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Adalekok az Engel Adolf es Fiai ceg 
tortenetehez 

A 19. szazad masodik fele szamos fontos tarsadalmi es gazd~sagi valtozast hozott 
hazankban. A zsid6.sag egyenjoglisitasaert folytatott hoss:zU kiizdelem vegiil siker
rel jart, 1867-ben vegre torvenyben is rogzitettek az emaneipaei6t. Ez nem pusz
tan egy mar reg6ta esedekes, alapveto emberi jogokat biztosit6 intezkedes volt; az 
1867:XVII. torvenyeikk (amelyik egyebkent lenyegeben egy mar megval6sult al
lapotot szentesitett) szorosan osszefon6dott a kibontakoz6ban levo magyar polga
rosodassal. De hatast gyakorolt a 19. szazadi gazdasagi folyamatokra is. 1848 
utan szamos - nem pusztan a zsid6kat sujt6 - akadaly elharult a gazdasag fejlode
senek utjab61. Az 1851-ben megval6sitott vamkozosseg, majd a gazdasagi kiegye
zes pedig - bar mindkettot sokan tamadtak, a magyar iparosodas ellenseget latva 
ezekben - bekapesoltak hazankat a birodalom es Europa gazdasagi verkeringese
be. Mindazonaltal a 19. szazad masodik feleben meg szamos igen sulyos prob1e
mat kellett a magyar gazdasagpolitikanak lekiizdenie. A lendiiletes fejlOdesnek 
olyan alapveto feltetelei hianyoztak, mint a korszerii infrastruktura, a vallalkoza
sokhoz sziikseges toke es az azt biztositani tud6 fejlett hi!elszervezet, de nem alit 
rendelkezesre elegendo j61 kepzett szakember sem. Az 1850-es evektol indult meg 
ezeknek a hianyoknak a hol gyorsabb, hol lassabb iitemii p6tlasa. Ehhez nagy 
lendiiletet adott a zsid6sag emancipaei6ja, hiszen a korabban a kereskedelem es a 
hiteliigyletek teren felhalmozott kisebb-nagyobb tokek most szabadon ataramol
hattak a gazdasag mas szektoraiba is. A nemzetkozi gazdasagi elettel va16 szoro
sabb kapesolat egyben azt is jelentette, hogy a vilaggazdasagban jelentkezo valto
zasok, trendek nalunk is ereztettek mind pozitiv, mind pedig negativ hatasukat. 
Az 1869-es, viszonylag enyhe tozsde- es hitelvalsag lezarultaval Magyarorszagon 
is ugrasszeriien megnott a vallalkoz6 kedv, kitort a , griindolasi laz", aminek az
tan az 1873-as kraeh vetett veget. Az 1880-as evektol ujra beindul6 fejlodest, 
amely kiilOnosen 1887 utan vett lendiiletet, az allam is igyekezett tamogatni. A 
megelenkiilo gazdasagi torvenyhozas is ebbe az iranyba mutatott. Ennek a felvi
ragzasnak 1900-t61 egy ujabb tultermelesi valsag vetett veget. Ez nalunk politikai 
valsaggal is egybefon6dott, igy esak 1906-tol kezdett javulni a gazdasag allapota. 
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1913-ban azonban ismet valsagtiinetek jelentkeztek az iparban, ahol - legalabbis 
bizonyos agazatokban - csak az elso vilaghciboru teremtett ujabb konjunkturcit. 

Mindezen viltozasok Pees gazdasagi eleteben is lecsap6dtak. Az 1860-as 
evekben itt is tobb gyar letesiilt, de ezek j6 resze a kovetkezo evtizedet sem erte 
meg. A cehek feloszlatasa igen vontatottan baladt, csak 1875-re sikeriilt atszer
vezni azokat ipartarsulatokka, es bar az 1880-as evektol Pecsett is felpezsdiilt a 
gazdasagi elet, nott az ipari nepesseg aranya es a husznal tobb fot foglalkoztat6 
iizemek szcima, azert meg mindig eleg sok onall6 vagy egy-ket segeddel dolgoz6 
iparos szerepelt a statisztikikban. A 80-as evek elejen olyan - a pecsi gazdasagi 
fejlodest nagyban megbataroz6 - esemenyekre keriilt sor, mint a Pecsi Kereske
delrni es lparkamara megalakulasa, vagy a Budapest-Pees vasutvonal atadasa. 

