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Egy polgárcsalád karrierje a 19-20. századi Debrecenben

A Nagybákay Sesztina család felemelkedése sajátos debreceni környezetben, sok 
szempontból egyéni módon, nagyjából egységes irányt követve történt meg. Tör
ténetük sajátosságához hozzájárul, hogy a család vezető tagjai külön egyéniségek 
voltak, így a családon belül is egyéni karriereket futottak be, amelyek azután össze
fonódtak a család többé-kevésbé folyamatosan felívelő pályájával. Bár Magyaror
szágon a 19. században több neves kereskedőcsalád története ismert, a Nagybákay 
Sesztinák története és karrierje jelentős eltéréseket mutat legtöbbjükhöz képest.

A korabeli Debrecen társadalma, gazdasági helyzete és az ebből adódó lehető
ségek meghatározták az egyes személyiségek felemelkedési módjait. A város pol
gárait 1848 előtt három kategóriába sorolták az összeírások. Az első kategóriába a 
polgári oklevelet váltott háztulajdonosok rétege sorolható. A második kategóriát a 
polgárjoggal rendelkező, háztulajdonos vagy polgári foglalkozást űző személyek 
alkották, míg a harmadik kategóriába a polgárjog nélküli vegyes lakosság tarto
zott.

A polgárjog számos előnnyel járt, ezért 1848. augusztus 5-től deklarálták a 
háztulajdonos lakosok jogi egyenlőségét, ami a polgárjog jelentőségét csökkentet
te. Viszont ezzel csupán a polgárok egy része lett jogilag egyenlővé, ugyanakkor a 
régi cívis réteg pozíciói gyengültek.

1857 és 1880 között a város lakossága 14%-kal nőtt, míg a bevándorlók aránya 
a korábbiakhoz képest megháromszorozódott. Ez a jelenség már újkori városiaso- 
dási folyamatot jelzett. Mivel mindenki szívesen foglalkozott másodlagosan a 
mezőgazdasággal, és széles társadalmi rétegek kötődtek a földhöz, a város agrár
jellege közvetlenül mutatkozott meg.1 A város gazdasági életében a mezőgazdaság 
dominanciája annak is volt köszönhető, hogy 1872-ig Debrecenben fennállt a céh
szervezet, a középkori érdekvédelmi szabályokkal. 1880-ra mégis mutatkoztak a 
modern gyáripar kezdetei, majd az 1890-es évektől felgyorsult a város ipari fejlő
dése. A súlypont a nagyipari üzemekre helyeződött, ami megváltoztatta az iparos

203



társadalmat. Mindez maga után vonta az új szellemiségű kereskedőcsaládok kiala
kulását.2

Ezen körülmények között kezdte meg tevékenységét a Sesztina család.
A dinasztia első, üzletalapító feje Sesztina Keresztelő János (1793-1839) volt, 

aki a miskolci Sesztina Péter csizmadia mester hetedik gyermekeként, tíz-tizenkét 
évesen választott szakmát.3 Iskoláit Miskolcon végezte, mellette megtanult ma
gyarul, szlovákul és - evangélikus vallású lévén - németül. 1807-ben vagy 1808- 
ban önállósodott, majd pár évig vándorolt: feltételezhetőleg járt Rozsnyón és/vagy 
Besztercebányán és/vagy Kassán illetve Pesten. Végül 1817-ben a debreceni Auer 
Sámuel cégnél4 gyakorolt. Ez az üzlet a korabeli Debrecen legvirágzóbb és legje
lentősebb vaskereskedése volt. 1819-ben Sesztina János már saját üzletét nyitotta 
meg: „Vasüzlet a vasemberhez!” cégtábla alatt. Ezután kötötte meg házasságát 
Bészler Zsuzsannával5 (1819. május 27.), aki Auer Sámuel, korábbi gyakorlómes
tere, feleségének húga volt. Ez a jelentős rokoni és baráti kapcsolat az üzleti élet
ben később is fontosnak bizonyult.

