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VOROS ANDREA 

Janosi Engel Adolf 
(1820-1903) 

A 19. szazadi pecsi k5zelet egyik meghataroz6 egyenisegenek az eletet es palyafuta
sat me !tan nevezte igazi sikersztorinak a kesei kr6nikas.1 Engel Adolf a legszerenyebb 
kezdetekbOl kemeny es kitart6 munkaval kilzd5tte fel magat gyartulajdonossa, a varos 
k5ztiszteletben all6 polgarava es magyar nemesse. 

Engel Adolf 1820. februar 6-an szUietett Pecsett. Edesapja Engel Nter bonyhadi 
szarmazasu termenykereskedo volt, aki behazasodas reven kerUlt a varosba. Annak a 
Fuchs Salamonnak az 5zvegyet vette notil, aki a Pecsre elsokent befogadott ket zsid6 
csalad egyikenek a feje volt. 2 Engel Ntert mint a Fuchs arvak felnevelojet megrurte a 
varos tanacsa, am a vegleges letelepedesi engedelyt csak hossz:U ido, majdnem harmine 
ev utan adta meg szamara. Pecsi tart6zkodasanak elso eveiben Engel folytatta Fuchs 
Salamon zsibarus-tizletet, kesobb azonban teljes figyelmet a termenykereskedelemnek 
szentelte: bUzat, ketszerest, zabot, arpat, gyapjut, palinkat vasarolt fel es adott tovabb. 
Ennek a tevekenysegenek kill5n5sen nagy lendtiletet adtak a nap6leoni babonlk, ame-
1yek t5bbek k5z5tt azEngel altai k5zvetitett termenyeknek, arucikkeknek is kival6 et1eke
sitesi lehetoseget biztositottak. Amikor azonban a haboruk veget ertek, fokozatosan 
elsorvadt a konjunktUra. Raadasul Engel Peter ekkoriban vesztette el feleseget is. 1819. 
februar 21-en ujra megnostilt, masodik felesege 5zvegy Schwabachne szUletett Sziiszkind 
Maria lett. Hazassagukb61 ket gyermek sztiletett: Adolf es Simon. Az 1820-ban elnyert 
lakhatasi engedelyt nem sokaig elvezhette Engel Peter, ugyanis 1823 augusztusaban 
elhunyt, nyomaszt6 szegenyseget hagyva csaladjara. 

A szillc5s anyagi k5rUlmenyek miatt Engel Adolf mar 11 evesen arra kenyszerUlt, 
hogy- bar nagyon szeretett tanulni- iskolait megszakftva valamifele kenyerkereset utan 
nezzen. Kezdetben ceruzakkal hazalt, majd azbesztet es kensavat vett, gyujt6masinakat 
keszftett, es eladta azokat. Szabadidejeben kedvenc idott>ltesenek, a tanulasnak, olvasas
nak h6dolt, gyakran megfordult a Szepessy Jgnac-fele pUsp5ki nyilvanos kt>nyvtarban. 
A magyar es nemet nyelven kfviil a franciat es a hebert is megtanulta. 

I SZIRTES 1998, 43. 
2 A zsid6sag Pecsre torten<\ bete1epUlese es az els5 pecsi zsid6 csaladok tOrtenetere nezve ld.: 

CSERKUTI 1914. 
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Tizenhat eves konira sikerU!t annyi penzt megtakaritania, amennyivel - igaz, csak 
kisebb tetelben - dohanykereskedesbe foghatott. 1838-ban pedig hasznalt ruha- illetve 
bUtorboltot nyitott. 1843-ban megnosUlt, egy masik zsid6 csaladb61 valasztott maganak 
feleseget Justus Anna szemelyeben, akivel 500 forint hozomanyt is kapott. 

A szabadsagharc alatt Engel Adolf belepett a nemzetorsegbe. Hazaterese utan a 
gubacskereskedessel is megpr6balkozott. 1853-ban hazat vett a Lyceum utcaban. Itt nyi
totta meg fakereskedeset, azt az uzletagat, am ely a csalad anyagi helyzetet nehany even 
beliil atalakitotta. 