Ez a gazdasagi hatter befolyasolta az Engel Adolf vallalkozasat kozelebbrol 
meghataroz6 felteteleket is. Engel Adolf edesapja, Engel Peter bonyhadi szarma
zasu termenykereskedo volt, aki a nap6leoni Mbonlk idejen iigyesen aknazta ki a 
konjunktura teremtette lebetosegeket, kesobb azonban elszegenyedett. A Pecsett 
val6 lakbatasi jogot- bar mar 29 eve elt a varosban- bivatalosan csak 1820-ban 
kapta meg. Nem sokaig elvezbette azonban ezt a nebezen elert eredmenyt, 
ugyanis 1823 augusztusaban elbunyt. Ket kisgyermeket bagyott maga utan: az 
1820-ban sziiletett Adolfot, es az 1822-ben sziiletett Simont. Engel Adolf tehcit 
igen szereny koriilmenyek koziil indult, innen kiizdotte fel magat a gyartulajdo
nossagig es a nemesi rangig. 1 Mar 11 evesen, iskolait megszakitva kenyerkereset 
utan kellett neznie: kezdetben ceruzillal Mzalt, majd azbesztet es kensavat vett, 
gyiljt6masinikat keszitett es eladta azokat. Megtakaritott penzevel kesobb - igaz, 
csak kisebb tetelekben - dohcinykereskedesbe fogott, 1838-ban pedig basznaltru
ha- illetve blltorboltot nyitott. Kesobb gubacskereskedessel is foglalkozott. 

1853-ban Mzat vett a Lyceum utcaban, itt nyitotta meg fakereskedeset, azt az 
iizletagat, amely a csalcid felemelkedeset megalapozta. Engel Adolf kival6an is
merte fel, bogy a regi6ban - a kedvezo termeszeti adottsagok es piaci lebetosegek 
miatt - a faiparral kapcsolatos vallalkozasok sikerre szamitbatnak. Ekkoriban 
meg viszonylag sok erdo volt a megyeben illetve kornyeken. Ami pedig a piaci 
adottsagokat illeti, erre vonatkoz6an a forrasok egybebangz6an allitjak, bogy -
bar a feltetelek adva voltak- egyaltalan nem folyt eles konkurenciabarc a korzet
ben a faipari vallalkoz6k, iizemek kozt. A fogyaszt6i igenyeket a kis szamu iizem, 
komolyabb Ietesitmeny mellett kisiparosok (kadarok, asztalosok) elegitettek ki. A 
Varady Ferenc szerkesztette monogrcifiaban a kovetkezoket olvasbatjuk a megye 
faiparcir61: ,Faiparunkjelenleg, nehi:my oly kiva/6 szakertelemmel szilard bi:zzisra 
alapitott terme/6kepessegre s az e/6al/itott aruk min6sege tekinteteben verseny
kepessegre nezve a hazai lege/so rangu hason/6 val/alatok koze sorakoz6 telep 
alta/ van kepviselve, melyek az esetleges szambeli hianyt b6ven p6toljak. "2 Voros 

1 Engel Adolf eletrajzahoz ld. CSERKUTI Adolf: Az elso pecsi zsid6k. In: A Pecs-Baranyamegyei Mu
zeum Egyesulet Ertesitoje VII. (1914) (CSERKUTI, 1914) 21-23.; tovabba: KEMPELEN Bela: Ma
gyarorszagi zsid6 es zsid6 eredetii csaladok 1- 111. Bp. 1939. 1122-26.; LENKE! Lajos: Negyven ev 
Pees eletebol. Egy pecsi ujsagir6 visszaemlekezesei. Pees, 1922. (LENKE!, 1922) 181- 184.; Miljkovic 
DRAGUTIN (kiad. ): Magyar zsid6k a Millenniumon. Bp. 1896. 178.; UJV AR Y Peter (szerk.): Zsid6 
Lexikon. Bp. 1929. reprint kiadas: 1987. 227-228. 

2 Baranya multja es jelenje. Szerk. es kiad.: V AAADY Ferenc. 1-2. kotet. Pees, Reszvenyny. 1896-97. 
(VARADY 1896) 1. kot. 606. 
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Huba adatai szerint az 1881-ben Baranya, Somogy es Tolna megyek teriileten 
megalakult Pecsi Kereskedelmi es Iparkamara teriileten osszesen ot ffiresztelep 
volt; ketto Pecsett (az egyik Engel Adolf iizeme), ketto Barcson es egy Kaposva
ron. 3 Cserkuti Adolf is megerositette, hogy sziikseg volt az effele iizemekre. Engel 
Adolf fakereskedesenek beinditasat a kovetkezo megjegyzessel kommentalta: 
,,Addig a pecsi fakereskedoknel csak deszkilt es /ecet lehetett kapni, miket a 
dravaszabolcsi revbol hozattak. Akinek epuletfara volt szuksege, annak legtobb
szor Mohacsra kel/ett kocsiznia. Az asztdlosok a »furnir<<-t (falapboritek) kinos 
munkilval maguk metszettek, a kildarok dongafaert nagy utakat bebarangoltak."4 

A vallalkozas sikerehez nagyban hozzajarult a 19. szazad masodik feleben ki
bontakoz6 epitkezesi konjunktura is. Pecsett az 1850-es evektol kezdve val6saggal 
epitkezesi laz tort ki. 1844 es 1894 kozt 27 kozepiiletet emeltek a varos koltsegen 
(iskolakat, 6vodakat, laktanyakat, k6rhazat, a varoshazat stb.), es szamos nem a 
varos tulajdonat kepezo kozepiilet (peldaul a megyehaza, az evangelikus templom 
es a zsinag6ga) munkalatai is ebben az idoszakban kezdOdtek el vagy fejezodtek 
be. 5 De Pecsett ekkoriban nemcsak a koz-, hanem maganepiiletek szama is orven-
detes gyarapodasnak indult. • 