Debrecen ez idő tájt fokozatosan a Tiszántúl vaselosztó központjává vált. En
nek a funkciónak a lényege szerint a Felvidékről származó vasércesek és vasfel
dolgozók áruit Erdélybe is továbbították.6 S bár a napóleoni háborúk idején a pénz
ügyi viszonyok erősen ingataggá váltak, s ebben nagyon sokan tönkrementek, 
Sesztina János egyre inkább stabilizálni tudta a bolt helyzetét, sőt emelte is a szín
vonalat. 1821-22 fordulóján elérte a harmadosztályú színvonalat, majd 1823-24- 
ben már a II. classis-ban szerepelt. Az üzlet felfutásának köszönhetően 1823. má
jus 20 -án saját házat tudott venni a Nagy Új utcán (Piac utca 21.), majd még ez 
évben megszerezte a debreceni polgár-státust.7 Üzleti kapcsolatai elsősorban Er
dély és a Bánság árufelvevő vidékei felé, illetve az északi áruellátó területek (köz
pontban Besztercebányával) felé terjedhettek ki. Sesztina Jánosnak, mint a korban 
általában, nem maradtak fönn üzleti könyvei, éves mérlegei. Ezért nem ismerete
sek tőkéjének nagysága, annak változásai, nyereségei, veszteségei, a szerzett pro
fit aránya sem.

1825-ben jelent meg Wathner József magyar vaskereskedő segéd tankönyve a 
vaskereskedésről, a vasárukról, azok jeleiről és a kötés-számításról. A könyv - 
Wathner Praktischer Eisen- und Eisenwaren Kenner volt a címe - kezdettől fogva 
alapvető szakirodalmi művé vált, és nagy hatást gyakorolt a vasárus szakmára; 
mintegy meghatározta a szakma színvonalát. Amire szükség is volt, hiszen a szük
séglet folyamatosan változott, az ipari forradalom begyűrűző hatásaira az 1820-as,
1830- as években a vasárusok modernizálódtak. Ezt elősegítette az 1830-ik év ke
mény tele, amely után a vasforgalom éveken át növekedést mutatott, valamint az
1831- es kolerajárvány, ami után egészségügyi és gazdasági reformok különféle 
(modernizációs) építkezéseket foganatosítottak.
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A jó  hírnevet szerzett vaskereskedésben Sesztina János 1830. január 6 -án ina
sai közé jegyeztette be fiait, Lajost és Károlyt,8 Ezzel bemutatta lehetséges utódait 
szakmai körökben. Fő célja a kötelességtudásra és kereskedői pályára nevelés volt, 
az iskolában és az üzletben egyaránt. Öt gyermeke közül a legkiemelkedőbb karri
ert Lajos futotta be, aki Debrecenben - és főként a boltban - töltött gyermekkora 
végén előbb Eperjesen tanul, majd nagy szaktudású cégeknél tölti segédéveit.

Bészler Zsuzsanna 1835-ben bekövetkezett halála után Sesztina János elvette 
Budeusz Annát (1836. február 8 .) Tokajból, de 1839-ben ő maga is meghalt (tüdő- 
gyulladásban). (Az ekkor keletkezett vagyonösszeírás kimutatta, hogy a család az 
1840-es évekre a város egyik leggazdagabb családja lett.)9

Sesztina Lajos 1836-ban, az Eperjesi Evangélikus Kollégium befejezése után 
Miskolcra került Bakos Gábor vaskereskedőhöz tanulónak, majd segédnek. Ez a 
cég bizonyul legfontosabb iskolájának. 1840-től a pesti Wurm és Heinrich, később 
Heinrich A. és Fiai cégnél, majd 1844-től a bécsi Franz Winckler Söhnéhez szer
ződött. Ez a két cég az ország, illetve a birodalom korabeli legnagyobb vaskeres
kedő vállalkozásai közé tartoztak. Itt módja nyílt kitanulni a teljes üzletvitelt. Ta
nulmányaiból csak egyszer tért haza, 1845 júniusában, hogy ideiglenesen felszá
molja a családi vaskereskedést, mostohaanyja fenyegetésére, aki meg akart szaba
dulni az üzlettől.