Sikerenek magyarazata egyreszt a minden addiginal szelesebb aruvalasztek, masreszt 
a 19. szazad masodik feleben Pecsett kibontakoz6 epitkezesi konjunktUra volt. Engel 
Adolfugyanis- felismerve a korszak kinalta Jehetosegeket - nemcsak felvasarolta es 
tovabbadta a fat, hanem fel is dolgozta, sot epftkezeseket is vallalt. Pecsett az 1850-es 
evektol val6saggal epitkezesi laz tOrt ki. AGH Tim6t adatai szerint 1854 es 1894 kozott 27 
kozepUietet emeltek a varos koltsegen (iskolakat, 6vodakat, laktanyakat, k6rhazat, a va
rosMzat, hogy csak nehany peldat emlitsilnk), es szamos nem a varos tulajdonat kepezo 
kozepulet (peldaul a megyehaza, az evangelikus templom es a zsinag6ga) munkalatai is 
ebben az idoszakban kezdOdtek vagy fejez6dtek be.3 A maganeptiletek szama szinten 
eroteljes gyarapodasnak indult ezekben az evtizedekben. Engel Adolf cege alaposan 
kivette areszet ebbOl a fejlOdesbOI. Neviikhoz fiiz6dik peldaul a Szechenyi teres a Perczel 
utca sarkan a116 Lonint Palota, tovabba a Rak6czi ut akkoriban legnagyobb berpalotaja
nak felepitese. Engel erdeme volt a balokanyi uszoda kiepitese is, arne! yet 1856-57-ben 
sajat koltsegen alakftott ki, es amelyet kesobb a varos tulajdonaba adott. Pecsen kiVfil is 
nyert el megbizatasokat: 1859-ben peldaulo epitette a mobacsi kincstari s6raktart. 

Gyarapod6 vagyonat kil!Onfele vallalkozasokba fektette: 1863-ban gozffiresz ilzemet, 
majd parkettagyarat Ietesitett, tovabba gozfiirdot epitett a nagykozonseg szamara. Neve
hez ffizodik a varos elso szenraktaranak megnyitasa 1855-ben. 1876-ban ket fiat, J6zsefet 
es Stmdort maga melle vette a ceg iranyitasaban, ami ettOI kezdve Engel Adolf es Fiai 
neven szerepelt a tarsas cegekjegyzekeben. A mult szazad vegen kiadott Baranya-mo
nogrc1fiaban a kovetkezo olvashat6 a cegrol: ,,A kozonseges faaruk, szerelvenyaruk gyar
tasa teren az elsfJ he/yet nemcsak megyenkben, hanem egy messze kiterjedt videken az 
Engel Adolf es Fiai gozfuresz es talajkoczka-gyara foglalja el, melynek alapit6ja, s ez 
idfJtfJI kezdve minden kesfJbbi tulajdonosa egyenkent kiilon-kulon kiva/6 erdemeket 
szerzett Magyarorszag faiparanak fejlesztese erdekeben; megyenk fakereskedesenek 
pedig a nyersanyag foldolgozasa alta/ megalapit6ja s e videkrfJl va/6 faexportunknak 
kitunfJ eredmennye/ e/sfJ kezdemenyezifje volts oroszlanreszese rna is, aminek eleresere 
a czeg tagjai afaipar teren szerzett s az e/IJdoktiJ/ mintegy at6r6k/6tt kiwi/6 szakertel
miiket latba vetve, kitart6 buzgalommal faradoztak s irodalmilag is kozrehatottak."4 

A fiireszilzem terrnekvalaszteka meglehetosen szeles volt: gyartottak ttibbek kozott epu
letfat, vagondeszkat, vasuti talpfat, banyafat, szerszamfat, parkettat, bUtorokat es tiizifat 
is apritottak. 

A ceg alland6 megrendeloi koze tartozott peldaul a Dunagozhaj6zasi Tarsasag, arnely
nek evtizedeken at sza!Htott a szentermeleshez szilkseges banyafat. Pees varosa szinten 
gyakran kerillt ilzleti kapcsolatba Engetekkel. Magyarorszagon kivUlre is jelentos mennyi
segii arucikket szallitottak: a kivitel f6 celpontja Nemetorszag, Franciaorszag, Svajc es 