Engel Adolf cege kozvetleniil is reszt vallalt ezekbOl a munkalatokb61. Tobb 
berpalotat is epitett az emlitett idoszakban, peldaul a Szechenyi ter es a Perczel 
utca sarkan 3.116 Lorant-palotat. Engel Adolf erdeme volt a balokanyi uszoda ki
epitese is, amelyet 1856/57-ben sajat ko1tsegen alakitott ki, s amelyet kesobb a 
varos tulajdonaba adott. Pecsen kiviil is nyert el megbizasokat: 1859-ben peldaul 
o epitette a mohacsi kincstari s6raktart. Nevehez fiizOdik a varos elso szenrakta
ranak megnyitasa is 1855-ben. Gyarapod6 vagyonat kiilonfele vallalkozasokba 
fektette: erdoket vasarolt, 1863-ban gozfiireszt, majd parkettagyarat letesitett, 
gozfiirdot epitett a nagykozonseg szamara. 

Mindez elozmenyet kepezte az Engel Adolf es Fiai ceg letrejottenek. Az 1860-
ban egyeni cegkent bejegyzett vallalkozas 1876-ban alakult attarsas cegge, mikor 
is Engel Adolf ket idosebbik fiat, J6zsefet es Sandort maga melle vette az iizleti 
iigyek iranyitasaban. A kiralyi torvenyszeken mint cegbir6sagon 1876. november 
15-en felvett jegyzokonyv szerint Engel Adolf, Engel J6zsef es Engel Sandor pe
csi lakosok ,Engel Adolf es fiai czeg alatt fakereskedest es willalkozasi uzletet 
nyitvan, mely tarsasagnak keletkezesi idopontja a mai nap es a tarsasagot mind
harman egyenlo joggal kepviselik sa cegbejegyzesre is egyenloen jogosittatnak ... 
alairasi czimoknek bejegyeztetese sa tarsas czegek jegyzekebe leendo beiktatasa 
vegett megjelenven, miutan kereskedesi jogukat es nagykoritsagukat igazoltak, 
szemelyeik azonossaga e torvenyszek elott ismeretes, alairasai czimoket ekkepp 
jegyzek: (itt kovetkezik a harom alairas, valamint mindegyikojiik kezirasaval a 
cegjelzes, magyarul es nemetiil - V.A.) es kijelentik, hogy Engel Adolf egyeni 
czege torlendo. Mely atairas val6disagat ezen torvenyszek, azon megjegyzessel ta-

3 VOROS Huba: A Peesi Kereskedelmi es lparkamara tortenete (Szakdolgozat, 1991.) 29. 
4 CSERKUTI, 1914. 22. 
s Emleklapok Pees sz. kir, varos multjab61 es jelenebOI. Az orvosok es termeszetvizsgal6k XXVII. van

dorgyiilese tagjainak felajanlja Peesvaros kozossege. Szerk.: AGH Tim6t. Pees, 1894. (AGH 1894) 
216- 217. 
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nfisitja, hagy folyamod6t intette, miszerint j6vend6ben wilt6kat es egyeb okleveleket 
csak igy es ne maskepen irjon alit. "6 

Ekkorra mar, mint fentebb is emlitettem, a ceg igen sokfele i'izleti tevekenyse
get folytatott. A favasarlason, -feldolgozason es -ertekesitesen kiviil gozfiirdo is 
tartozott az Engel Adolf es Fiai ceg profiljaba. Az Engel-fele fiiresziizem termek
valaszteka meglehetosen szeles volt. A metszett fa igen sok fajtajaval foglalkoz
tak: epiiletfat, vagondeszkat, vasuti talpfat, banyafat, szerszamfat, parkettat, btlto
rokat gyartottak, tiizifat is apritottak.7 A nyersaiiyagul szolgal6 sokfajta fat (tolgy, 
di6, koris, szil, biikk, fenyo) reszben a fentebb emlitett m6don, erdovasarlasok re
ven szereztek be, de kivagott fakat is vettek mind az orszagon beHil, mind pedig 
kiilfoldrol. (FenyOfat Svajcb61 es Karinthiab61 is hoztakl 