1848-ban, az események alakulásával és tanulmányai végeztével tért haza vég
leg, s bár részt vett a forradalomban, 1848 végétől célja a vaskereskedés újraindí
tása volt. Ebben segített neki baráti és rokoni köre: Auer András özvegye Hoffer 
Zsuzsánna, a Heinrich A. és Fiai cég, a Franz Winckler Söhne, és sógorai, valamint 
Moll József kassai kereskedő, akik a cég tőkéjét kiegészítették pénzhitellel, illetve 
volt főnökei áruhitelt biztosítottak. 1850 szeptemberére sikerül megnyitnia bolt
ját, amelynek forgalma hamarosan fellendül. Főbb üzleti kapcsolatait elsősorban 
pesti nagykereskedők, hazai, főként felvidéki cégek és nagyvállalatok jelentették; 
ausztriai árut kezdetben csak Wincklertől kapott, hajóúton.10

Vagyona gyors növekedésével családalapításra is gondolhatott: ekkor veszi el 
(1854-ben) nemes Beör László gyógyszerész Julianna leányát. Ez a házasság biz
tos családi hátteret, sőt apósa révén némi pénzügyi forrást is garantált.

Az 1850-es évek második felére Debrecen megváltozó infrastrukturális körül
ményei lehetővé tették azt, hogy Sesztina Lajos vidéki cégeknek is vállaljon szál
lításokat. Ez módot adott arra, hogy üzletét az ’en gros’ (nagybani) kereskedelem 
irányába bővítse. Az ennek eredményeként egyre bonyolódó üzletmenet miatt az 
egységes irányítást új módszerrel oldotta meg: két legtehetségesebb segédjét tit
kos társává fogadta. Később ezt a szerződést folyamatosan újraíratta és meghosszab- 
bíttatta. Az 1870-es évektől évi tiszta jövedelmének 20-20%-át engedte át nekik 
fejenként az üzlet vezetéséért. A szerződés értelmében a két társ, Weszter István és
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Frindt Antal, megtakarított pénzét az üzletbe adhatta kamatra, az üzletházban lak
hatott és a főnök családjával étkezhetett.11

Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert a család vagyona az 1850-es évek 
végére annyira felhalmozódott, hogy Sesztina Lajosnak módjában állt más vállal
kozásokba fektetni pénzét és idejét. Az 1860-as évekre vagyonukat és tekintélyü
ket nézve újra a legelőkelőbb polgárok közé sorolták öt és családtagjait.

1860-ban a Piac utca 21. számú ház mellé megvette a 23. számút is, és az ott 
álló ház helyére egy újat építtetett Vécsey Imrével. 1866-ban egy szárnyépületet is 
hozzátoldatott raktárnak.12 Üzletvitelét az 1860-as évekre tovább bővítette új kap
csolatokkal: magyarországi, ausztriai és németországi gyárakkal, üzletházakkal és 
iparosokkal kötött szerződéseket.13

A kiegyezés utáni közhangulat és a sorozatosan jó termésű évek kedvező gaz
dasági fejlődést biztosítottak. Elkezdődött az ún. gründolási/alapítási láz, amiben 
Sesztina Lajos is részt vett. A gründolási láz fejlesztette a vaskereskedelmet az új 
iparvállalatok és új vasútvonalak létrejöttével. Ezt a fejlődést az 1869-70-ben be
következő válság akasztja meg, ami a debreceni iparra, vállalatokra és a gazdaság 
egészére súlyos hatást gyakorolt.14

Sesztina Lajos az 1860-as évektől már több társadalmi funkciót is elvállalt: 
1867-ben a városi törvényhatósági bizottság tagja lett, és társadalmi tevékenység
ként ipartámogató-fej lesztő munkába kezdett. A szájhagyomány szerint már Sesztina 
János is sokat foglalkozott a kisipar felkarolásával, Sesztina Lajos azonban ezt 
kiterjedtebb formában tette. A kiegyezés utáni időkben a kisipar sajátos módon 
fejlődött: ágazatainak száma alig, de munkásainak létszáma jelentősen bővült. 
Létfenntartásuk alapja az a társadalomban gyökerező gondolat volt, hogy a kisipa
ri termékek minősége sokkal jobb, mint a sorozatgyártásban készülteké. A nagyi
pari konkurencia miatt az alapanyag árak emelkedtek, a késztermékek árai lecsök
kentek és így a kisipar nemcsak a mennyiségi, hanem már a minőségi verseny 
miatt is válságba jutott. Akisipar funkciója termelő jel legüből nagyrészt szolgálta
tó-javító jellegűvé változott át.15