3 AGH 1894, 216- 217. 
4 VARADY 1896, I./608. 
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Ausztria, illetve az 1890-es evektol Horvatorszag es Szlav6nia volt. Rovid ideig az angol 
piacon is megjelentek, onnan azonban hamar kiszoritotta oket az amerikai konkurencia. A 
termekek kival6 minosege messze toldon elismerest szerzett Engel Adolf cegenek. Errol 
tanuskodik a sok kitllntetes, amelyet ktilon bozo alkalmakkor kapott. 1864-ben az Orsza
gos Iparegyesulet eztlstermet nyerte el versenykepessegeert. Az 1876-ban Szegeden 
rendezett orszagos ipar-, termeny- es allatkiallftason va16 reszve-teleert is elismeresben 
reszesUlt. A sok kittintetes koztll kiemelkedik az 1878-as parizsi vilagkiallitason szerzett 
aranyerem, es az 1888-as pecsi kiallitason elnyert allami erem. Mint a pecsi kiallitas kata-
16gusab61 kiderul, egyszerre tobb kateg6riaban is kepviseltette magat a ceg: szerepelt a 
faipamal parkettaival, a ,butor-ipar es decorativ lakberendezes" kateg6riajaban magyar 
stilii butorokkal, az epftoipamal cement Iemezekkel, sot meg a kozoktatas kateg6riajaban 
is, ajanosi, pusztai iskola terkepeszeti felveteleivel. 

Engel Adolf pecsi tizemeben mintegy 70-100 fot foglalkoztatott, de ennek a letszam
nak ket-haromszorosa dolgozott a ceg egyeb telepein, illetve az erdokben, mint famun
kas. Munkaad6kent is pelda ertekii volt magatartasa. Ambar az 1870-bol fennmaradt 
nemet nyelvii munka- es napirend meglehetosen kemeny eloirasokat tartalmazott (nya
ron peldaul a munkaido reggel hatt61 este bet 6raig tartott, kozte egy 6ras ebedsztinettel 
es ketszer negyed 6ra pihenovel), ugyanakkor tObb adat is rendelkezestinkre all, am ely a 
cegtulajdonos humanus voltar61 tesz tanubizonysagot. Feljegyeztek peldaul, hogy a 
munkasok a tell idenyben minden reggel meleg Ievest es nemi kenyeret kaptak a gyar 
koltsegen.5 LENKEJ Lajos szinten pozitfv kepet festett a gyartulajdonos es munkasai 
viszonyar6l. , ... Engel Adolf .. keszsegesen mozdftotta e/0 a munkasok 6sszej6veteleit es 
keves ipari iizem volt arra kepes, hogy munkasaival oly kifogastalanul j6 viszonyt 
tartson jon (sic!), mint az idovel Engel Adolf es Fiai cegge alakult fatelep. "6 

A fafeldolgozasb6l es -kereskedelembOI felhalmozott toket Engel Adolfnemcsak ujabb 
ipari vallalkozasokba, Ietesftmenyekbe fektette, hanemjelentos birtokokat is vasarolt. 1878-
ban megszerezte a felsomindszenti uradalmat, majd ket evre ra Montenuovo Alfredherceg 
janosi birtokat Az ezeken a birtokokon elok eletkorillmenyeinek javftasan sokat faradozott: 
intezkedett arr61, hogy minden bereScsah:ldnak kiilon lakas jusson, iskolat epittetett a cse
Iedek gyermekeinek, tanit6r6l es konyvekrol is sajat koltsegen gondoskodott. 

Pees varosa is sokat koszonhet neki. A fentebb mar emlitett balokanyi uszodat, ame
lyet a varos megbizasab6l, de sajat koltsegen a tervezettnel sokkal kenyelmesebbre es 
korszeriibbre epitett, a berleti szerzodes Iejarta utfm ugy adta at a varos tulajdonaba, 
hogy a megallapodason feliili, sajat kezdemenyezesere ( es penzen) kesztllt beruMzasok 
ellenertekerollemondott. Ezen kivfil a Czindery-kertet, amit 1860-ban vasarolt meg bar6 
Wenckheim Viktort61, mindig szivesen engedte atj6tekony celokra, polgari mulatsagok
ra es a Pecsi Dalarda rendezvenyeire. A dalarda halab611879-ben tiszteletbeli tagjava 
valasztotta. Sot a pecsi szocialdemokratak osszejovetelei szamara is helyet biztos.ftott. 
Visszaemiekezeseiben igy ir errol LENKEI Lajos: ,,Ki gondolta vo/na akkoriban, hogy az 
ezereves Magyarorszagon a tortenelmi uralkod6 osztaly utols6 evtizedeit elve a mun
kOsosztaly egy ideig a hatalomnak szamottevo reszeseve lesz? TalOn ezt lOtta e/6re a 
killsejeben Bismarckra em/ekezteto Engel Ado!( amikor keszsegesen mozdftotta elfJ a 
munkasok 6sszej6veteleit. " 7 