A termekek itthon es kiilfoldon egyarant piacra talaltak. A belfoldi ertekesitesi 
lehetosegekkel kapcsolatban fentebb mar elmondtuk, hogy a del-dunantuli terseg
ben nem volt olyan jelentosebb fiiresziizem, amely versenyezbetett volna az Engel 
Adolf es Fiai ceggel. A mult szazad vegen kiadott Baranya monografiaban a ko
vetkezo ertekeles olvashat6 errol: ,,A kozonseges jaaruk, szelvenyaruk gyartasa 
teren az elso he/yet nemcsak megyenkben, hanem egy messze kiterjedt videken az 
Engel Adolf es Fiai gozjflresz- es talajkoczka-gyara foglalja el, melynek alapit6-
ja, s ez id6t6/ kezdve minden kesobbi tulajdonosa egyenkent kulon-ku/6n kiva/6 
erdemeket szerzett Magyarorszag faiparanak fejlesztese erdekeben; megyenk fa
kereskedesenek pedig a nyersanyag foldolgozasa altai megalapit6ja s e videkrol 
va/6, faexportunknak kitflno eredmennyel elso kezdemenyezoje volt s oroszlanre
szese ma is, a minek e/eresere a czeg tagjai a faipar teren szerzett s az e/Odoktol 
mintegy atoroklott kiva/6 szakertelmuket latba vetve, kitart6 buzgalommal fara
doztak s irodalmilag is kozrehatottak. "9 A ceg alland6 megrendeloi koze tartozott 
peldaul a Dunagozhaj6zasi Tarsasag (DGT), amelynek evtizedeken at szallitott a 
szentermeleshez sziikseges banyafakat. Pees varosa szinten gyakran keriilt iizleti 
kapcsolatba Engelekkel. (Eleg visszautalni azokra a nagyszabasu kozepitkezesek
re, amelyek a 19. szazad masodik feleben Pecsett folytak. Sajnos a ceg es a varos 
uzleti viszonyara vonatkoz6lag csak elsz6rt adatokat talaltam. 1873-ban a varos 
63 forint 48 krajcar ertekben vasarolt Engelektol tolgyfa padl6deszkakat. 1879-

6 Baranya Megyei Leveltlir.(BML) Cegbir6sagi iratok, 1876. november 15. (iratszam feltiintetese nel
kiil). 

7 A tiizifat, akaresak a tobbi eikkiiket, nemesak eloallitottak, banem kereskedtek is vele. 1941-ben azon
ban megvontak a eegtol a tiizifaval val6 kereskedelem jogat (Pees sz. kir. varos I. foku kozigazgatasi 
bat6saga 3448/1941. K. sz. alatti zaradeka), az 5780/1940. M. E. sz. rendelet 5. paragrafusara, illetve 
a 83.000/1940 K. K. M. rendeletre bivatkozva. Elobbi rendelet a kereskedelmi miniszter jogkorebe 
utalta a tiizifa-kereskedok kinevezeset, ut6bbi pedig mar magat a kinevezettek listajat tartalmazta, 
amelyen az Engel Adolf es Fiai eeg nem szerepelt. A tulajdonosok biaba fellebbeztek elobb Pees sz. 
kir. varos I. foku kozigazgatasi bat6sagaboz, majd a polgarmesterbez, elutasitottak oket. Az ut6bbi 
esetben az volt az indoklas, bogy ,az 1939:IV. torvenycikk ertelmeben az Engel Adolf es Fiai ceg zsi
donak tekintendo vallalat, ezert sem tuzifa-nagykereskedove, sem tuzifa-kiskereskedove ki.felolve 
nem lett". A po1garmesteri vegzes egyben azt is kimondta, bogy ,az 1929:XXX. tc. 60. par. /3/ bekez
dese ertelmeben tovabbi felfolyamodasnak helye nines." (BML. Cegbir6sagi iratok, 1941-
42.,11062/1941. sz. vegzes) . 

8 v ARADY 1896. I. 608. 
9 U.o. 606. 
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ben maga a ceg ajanlkozott a varos reszere sziikseges tiizifa szallitasara.10 A pol
garmesteri iratok tnutat6i a kesobbi evekre vonatkoz6an is ttibb alkalommal emli
tenek bizonyos - az Engel ceg szamara kifizetendo vagy kifizetett - szatnlakat, de 
sajnos ezeka szamlak mara szinte kivthel nelkiil eltiintek. Neha az Engel Adolf es 
Fiai ceg volt a vasarl6, mint pl. 1928-ban, amikor. 625.487 kobmeter tolgyfat 
vettek a varost61, 20.200 pengo vetelarert. 11 1930-ban szerzOdes jott letre 
Nendtvich Andor polgarmester mint megrendelo, es az Engel Adolf es Fiai ceg 
mint vallalkoz6 kozt egy vegykiserleti allomas es berbaz epitesi munkalatair6l. 12 

A ceg terjeszkedeset jelzi a kirendeltsegek letesitese. 1878-ban nyitottak meg 
szigetvari es barcsi fi6ktelepeket, amelyek 1911-ig miikodtek es segitettek elo a 
termekek szelesebb korben val6 ertekesiteset. 