Sesztina Lajos felkarolta azokat a tehetséges és sokszor piacképes újításokat 
bemutató iparosokat, akik tevékenységüket gyáripari keretekben is tudták folytat
ni. így pártolta például Fazekas József és Böőr Ferenc lakatosokat, Tolnay István 
kovácsmester lópatkó-szállításait a cégnek vagy Knoll Pál kefekészítő üzemeit is.16

1869-ben utazást tett Németországban, Svájcban és Olaszországban, hazatér
ve pedig egyre több társadalmi tisztséget látott el. 1870 tavaszán az István Gőzma
lom Rt. igazgatósági választmányának tagja lett, majd ezen gazdasági jelentőségű 
funkció mellett lépett be a Tomaegyletbe, a Kertészeti Egyletbe, a Dalegyletbe 
il letve a Polgári Lövész Társulatba. Már 1861 -tői a Zenede választmányának tag
ja. 1871. május 21-ével a Kereskedelmi Testület alelnöke lett, ahol az 1850-es
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években, mint tag megkezdte közéleti szereplését. Ekkor indította el Szepessy Antal 
díszműáru kereskedő segítségével az első debreceni reál-kereskedelmi iskola meg
szervezését, ami 1871. október 2 1 -én meg is nyílt.17

Az 1869-70-ik évi devalváció 1872-ben pénzbőséghez vezetett, ami újabb ala
pítási lázat indított el. Ebben Sesztina Lajos is részt vett. Felvette a kapcsolatot 
Putnokkal, a Szalóci Vasgyárral, a Betléri Vasgyárral, Andrássy Manó oláhpataki 
üzemével, a chisnavodai Heinzelmannal és betársult jelképesen a Csermelyvölgyi 
Gazdasági Gépgyárba és a szilvási gróf Keglevich-féle vasgyárba.18

Az 1870-es években több bank is helyezett ki fiókintézményeket Debrecenbe, 
ami szintén segítette az iparosodást. 1872-ben az Alföldi Takarékpénztár, majd 
1873-ban az Iparegyesületi Takarék- és Hitelintézetből a Városi Takarék-és Hitel- 
intézet alakult meg. Külföldi bankok is fiókokat nyitottak, ám az 1873-as válság 
azokat is érintette. Bajba került a Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara és a Keres
kedő Testület is, az István Gőzmalom Rt, majd az 1874-ben a szilvási Keglevich- 
gyár is csődöt jelentett, elavultság és tőkehiány miatt. Ez utóbbi jelentős vesztesé
geket okozott Sesztina Lajosnak is, de a vaskereskedést és a rábízott fióküzleteket, 
egyéb vállalkozásokat úgy tudta vezetni, hogy összességében nem érezték meg a 
válságot.

Hazatérése után Sesztina Lajos még abban az évben megkapta a Kerületi Ke
reskedelmi és Iparkamara alelnökségét; Komlóssy Imrével társulva. 1875-től a 
Gőzmalom elnöke, majd 1876-tól az Ipar és Kereskedelmi Bank elnöke lesz. Ezekkel 
a tisztségekkel párhuzamosan a legfőbb jövedelmet jelentő üzlet vezetése mindin
kább két fő segédjére hárult. Ezért részesedésüket 20-ról 25%-ra növelte.19

A debreceni hagyományokat folytatandó, 1876-ban némi tőkegyűjtés után 
megvette az 1355 magyar hold kiterjedésű nagybákai birtokot, balogfalvi Czóbel 
Imre cs. és kir. kamarástól, és az „újhelyi tanyát” 400 négyszögöl és 191 magyar 
hold kiterjedésben tiszaújhelyi Újhelyi Lászlónétól. Jelentős földbirtokai részben 
vagyontartalékként és forrásként szolgáltak, részben társadalmi pozíciót voltak 
hivatottak teremteni. 1880-ban tovább növelte birtokai nagyságát egy Széchenyi- 
kertbeli szőlő megvételével (767 négyszögöl, Makó Istvántól és Szikszay Julian
nától), majd 1881-ben a lövőpetri birtokot is megszerezte (1183 m. hold, 1182 
négyszögöl) .20

Mindeközben folytatta a malom modernizációját, 1876-től egészen 1890-ig. 
1885-ben a Budapesti Általános Kiállításon is részt vett, országos rendezőbizott
sági tagként, ezért megkapta a Ferenc József-rendet.