sUo. 
6 LENKEI 1922, 182. 
7 Uo. 
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Mint a legtObb ad6t fizetok (virilisek) egyike, evtizedeken at reszt vett a pecsi t0r
venybat6sagi bizottsag munkajaban. Emellett a pecsi izraelita bitkozseg elnoki tisztet is 
betoltotte. Mindket minosegeben aktfv es aldasos tevekenyseget folytatott. Soba nem 
keslekedett j6tekony celoknak szentelni energiajat es penzet. Mint a torvenybat6sagi 
bizottsag tagja, o kezdemenyezte peldaul a varos foteren levo plebaniatemplom falainak 
kijavftasat, s e celra rogton fel is ajanlott 50 forintot. (Ajanlatat koszonettel elfogadtak 
ugyan, de a dontesbozatalt a munkak megkezdesenek Iehetosegerol kesobbre balasztot
tak.)B Nemcsak sajat erdeket kepviselte akkor, mikor befolyasat latba vetve elerte, bogy a 
bonved satortabort es a vasuti muhelyeket - az ellenkezo tervekkel szemben - Pecsett 
allitsak fel. Nagyreszt az 6 erdeme volt a pecsi vasuti palyaudvar elso kibovftese is, amit 
nero pusztan szavakkal, a torvenyhat6sagi bizottsaghoz intezett inditvanyokkal, ban em 
egy ertekes teleknek a vasuttarsasag szamara val6 ajandekozasaval is el6mozditott.9 Az 
izraelita hitkozseg szamara pedig 10.000 korooas alapftvanyt tett, tamogatta az uj zsinag6-
ga epfteset es dr. Kohut Sfmdor pecsi forabbi Aruch-janak kinyomtatasat. PERSL Armin 
kesobbi pecsi forabbi a kovetkezo szavakkal meltatta Engel Adolf szerepet a hitkozseg 
egysegenek meg6vasaban: ,Oleos, erelyes, onzetlen vezerletenek k6szonhet6, hogy a 
mi hitkozsegiink, mint annyi sok mas a magyar Jzraelben, ket partra nem szakadt.'no 
Nagy tiszteloje vol a zsid6sag emancipaci6jaert oly sokat faradoz6 btir6 Eotvos J6zsef
nek, akinek emlekere Karlsbadban marvany emlektablat belyeztetett el. 

Sokretii tevekenysege eredmenyekent Engel Adolf 1886 marciusaban magyar nemesi 
rangot nyert az uralkod6t6l, ,,janost' elonevvel. Ez az esemeny Engel palyajanak csucs
pontja, megkoronazasa volt, de nem a vege. Hatra volt meg ugyanis egy nagyszabasu 
vallalkozas, a koml6i koszenbanyaszat fellenditese, ami az 6 birtokan es kezdemenyezesere 
iodult meg. Az 1890-es evekig a Montenuovo hercegt61 vasarolt koml6i birtok erteket 
elsosorban abban lattak, hogy gazdag volt faban. 1892-ben azonban Engel Adolffelfigyelt 
a szenkibuvasokra, s ezeket szakemberekkel vizsgaltatta meg. Mivel a vizsgalatok eredme
nye biztat6 volt, 1894-ben banyatelek adomanyozasat kerte a Somostet6 kornyeken. 

Az elso tam a, am ely azAdolf nevet kapta, 1895-ben nyflt meg, ezt bamarosan kovette 
a Szerencse es a Glanzer tar6. A banyaban a 19. szazad utols6 eveiben atlagosan 250-
300 ember dolgozott. 1896-ban az Engel Adolf es Fiai ceg engedelyt szerzett a Kom 16-
Fels6mindszent-Bak6cza utvonalon halad6 belyi erdekU vasut megepftesere ( ez volt 
Baranyaban a masodik helyi erdeku vasut), amelynek 6riasije1ent6seget az adja, hogy 
bekapcsolta a koml6i szenmedencet az orszag szenellatasaba es gazdasagi verkeringese
be.11 1898-ban Engel Adolfbejelentette a cegbir6sagi funkci6t is betolt6 Kira1yi Tor
venyszeknel, bogy az altala alapitott cegbOl kilep, mivel koml6i ipartelepere aJapozva egy 
onall6 ceget kfvan Ietrehozni.12 

8 Baranya Megyei Levelt{u (BML), Pees varos Torvenyhat6sagi Bizottsaga kozgyiilesenek 
jegyzokOnyve 1874. 116/2999. sz. 

9 PERLS 1910, 26. 
10 Uo. 15. 

. " Az Engel Adolf es Fiai cegnek a koml6i szenbanyaszat teren kifejtett tevekenysegerol a 
legreszletesebb ismertetes BABICS Andras munkaiban olvashat6: BABICS 1958, 21--44; illetve 
BABICS 1978. 