Magyarorszagon kiviilre is jelentos mennyisegii arucikket szallitott a ceg; a 
kivitel fo celpontja Nemetorszag, Franciaorszag, Svajc es Ausztria volt. (Az elso 
haromba foleg t6lgyfab61 kesziilt parkettat, valamint amerikai deszkat szallitot
tak, Ausztriaba ezeken kiviil meg korisfa-arukat is.)13 Az angol piacon mar ke
vesbe tudtak helytallni. Kovacs Istvan a kovetkezokepp szamol be a pr6balkozas
r61 : , 1876-ban Engel Adolf es fiai pecsi gozfiiresz gyara kiserlett meg Angliaba 
vasuti kocsikhoz szukseges fakat szallitani; azonban csak 10 vasuti kocsi szallit
manyt inditottak el. A szallit6k a tovabbi exportr6l lemondtak, mert az angolok 
az atvetelne/ oly rigor6zus eljarast tanusitottak, hogy az adottaknal hitromszorta 
nagyobb arak mellett se lehetett volna veszteseg nelkul az Angolorszagba va/6 
szallitast fonntartani . Nevezetesen az atvetelnel minden darab fat ka/apaccsa/ 
kopogtattak meg s ha nem adott teljes es szep hangot, minden tovabbi pr6ba nel
kul jelre loktek; az elsa pr6ba beva/asa utan minden lathat6 nyilast nagysagahoz 
kepest tiikkel es kesekkel vizsgaltak meg. Ujabban ugynevezett »Wainscotts«-fat 
sza/litott az Engel-czeg Angliaba s mar szep sikert is ert el, mikor az amerikai 
verseny ujra kiszoritotta onnet aruinkat. "14 Agh Tim6t viszont arr61 tud6sit az 
1890-es evek kozepen, bogy Engel Adolf, illetve a masik nagyobb pecsi faiparos, 
Pinter J6zsef parkettai ,ujabban a keleti piaczokon is tert h6ditottak"; es 
,).:fagyarorszagon kivu/ Horvat- s Slavonorszagban talalnak kelendosegre" .15 

Az 1890-es evek kozepere a gyar ,egy kazanhelyisegbol, egy gephazb6l, hit
rom osztalyra osztott fiiresz-hitzb61, faapr6z6 miihelybol, szarit6- es falugoz6 he
lyisegbol, teljesen folszerelt Iakatos-, asztalos- es kovacsmiihelybol" allt. 16 

Ezenkiviil a ceg rendelkezett Pecsett egy tekintelyes meretii faraktarral is, amit 
1878-tol az Engelek magan-iparvaganya kotOtt ossze a kozeli vasuti palyaudvar
ral. A gyar gozerore rendezkedett be: a segedgepeket 50, 25 es 10 16eros gozgepek 
hajtottak; a tiizeloanyag koszen, fahulladek illetve fiireszpor volt. A gozgepek a 
kovetkezo segedgepeket miiktidtettek: , 3 torzs(keret)-fiiresz, 1 nagy deszkagyalu
gep, 1 szelveny-korfiiresz, 1 fuggoleges szelveny-fiiresz, 2 gozfejsze tiizifaapritas-

10 BML. Pees varos Polgarmesteri Hivatalanak iratai (Polgarmesteri iratok) 1873 . 5987/873 .sz. , illetve 
10298/879.sz 

11 BML. Okmanytari mutat6 L kotet. 1102.sz. 
12 BML. Okmanytari mutat6 L kotet, 1272. sz. 
13 VARADY 1896. L 608. 
14 U.o. 660- 661. 
15 AGH: 1894. 241. illetve 251. 
16 VARADY 1896. L kotet, 607. 
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hoz, 2 tiiziftiaprit6 korfiiresz. A talajkoczka gyarban van: 4 gyalugep, 10 kor
fiiresz, 2 szalagfiiresz. A javitasi munkillatokra berendezett lakatos-miihelyben 
egy egyenlito gyalupad, 1 esztergapad, 2 fur6-gep, 1 csiszol6 korong". 17 A 19. 
szazad vegen mar villamos vilagitasra rendezkedett be a gyar, es a fent felsorolt 
gepek, berendezesek segitsegevel evente kb. 3000 kobmeter metszett anyagot es 
25.000 negyzetmeter parkettat gyartottak. Az Engel Adolf altai 1892-ben alapitott 
szentlorinci gozfiiresztelep 7200 negyzetmeternyi teriileten evente 3000 kobmeter 
fa:irut ( elsosorban padl6t, deszk:it, gerend:it es parkett:it) :illitott elo. 