Az 1880-as évek vége és az 1890-es évek eleje jelentették Sesztina Lajos pá
lyájának csúcsát. 1885-ben az adófizetői lista 51-ik helyén állt.21 Valójában ekkor 
már valószínűleg az öt leggazdagabb kereskedő között foglalt helyet, bár kereske
dők listáján is hivatalosan a tizenkettedik.22 Ebben a gyarapodásban sokat jelentett
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az üzlet mellett a jelentős mellékfoglalkozást, tőkét és presztízst jelentő földbir
tok, ami után a család itt, mivel főként nem a megyében helyezkedett el, nem 
adózott.

Az 1890-es évektől egyre fontosabb szerepet játszott a családi üzlet életében 
Sesztina Lajos fia, Jenő (1869-1944). Sesztina Jenő a gimnázium negyedik osztá
lyának elvégzése után Iglóra került, majd az érettségi után, 1887-től Ausztriában, a 
bécsújhelyi Carl Siegl Eisen en gros u. détail Handlung-ban gyakorolta a vasas 
szakmát. Ez a cég elsősorban mezőgazdasági és építési szerszámok lerakataként 
volt jelentős. 1888-89 fordulóján a grazi Carl Greinitz Neffen céghez megy át 
tanulni, amit akkoriban a „vaskereskedelem legfőbb akadémiájaként” tartottak szá
mon. Ez a vállalat külön ’en gros’ és ‘détail’ részlege mellett fenntartott egy nagy 
tranzit vasúti raktárai is. Érdekkörébe tartozott a cs. és kir. szabad eibiswaldi és 
krumbachi vas-és acélművek, Triesztben pedig külön fióküzletet tartott fenn. Itt 
Sesztina Jenő három hónapot töltött el, majd kiváló eredményei jutalmául meglá
togathatta a grazi, bécsújhelyi és stájer, karintiai vasipari telepeket.

1889-90-ben hazatérve előbb önkéntesként szolgált a 15. Gróf Pálffy huszár
ezredben, majd egy évet tölt szakmájához szükséges ismeretek szerzésével a buda
pesti jogi egyetemen.23 1891 őszén már alkalmazotti státusban belépett édesapja 
vaskereskedésébe. Bár ezt a tisztségét megőrizte 1894. január 31-ig, valójában 
szerepe az üzlet életében egyre fontosabb lett.24

1893-ban Sesztina Jenő házasságot kötött Csanak Margittal, Csanak József 
fűszerkereskedő lányával. Házasságukból gyermek nem született.25 S mivel Sesztina 
Jenő belépése után igen aktívan vett részt a cég üzleti életében, atyja 1894. január 
31-én 50 000 Ft. részesedéssel látta el az üzleti vagyonból. Ez 28, 57%-os üzleti 
részesedést jelentett.26

1895-ben Sesztina Jenőt a Debreceni Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete 
elnökévé, később a Debreceni Kereskedő Társulat választmányi tagjává,27 majd a 
Kereskedő Ifjak Egyesületének tagjává választották. Eme tisztségeiről azonban 
1897-ben lemondott. О és családja rövidesen magyar nemességet nyert,28 s miután 
1905. január 11-én Sesztina Lajos meghal, üzletrészét fia örökli és ezzel a cég 
vezetése is az ő kezébe kerül.

1905-ben Sesztina Jenő folytatta a kisebb vasipari üzemek fejlesztését, ame
lyet a Magyar Aruvédő Egyesület elnökeként valósított meg. Betársult Baloghné 
Békéssy Rózsi szappanos üzemébe, létrehozva a Galíciával, Bukovinával és Er
déllyel is kapcsolatokat fenntartó Békessy Rózsi és Társa Szappangyárát. Ugyan
így alakította ki Flegler György nehéz helyzetben levő réz-nikkel- és vasbútorgyá
rából a Debreceni Vas-és Rézbútorgyár Rt-t, amivel fontos vaskereskedelmi áru
cikkeket is helyben tudtak előállítani. Még 1904-ben segített Kühnel Józsefnek az 
Első Magyar Fészekodúgyár megalapításában, ugyanígy támogatta például Veréb
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Lajos zárgyárát, Veréb István permetezőgépgyárát, Ottó Mihály és Neumann Ja
kab sodrony-és vasbútorkészítő üzemét, illetve Riesz Henrik kocsigyárát. 1908- 
ban a Hajdúnánási Mezőgazdasági Gépgyárat részvénytársasággá alakította Pauchly 
Mezőgazdasági Gépgyár néven, majd 1910-ben áttelepítette Debrecenbe.29