12 BML Cegblr6sagi iratok, 73 19/P 98. sz. (1898. junius 1.) 
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Az uj vallalkozas kibontakozasara azonban nem sok ideje maradt. 1903. januar 10-en 
halt meg a Becshez kozeli Doblingben, ott, ahol balvanya, Szechenyi onkezevel vetett 
veget eletenek. 13 LENKEJ Lajos, a modern pecsi ujsaginis egyik uttoroje a kovetkezo 
szavakkal emlekezett meg r61a: ,,A regi idok azon tipuscmak kepvise!Oje, mely soha nem 
lankad6 munkakedvvel, ta/0/ekonysaggal es ratermettseggel a semmibOI alkot nagy 
dolgokat, s alig val6sitotta meg egyik fervet, mar motoszkalt agyaban a masik, mikent 
lehetne sajat vagyonanak gyarapitasa me/lett a koznek is szolgalatara. A legszere
nyebb kezdetbol mindig csak tisztesseges eszkOzokkel tekintelyes vagyonra tett szert. 
(ij utakon haladt, uj perspektfvat latott maga elott az akkoriban meg egeszen primitiv, 
j6forman falusi jellegii varosban. So kat olvasott, onmiivelodes utjcm mas szemmel nezte 
a vilag sorsat, mint masok, es amfg masok meg gondolkodnak, mikent lehetne valamit 
megcsinalni, (J azt mar meg is val6sitotta."14 

1911-ben a varos utcat nevezett el r6Ia (rna Goldmark Karoly utca, a Zsinag6ga mogott). 
Engel Adolf gyermekei melt6 ut6dainak bizonyultak, mind az uzleti, mind a kozelet

ben. Negy fia kozlil ketto, Sandor es M6r Ausztriaban, Becsben telepedett !e. Sandor 
Ober- Doblingben az atyjat61 kapott parkettagyarat iranyitotta, M6rb6/ pedig kival6 koz
gazdasagi szakir6lett: foleg a vampolitikaval es az Osztrnk-Magyar Monarchia faiparaval 
foglalkozott. De szepirodalmi muvek is fiizodnek nevehez, peldaul ket szindarab. Bees
ben hunyt el, 1924-ben. Fia, a szociol6gus es tOrtenesz Engel Frigyes a becsi egyetemen 
tanitott. Gyula, akinek Engel Adolf1885-ben megvette gr6f Draskovich 6csard-pazdanyi 
birtokat, Budapesten a Dunagozhaj6zasi Tarsasag banyainak szenertekesito igazgat6ja 
lett. A Tanacsk()ztarsasag idejen csaladjaval ideiglenesen 6 is Becsbe koltozott, de a 
proletardiktatllra bukasa utan visszatert Budapestre. A pesti hitkozseg egyik vezeto egye
nisege volt, 1934-ben hunyt el. A negy fiu koztil J6zsefvolt az, aki elete vegeig Pecsett 
maradt, es meghataroz6 szerepet Wlt5tt be a varos kozeleteben. Az edesapja altai meg
kezdett uzleti vallalkozasokat sikeresen folytatta, sot fejlesztette tovabb. Tobb mint negy 
evtizeden at tagja volt a pecsi Wrvenyhat6sagi bizottsagnak, es - edesapja nyomdoka
iba Iepve- vezeto tisztseget tOltott be a hitkozsegben. Tagja volt tovabba a Pecsi Keres
kedelmi es Iparkamaranak, valamint a VoroskeresztEgyletnek. Sokretii kulturalis es kari
tativ tevekenysege nagy elismerest vivott ki szamara a pecsi tarsadalomban. 

Maga az Engel Adolf es Fiai ceg tovabb mfikodott az ut6dok alatt. Bar fennrnaradt a 
tu1ajdonosok 1944-es deportalasat kovetoen is, a haboru borzalmait rulel6 janosi Engel 
R6bertne es leanya, Stein Marceline (szfiletett Engel Rozsa) mar nem tudtak a terme1es 
hajdani volumenet fenntartani. A vallalkozas 1946-os megszunesevel , olyan ceg tiint e/ 
a ... t6rtenelem kelet-k6zep-eur6pai sullyesztojeben, mely egykor melt6 partnere volt 
Nyugat- Eur6panak es szinte az egesz vilagnak."15 

I ) KEMPELEN 1939, 1/23. 
I< LENKE! 1922, 181- 182. 
IS SZIRTES 1998, 54. 
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