A munkasok szama a pecsi gyarban mintegy 70-100 fo volt, de ennek a let
sz:imnak ket-h:iromszorosa dolgozott a ceg egyeb telepein, illetve az erdokben, 
mint famunkasok. Noi munkaerot nem alkalmaztak, gyerekeket pedig csak a tiizi
fat sz:illit6 kocsik kiserojekent foglalkoztattak. A gyari dolgoz6k keresete napi 90 
krajcar es 2 forint kozott ingadozott. Az 1870-ben kinyomtatott es bevezetett ne
met nyelvii munka- es napirend arra utal, bogy a munkasok kozott viszonylag sok 
nemet nemzetisegii lebetett. 18 Ez a munkarend meglebetosen kemeny es szigoru 
eloirasokat tartalmazott (nyaron peldaul a munkaido reggel batt61 este bet 6raig 
tartott, kozte egy6ras ebedsztinettel es ketszer negyed ora pibenovel). Ugyanakkor 
tobb fords is magasztalja a cegtulajdonos bumanussagat. Feljegyeztek peldaul, 
bogy a munkasok a teli idenyben minden reggel meleg levest es nemi kenyeret 
kaptak a gyar koltsegen, es bogy kiilon gyari betegsegelyezo penztarat es gy6gy
szertarat letesitettek szamukra. 19 Lenkei Lajos szinten pozitiv kepet fest a gyartu
lajdonos es munkasai viszonyar61: , ... Engel Adolf ... keszsegesen mozditotta elo 
a munkasok osszejoveteleit es keves ipari iizem volt arra kepes, hogy munkilsai
val oly kifogastalan j6 viszonyt tartson Jon (sic!), mint az idovel Engel Adolf es 
fiai cegge alakult fatelep .. . "20 

Engel Adolf, majd pedig az Engel Adolf es Fiai ceg nemcsak a megyeben, de 
orszagosan, sot kiilfoldon is szeles korben elismerest vivott ki termekeinek mino
segevel. Errol tanuskodik a sok kitiintetes, amiket kiilOnbOzo alkalmakkor kapott. 
1864-ben az Orsz:igos Iparegyesiilet eztistermet nyerte el versenykepessegert. Az 
1876-ban Szegeden rendezett orsz:igos ipar-, termeny- es allatkiallitason val6 
reszvetelert is elismeresben reszesiilt. A sok kitiintetes koztil kiemelkedik az 
1878-as parizsi vilagkiallitason szerzett aranyerem, a becsi es a budapesti kialli
tasi aranyerem, es az 1888-as pecsi kiallitasi allami erem. A pecsi kiallitas kata-

. 16gusab61 kideriil, bogy nem is egy kateg6riaban kepviseltette mag:it a ceg: szere
pel a faiparnal, parkettaival; a ,butor-ipar es decorativ lakberendezes" kateg6rhi
jaban, magyar stilii bUtorokkal; az epitoiparnal cement lemezekkel; sot, meg a 
kozoktatas kateg6riajaban is, a janosi pusztai iskola terkepeszeti folveteleivel. 21 

Engel Adolf ut6dai tebetseges iizletembereknek bizonyultak. Ahogy mar fen
tebb jeleztem, ket evvel megalakulasa utan az Engel Adolf es Fiai ceg fenyes 
eredmenyeket tudott felmutatni: uj kirendeltsegek nyiltak a megye teriileten, ma
gan-iparvagany letesiilt Pecsett, termekeikkel aranyermet szereztek a parizsi vi-

17U.o. 
18 BML. Polgarmesteri iratok, 1870/873 . sz. 
19 v ARADY 1896. I. 608. 
20 LENKE!, 1922. 182. 
21 Kiallitasi Kalauz 1888. 33., 40., 45., es 52. 
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lagkiallitason. Engel Adolf jelentos girtokokat vasarolt: 1878-ban a felsomind
szenti uradalmat, majd 1880-ban Mmhenuovo Alfred herceg janosi birtokat vette 
meg. 1884-ben Sandor fianak megvette a Baravitzka-fele parkettagyarat Ober
Doblingben, Becstol nero messze. 1885-ben pedig barmadik fia, Engel Gyula re
szere megszerezte gr6f Draskovicb 6csard-pazdanyi birtokat. 

A pecsi kozeletnek is alland6 szereploive valtak a csalad tagjai, legyen sz6 
akar a gazdasagi, akar a kulturalis eletrol, sot - mint virilisek - a torvenybat6sagi 
bizottsagnak is evtizedekig tagjai voltak. Sokretii tevekenysege elismeresekent 
Engel Adolf 1886-ban nemesi rangot kapott, (1887-tol) janosi predikatummal. 

Az 1880-as evekben ujabb valtozas allt be a ceg vezeteseben. 1889. aprilis li
en Engel Sandor (aki ekkor mar j6 ideje nero elt Pecsett, hanetn ausztriai parket
tagyarat igazgatta) kilepett, es helyere occse, Gyula allt be. 