1910-ben Sesztina Jenőt az István Gőzmalom felügyelő bizottságának tagjává 
választották, ami ekkor Debrecen legnagyobb kapacitású malma volt (~ 800 000 q 
őrlőképesség). A malom 1911-ben fuzionált - nehéz helyzete miatt - a Borsod Mis
kolci Gőzmalom Rt-vel Borsod Miskolci és Debreceni István Gőzmalom Rt né
ven.

A Sesztina Vaskereskedés mindeközben fénykorát élte. Fejlesztésére a továb
biakban nem került sor. A család tekintélyét jól jelzi, hogy 1909-től Sesztina Jenőt 
a virilisek közül beválasztották a város törvényhatósági bizottságába.30

A századforduló után igen gyors fellendülés következett be, amelynek hulláma 
1908 és 1912 között csúcsosodott ki. Az 1912-13-as években viszont az alapítási 
hullám megállt, és 1913-tól pénzügyi válság jelentkezett. A nagy és egyre növek
vő piaci verseny miatt a Sesztina cég új elvet kezdett követni: a ’détail’-ban le
mondtak a haszonról és az ’en gros”-ban igyekeztek azt nagyobb forgalommal 
pótolni.31

Sesztina Jenő közéleti-társadalmi tevékenységét továbbra sem hanyagolta el: 
korábbi emberbaráti tettei alapján 1912-ben a Vöröskereszt debreceni választmá
nyának tagja lett, 1913-ban a kereskedelmi és földművelésügyi miniszter kérésére 
a Kereskedelmi és Iparkamara tagjaként Boszniából 20 mezőgazdasági és ipari 
tanoncot hozott át és helyeztetett el a Tiszántúlon. 1915-ben a Kereskedő Társaság 
alelnöki tisztét is elnyerte.

1915 szeptemberében őt is behívták katonának - kezdetben népfölkelő had
nagyként, majd Nagyszöllősön fogolytábor-parancsnokként szolgált. Azonban vál
lalatai közösen kérvényezték leszerelését,32 amelynek sikere után a Mezőgazdasá
gi Gépgyárban folyó hadi üzem termelési menetének felügyeletével bízták meg.33

Az I. világháború kitörése nagy változásokat hozott az ország belpolitikájában 
és gazdaságában. Egy 1914. augusztus elsején megjelent általános moratórium 
megbénította a pénzügyi életet, és a bevonulások miatt minden gyárban - így a 
Vasudvarban is - polgári munkaerőhiány lépett fel. A polgári közlekedés és szállí
tás korlátozása miatt az áruutánpótlás is elakadt, nehezen lehetett biztosítani az 
üzletvitelt. 1914 novemberétől félévenként jelentek meg a hadikölcsönök,34 ame
lyekben a Sesztina cég jelentős összegekkel vett részt. A háború folyamatosan nö
vekvő pénzbőséget okozott, ami látszólag hasznos volt a gazdaságnak. A vasüzlet 
sokat szállított a hadseregnek, szállításaiért többnyire készpénzzel fizettek.35 19 ló
ra, a pénzbőség révén, sok adós tehermentesítette magát, de pénzügyi válság kez
detét lehetett érzékelni. A gazdasági viszonyok egyre romlottak; kialakult a drága
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ság, áruhiányok jelentkeztek, egyre szaporodtak az árucikkekre kivetett korlátozá
sok. Megindult a fémbeszolgáltatás is.

