sem, 
melynek kocsigyártói közül Keczely székesfehérvári iparos egy egészen hajlított 
iából készült kocsival, s ezenkívül számos, tömör fából hajlított kerék talppal, 
valamint egyéb kocsi alkatrészekkel biró remek műveket állított elénk e nemben. 

A b ő r i p a r méltóan sorakozott az előbbiekhez számos válogatott 
szűcs, szíjgyártó, bőröndös, keztyűs munkákkal; legteljesebben volt azonban a 
lábbeli ipar képviselve, annyira, hogy elmondhatni miszerint a legfinomabb női 
czipőtől egész a legnehezebb kikészített elefánt bőrig mindaz látható volt itt, a 
mi hazánkban bőrből előállíttatik. 

Viszonyainknak megfelelőleg volt képviselve a k ő i p a r , cementek s 
egyéb építkezési anyagok előállításával foglalkozó, valamint az összes kerami-
kai ipar is; ez utóbbi finom műízlést tanúsító agyag, terracotta, kőedény, ma-
jolika, fayence és leginkább porcellán készítményeivel vonta magára a közfi-
gyelmet ; szintúgy az üveg-ipar is, melynek némely specialitása, mint az opali-
zált üveg és a régi pénzek utánzása tetszésben részesültek. Nem mulaszthatjuk 
el itt még a hazai malomkő-készítést és eredeti derék fazekas iparunkat 
megemlíteni, mely iparágak szintén szépen és jól voltak képviselve. 

Nem voltak kielégítő mérvben képviselve az élelmezési ipar fontosabb 
ágai, főleg a m a l o m i p a r , melyet a külföldi kiállításokon nagy fontosságá-
hoz méltóbban, itt inkább csak vidéki műmalmaink által láttunk képviselve 
Ugyanezt mondhatjuk részben a szesziparról is. 

F é m i p a r u n k csak némely ágában volt jól képviselve. Nyers vasol-
vasztó telepeink tekintélyesebb része nem jelent meg, úgy véljük azért, mivel 
ezen igen fontos iparunk a múlt kedvező üzleti viszonyokból származott túlter-
melés következményeit, a vas árcsökkenésével még eddigelé kiheverni nem 
bir ta; mely bajon csakis vasfinomító gyáraink szaporítása által lehetend segí-
teni. A megjelent tehetősebb resiczai vas-és aczélgyár gyűjteményes kiállítását, 
úgyszintén a most már teljesen berendezett salgó-tarjáni vasfinomító-gyár ké-
szítményeit már fennebb dicsérőleg említettük. Jó l voltak képviselve a vasön-
tödék, főkép a fővárosiak kitűnő vasöntvényeikkel, szintúgy a kovács, lakatos 
és késes ipar; melyek tömérdek takaréktüzhelyet, zárokat, szerszámokat és szép 
vasbutorokat állítottak ki. 

A r é z és egyéb fémek feldolgozásával foglalkozó iparra nézve hasonlóan 
nyilatkozhatunk. Egynehány rézminta, több sárgaréz öntő, harangöntő s annál 
több rézműves jelent meg: számos haranggal, szép vízfecskendőkkel s más 
tűzoltó készülékekkel, gázvilágitási, vízvezetéki ós fűtési tárgyakkal, egynehány 
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szesz pároló készülékkel ós mintával. Megemlítjük itt a, jelenleg nagyon divó, 
bőven bemutatott mérlegeket és métermérték készítményeket. 

A r u h á z a t i i p a r tömegesen jelent meg a verseny-téren ; ez úgy 
látszott, két különböző irányban halad. Egyrészt mint a hazai durvább, de ol-
csóbb szövetek feldolgozásával foglalkozó, vidékinek nevezhető magyar szabó 
ipar, melynek számos, szép haladást tanúsító készítményei teljes elismerésünkre 
méltók; másrészt mint a városinak nevezhető szabó ipar , mely a külfölddel 
párhuzamban halad ugyan és versenyképes is, de minthogy jobbadán külföldi 
szöveteket használ fel, azt mint deficzitünk egyik tényezőjét kell tekintenünk. 
Ugyanezt mondhatjuk a fehérnemű, kalapos, keztyüs és más ruházati iparról. 

Nagyon csekély haladást mutat nálunk a f o n ó é s s z ö v ő i p a r ; mert 
a számos durvább szöveten kivül vajmi kevés volt az, mit kiállítva láttnak azon 
tömérdek külföldi szövethez képest, mely a kiállításon mint magyar munka sze-
repelt. Hogy alapos okunk van ezen sajnálkozni, világosan mutatja azt hazánk 
kereskedelmi mérlege, melynek 157 millió ftnyi deficzitje nagyobbrészt — 144 
millió frtnyi — a szövetek és kötött árúk behozatalából ered. 

Ezen elszomorító ténynyel szemben tudjuk, hogy gyapjúnk kitűnő minő-
ségű, épúgy való a finomabb posztóra, mint fésűs gyapjú szövetekre; termelése 
pedig még nagy mérvben fokozható. A hazánkban termelt len ós selyem szintén 
kitűnő; termelése még csak alig kezdetetett meg. Kender termelésünk jelenté-
kenyebb ugyan, de a kender kikészítésével és feldolgozásával csak néhány na-
gyobb vállalatunk foglalkozik még. A Szegeden kiállítottt kender-kőtelek va-
lóban kitűnő minőségűek voltak. Papírgyáraink hiányosan; a vegyészeti ipar 
csak egy fővárosi czég által volt képviselve. 

A tulajdonképeni m ü i p a r i tárgyakból, több kitűnő óraművet, számos 
szép fényképet; kevés nyomdai és könyvkötési munkát jelezhetünk. 

Röviden összefoglalva ezen tanúlmányozásunk eredményét, a magyar 
ipar jövőjére nézve kívánatosnak tart juk: 

1) A finomító vasgyárak szaporítását és azok támogatását hazai szük-
ségletünk fedezésére szolgáló megrendelésekkel. 

2) A fonó- és szövő ipar erélyesebb fejlesztését, nevezetesen a len- és se-
lyem-termelés fokozását és azoknak valamint a gyapjú és kender feldolgozásá-
val foglalkozó gyárak és vállalatoknak támogatását. 

3) A műipar fejlesztése czéljából több iparmuzeumnak felállítását, újabb 
és legjelesebb kül- és belföldi iparczikkeknek és mintáknak állandó és nyilvános 
kiállítását a külföld hasonnemű intézeteinek példája szerint. 

Legyen szabad még végül azon meggyőződésünknek is kifejezést adnunk, 
miszerint nemzeti iparunk az idei szegedi kiállítás befolyása folytán valóban 
szép lendületet fog nyerni. 

P. Á. 