1892-ben egy igen fontos epiz6d kezdOdott az Engel Adolf es Fiai ceg tortene
teben. A Montenuovo bercegtol vasarolt koml6i birtok erteket mindaddig elsosor
ban faban val6 gazdagsagaban lattak. Ez volt az az esztendo, mikor Engel Adolf 
felfigyelt a szenkibuvasokra. Mivel a szakertoi vizsgalatok eredmenye biztat6 
volt, 1894-ben banyatelek adomanyozasat kerte a Somosteto kornyeken. Az 
Adolf-tarna megnyitasaval 1895-ben kezdetet vette a koml6i koszenbanyaszat 
fellenditese, bekapcsol6dasa az orszag verkeringesebe. 22 Ebhez nagyban bozzaja
rult az Engel Adolf es Fiai ceg altai kezdemenyezett es megepittetett Kom16-
Felsomindszent-Bak6ca utvonalon halad6 belyierdekii vasut. (Ez volt Baranyaban 
a masodik helyi erdekii vasut.) 1898-ban Engel Adolf (ekkor mar becsi lakos) be
jelentette a pecsi Kiralyi Torvenyszeknel (mint cegbir6sagnal), bogy az altala 
alapitott cegbOl kitep, mivel koml6i ipartelepere alapozva egy onall6 ceget kivan 
Ietrebozni. Mindazonaltal kozli, bogy ,Egyebekben a fenti (azaz az Engel Adolf 
es Fiai) ceg valtozatlanul maradt. "23 Engel Adolfnak nero adatott bossZ\1 ido az 
uj vallalkozas kibontakoztatasara, ugyanis 1903-ban eltavozott az elok sorab61, 
gyermekeire hagyva bosszU elete munkajanak gyiimolcseit. 

A szazad elejen jelentkezo gazdasagi nebezsegek miatt a vallalat arra kenysze
riilt, bogy tarsuljon a Magyar Altalanos Hitelbankkal, megalakitva a Dunantuli 
Koszenbanya Reszvenytarsasagot (DKRt). Ebben azonban mar - a befektetett toke 
aranyanak megfeleloen - az Engel ceg batterbe szorult a banya iigyeinek iranyita
sat illetoen?4 A Hitelbank celja azonban az volt, bogy a banya erteket kutatasok 
reven megnovelve, minel jobb aron tovabbadjon rajta. Ez a torekves szerencsesen 
egybeesett Wekerle Sandor penziigyminiszter azon szandekaval, bogy megteremt
se az allami banyaszatot. Az elad6k az 1909. marcius 1-jen megkotott iizlet soran 
2.485.000 koronat kaptak a Mnyaert; janosi Engel Gyula es J6zsefpedig ,a bilnya
vetel korul szerzett erdemeik elismereseuf' elnyertek az udvari tanacsosi cimet.25 

22 Az Engel Adolf es Fiai cegnek a koml6i szenbanyaszat teren kifejtett tevekenysegerol a legn:szlete
sebb ismertetes Babies Andras munkaiban olvashat6: BABICS: A koml6i koszenbanyaszat tortenete. 
Pees, 1958. 21- 44. (BABICS, 1958.); illetve BABICS: Szenbanyaszat, in: Koml6i monografia. Koml6, 
1978. 275- 373. (BABICS, 1978.) 

23 BML. Cegbir6sagi iratok., 1898. junius 1. 7319/P 98. sz. 
24 A DKRt megalapitasaban az Engel Adolf es Fiai eeg 300 000 korona, a Magyar Altalanos Hitelbank 

pedig 1 000 000 korona tokevel vett reszt. (BABICS, 1958. 27.) 
25 LENKEI, 1922. 183. 
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Bar az Engel Adolf es Fiai ceg idejeben a komloi szenbanyaszat sem mennyi
segileg, sem minosegileg nem mo~dhato kiemelkedonek, 26 megsem szabad ezt a 
kozel masfel evtizedes periodust figyelmen kiviil hagyni, hiszen ekkor kapcsolo
dott be - Engel Adolf, majd fiai reven - a komloi szenvidek az orszag gazdasagi 
verkeringesebe. 

1911-ben Engel Gyula kilepett a cegb61, amely igy ismet egyeni cegge valto
zott egy idore. (Engel Gyula egyebkent Budapestre koltozott, ahol a DGT pecsi 
szenbanyainak szenertekesito igazgatoja lett.) Janosi Engel Jozsef nehany evig 
egyediil vezette a ceget, majd 1917-ben maga melle vette fiait, Richardot es Ro
bertet, s a ceg ismet atkeriilt a tarsas cegek jegyzekebe. Richard mernoki oklevelet 
szerzett Miinchenben, Robert pedig jogi egyetemet vegzett. A szerb megszallas 
alatt Engel Jozsef ideiglenesen Becsbe koltozott, tavollete alatt fiai iranyitottak az 
iizletet. Engel Jozsef 1940-ben bekovetkezett halala utan is tovabbvittek a csaladi 
vallalkozast, amelynek korebe ekkor gozfiiresziizem, parkettagyar, tiizifaaprito, 
fakereskedes es gozfiirdo tartozott. 1943. julius 30-an elhunyt Engel Robert, oz
vegye, erdosi Baiersdorf Erna (az ismert szobrasz) 1943 szeptembereben bejelen
tette, hogy a ferje altai iizott iparokat ozvegyi jogon folytatni kivanja. Pees varos 
I. foku kozigazgatosagi hatosaga azonban ehhez nem jarult hozza, arra hivatkoz
va, hogy az iparengedely nem a nehai janosi Engel Robert, hanem az Engel Adolf 
es Fiai kozkereseti ceg neven volt, egy kozkereseti tarsasagnak pedig nem lehet 
ozvegye. 1943 oktobereben erdosi Baiersdorf Erna megfellebbezte ezt a hataroza
tot, am decemberben visszavonta a fellebbezest. 