Az I. világháború befejeződése után a behívott alkalmazottak nagy része ha
mar hazatért és munkába állt.36 1919. március 13-án iff. Rick! Antalt és Weszter 
Bélát (az 1917-ben elhunyt Weszter István fia) bejegyezték a vaskereskedés ipar- 
űző tagjává.37

Ifj. Rickl Antal Sesztina Lajos legidősebb lánya, Piroska és Rickl Antal birto
kos, gazdasági főtanácsos fia volt. Érdeklődése hamar a vaskereskedelem felé for
dult és alapos, széleskörű szakmai képzettségre tett szert. Nagybátyja várható utód
jaként a legnevesebb cégeknél gyakorolt: a pozsonyi Mader T.E.-nél, majd a lip
csei Handelsakademie-n (felsőkereskedelmi iskola) végzett egy évet. Ekkor láto
gatott el német vasgyárakba, majd utolsó gyakorlati évét Brünnben az Eduard Ti!l- 
féle vasnagykereskedésben töltötte, ami a Friedlandi Vasművek fő kiárusító üzlete 
volt. Végül egy év budapesti önkéntes katonai szolgálat után állt be a debreceni 
bolt ’détail’ kiszolgálásába. 1909-ben tudását és világlátását fejlesztendő európai 
körutat tett. A világháborúban részt vett a szerbiai offenzívában, majd harcolt az 
olasz hadszíntéren is. Innen betegség miatt jött haza, majd front mögötti irodai 
szolgálatot osztottak ki rá. Csak a háború után tért vissza a vasüzletbe.38

A Tanácskormány idején a cég három hétre állami tulajdonba került, de az 
üzletnek csak a tulajdonjogában történt változás.39 Az üzletmenet azonban ideig
lenesen elakadt, és az árubeszerzés egyre nehezebb lett a román megszállás előtt 
és alatt is. A cég rengeteg anyagi kárt szenvedett el ekkor,40 de alaptőkéje stabil 
maradt.

1920-ban Sesztina Jenő társadalmi karrierje felívelt.41 Elvállalta a Debreceni 
Kereskedő Társulat elnökségét. Ez nagy kihívást jelentő feladat volt, főként a há
ború utáni nehéz időkben, de a problémákon saját vagyonával és a pénzügyi deval
váció kihasználásával segített. Ezért Horthytól megkapta a kormányfőtanácsosi 
címet. Nagy szerepet játszott a Déri Múzeum létrejöttében, majd 1926-ban a Deb
receni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke lett.42 1927-ben a kamarák küldötte
ként felsőházi taggá választották.43

1935-ben szlovák eredetű nevét (jelentése: hatodrész) magyarosíttatta, és fel
vette egyik birtoka központjáról a Nagybákay nevet. A Belügyminisztériumtól ket
tős vezetéknév használatát kérte, így lett hivatalos neve Sesztina-Nagybákay Jenő. 
Egy évvel később örökbe fogadta unokaöccsét és egyben cégtársát, Rickl Antalt. A 
Nagybákay nevet számára és utódainak is érvényesítette, majd miután 1936-ban 
fogadott fia átvette a Vasbútorgyár irányítását, 1938-ban módosított végrendelet
ében általános örökösévé tette.44
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Sesztina-Nagybákay Jenő kiemelkedő gazdasági tevékenységéért 1942-ben 
Horthytól megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztjét.45

1944. június 2-ától Debrecent folyamatos bombázások érték. A Vasudvar pin
céjét óvóhelynek használták, a Sesztina házaspár nagyerdei villájában talált mene
déket. Végül nem tudván elviselni tovább az orosz megszállóktól elszenvedett lel
ki megaláztatásokat, 1944. október 21-én szakácsnőjük, özv. Keserű Imréné segít
ségével öngyilkosok lettek.

A Sesztina Lajos vaskereskedést 1949. október 14-én államosították. Az üzle
tet addig Nagybákay Rickl Antal és fiai, Antal és Péter vitték tovább. Nagybákay 
Rickl Antal 1976. március 24-én halt meg, miután megírta a Sesztina Vaskereske
dés történetét. Fiai ma is élnek.

A család történetéből több következtetés szűrhető le. Sesztina Jánossal kezdő
dően a család minden tagja nagyon fontosnak tartotta a széles körű és lehető leg
alaposabb szakmai műveltség megszerzését, illetve átadását utódainak. Ugyanak
kor lehetőséget teremtettek önálló pályaválasztásra is, amikor széleskörű polgári 
nevelést és műveltséget biztosítottak nekik. Mindamellett igyekeztek érdemes, szak
értő örököst nevelni, aki nagymértékben kötődik a családhoz és az üzlethez is. A 
család gyermekei a boltban nőttek föl, és amikor már minden helyben megszerez
hető tapasztalatot és tudást elsajátítottak, és folytatni kívánták a szakmát, a legne
vesebb és legtöbb tanulásra módot adó céghez küldték őket gyakorolni. Itt kapcso
latokra és széles világlátásra tehettek szert, megismerték az üzletmenetet, és kor
szerű szakismereteket szerezhettek. Végül hazatérve a boltba, próbaidőn tapasz
talták ki és csiszolták az üzletben megvalósítható tudásukat.

Megfigyelhető a személyes kvalitások jelentősége is. Már Sesztina János kivá
ló szakember volt, aki mindig alkalmazkodott az új lehetőségekhez. Sesztina La
jos már az ország határain is túl tekintett. Új vállalkozásainak zöme régi, nehéz 
gazdasági helyzetben lévő üzemek felfejlesztése volt, amelyek termelésben fontos 
szerepüknél fogva, új találmányokkal korszerűsítve nyereségessé voltak tehetőek. 
Ennek következtében vagyona 1905-ben elérte a 720 000 К-t, amelynek 52, 1%-a 
föld, 31, 8%-a kereskedelmi, ipari és banki vagyon, 20, 9%-a a vaskereskedésű 
üzletrész és 10,9%-a részvények voltak. Sesztina Jenő vállalkozását be tudta kap
csolni az országos és a közép-európai gazdaságba.

A család a kereskedőből ipari vállalkozóvá előre lépő polgár ideáltípusát kép
viselte.
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felsöház tagja, 1936-tól az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés elnöke, a Ma
gyar Kereskedők és Vasiparosok Országos Egyesületének díszelnöke, a Debreceni 
Patronage Egyesület tagjának választja, a Debreceni Kollégiumi Diák Szövetség elnö
ki tanácsa, a Nemzeti Egységpárt választmánya úgyszintén, a Derecskéi Iparos Dal 
Egylet díszelnöke lett és tiszteletbeli elnöke a Debreceni Fűszerkereskedők Egyesüle
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tének, a Városi Közművelődésügyi Bizottságnak, a Lawn-Tenisz Szövetség Tiszántúli 
Kerületének, a Vas-Gép Műszaki Kivitelező Védegyletnek, tagja lett a Városi Zenedei 
Bizottságnak, igazgatósági tagja az Alföldi Takarékpénztárnak és díszelnöke a Debre
ceni Iparos Dalegyletnek. Nagybákay Rickl Antal im. I. 175-205. o.

44. „Örökbe fogadott fiamat, Antalt, azért teszem általános örökösömmé, mert családunk
ból ő foglalkozik velem cégünk vezetésében már több mint harminc éve ... Szakava- 
tottsággal és lelkiismerettel megelégedésemre eredményesen dolgozik és mindkét fiát 
is szeretettel gyakorolt vaskereskedő pályára neveli. “ Sesztina-Nagybákay Jenő 1938. 
április 11-én kelt végrendeletéből Tímár Lajos im. 105. o.

45. „Ha van valaki, aki megérdemli ezt a kitüntetést, az elsősorban Sesztina-Nagybákay 
Jenő, aki érdemekben gazdag, munkás életen át mindig a közérdekében gondolkozott 
és a legszentebb eszményeket szolgálta... Az ő nemes úri egyénisége, kivételes tehet
sége ezért a legragyogóbb példakép...” OMKE XXVI. évf. 1942. 21. sz. június 20.

Enikő Amália Lovas

The career of a burgess family in 19th-2 (fh-century Debrecen

János Keresztelő Sesztina (1793-1839) was the seventh child of Péter Sesztina, a 
Miskolc bootmaker. He chose the ironmonger trade. He visited several cities of 
Upper Hungary, then had his apprenticeship from 1817 at the firm of Sámuel Auer. 
He opened the business of his own in 1819 under the sign-board ’Hardware store 
to the ironman.’ In the same year he married Zsuzsanna Bészler. Of the five chil
dren of theirs, Lajos and Károly had their apprenticeships in the family shop. In 
the ironmonger business Lajos had a splendid career. Through his substantially 
profitable course of business he did not only become one of the wealthiest trades
men in Debrecen, but also played a leading role in the public life of the city. The 
paper follows the career of the Debrecen burgess Lajos Sesztina.
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