1944-ben az Engel csalad sem tudta elkeriilni a deportalast. A pecsi kiralyi 
torvenyszek mint cegbirosag 1944. majus 31-en elrendelte, hogy a tarsas cegek 
cegjegyzekebe keriiljon be, hogy a kirendelt vallalatigazgato Czizek Antal lett. 
Szinten a cegbirosag iratanyagaban olvashat6 az a veghatarozat, amelyben ezt a 
kinevezest a polgarmester megerositi. Az indoklas kimondja, hogy ,az 
1600/ 1944. M E. sz. rendelet hatizlya ala eso Engel Adolf es Fiai zsid6 (kitorolt, 
reszek- V.A.) Rizk6czi u. 58-62 sz. alatt /evo gozjfiresz es parkettagyar tagjainak 
iizemet akadizlyoztatizsa miatt szemelyesen tovizbbvezetni nem tudja. , T/ Az 
,akadalyoztatott" cegtulajdonos, Engel Richard sorsara Pees varos I. foku koz
igazgatasi hat6saganak 1944. oktober 7-en a Magyar Kiralyi Kozponti Statisztikai 
Hivatalhoz irott jelentese vilagit ra, miszerint ,az Engel Adolf es Fiai pecsi be-

26 A:1. alabbi tablazat, amelyet szinten BABICS Andras kozolt a Komloi monografiaban, jol erzekelteti, 
bogy a komloi banya termelese nemesak orszagosan, hanem a meeseki szenmedenee tobbi tagjahoz ke
pest is meglehetosen szereny volt. (BABICS, 1978. 283.) 

A KOMLOI KOSZENTERMELES (1897-1908) es aranya a Meesek deli es az eszaki reszmedenee 
egyilttes termelesehez 

Ev Tonna 1: Ev Tonna 1: 
1897 15.900 45,9 1903 35.399 22,6 
1898 28.800 26,9 1904 37.343 18,8 
1899 20.110 39,9 1905 33.827 18,3 
1900 30.707 30,2 1906 34.972 21,3 
1901 35.470 24,1 1907 32.136 24,2 
1902 29.654 23,8 1908 35.414 20,2 

27 BML. Cegbir6sagi iratok, 1944. A majus 31-i keltezesii iraton nines szam; a veghatarozat Pees szab. 
kir. varos polgarmesteretoi40.586/1944.D. szam alatt erkezett. 
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jegyzett ceg uzemet az 1943. evben a ceg tulajdonosa, Engel Richard tartotta 
uzemben, aki az6ta - a nemet rendorseg ertesitese szerint- meghalt. "28 

S6gorn6je, ozv. janosi Engel R6bertne (sz. erdosi Baiersdorf Erna), illetve an
nak leanya, Stein Marceline sz. janosi Engel Rozsa tuleltek a haboru borzalmait. 
Az Engel Adolf es Fiai ceg orokose Stein Marceline lett, anyja pedig iparenge
delyert folyamodott a cegbir6saghoz, hogy fa-, tiizifa- es epiiletanyagokkal keres
kedhessen, illetve hogy gozfiirdot iizemeltethessen. Indoklasul a kovetkezoket, 
hozta fel : ,,A fenti iparigazolvannyal boldogult ferjem rendelkezett, de deportala
som kovetkezteben annak halala utan nem volt m6domban azt eddig megszerez
nem". A gozfiirdore meg is kapta az engedelyt; keresenek masik felet is azert 
utasitotta el a cegbir6sag, mivel ezen iparagak iizesere - egy kozkereseti tarsasag 
tagjakent- mar engedelyt nyert.29 

A ceg tovabbi sorsar61 igen keves adat maradt fenn a cegbir6sagi anyagban. 
1946 januarjaban szalagfiiresz-gepet es ket korfiireszt helyeztek iizembe a vallalat 
Vasut utcai telepen. A csekely szamu forras tanusaga szerint azonban ekkor mar 
korantsem folyt olyan nagy volumenii termeles, mint 1945 elott. Raadasul a ceg 
feletti kiilso ellenorzes is egyre szigorubb lett. (Ezt kezdetben Pees torvenyhat6-
sagi jogli varos I. foku kozigazgatasi hat6saga, majd kiilOnfele szakszervezetek, 
illetve az allam gyakorolta.) 

Ezt kovetoen sem a ceg tovabbi miikOdesere, sem annak megsziinesere nero 
talalhat6k adatok. 

28 BML. A cegbir6sagi anyaghoz csatolt iratjegyzek: 45 59/1944. K. sz. 
29 BML. Cegbir6sagi iratok, 1945. szeptember 20. 
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