Né metek a í város kereskedelmé ben
rD
.El

uda ké larcú város vo|l a közepkorban, É szaki í eIé t
magyarok |akták, a dé lil né melek, A magyarok

heti vásárukat pé nteken tartották a Mária Magdolna
templom el tt, a né metek szerdán vásároztak a Nagy,
boldogasszony tempIomtól dé lnyugatra, a mai Dí sz té r
táié kán, Üzleteik a Boltosok vagy F szeresek sorának
is nevezett Tárnok é s Úri utcákban helyezkedtek el, Az
árusí tás a boltí vek alatt, ab]akokon át törté nt, melyek
egyné melyike ma is látható a Tárnok utca ló. é s l8.
számú házon. (A bolt szó eredete mindké t nyelvben a
boltí vre IGewölbeI vezethet vissza,) Az Úri utca l3,
alatti egykori üzletházon megfigyelhet k az é jszaka
vé delmet nyrljtó, nappal pultké nt é s kirakatké nt szolgá]ó fatáblák rögzí té si nyomai é s a hajdani - árnyé kot
adó el tet t tartó - konzolok csonkjai,
Az e]s né met lakók szinte mé g meg sem melegedtek pesten, ahová a ki zött mohamedánok é s zsidók
helyé re l230 körüi telepí tette ket II. Endre, amikor a
tatárjáráS után átköltöZtek az é pül Budára. Az ú j város vezeté se né met volt, Tanácsát els sorban kereskedelemmel, pé nzüzletekkel foglalkozó, lovagi módon
hadakozó földbirtokosok alkották, A XIIL században
Buda kereskedelme Bé cs é s Regensburg felé muiatott. E
ké t város polgárai telepedtek meg el ször Budán, A
kiváltságokkal rendelkez olaszokkai szemben a né met keresked k töí ekedtek a polgárjog megszerzé sé re, A Magyarország felé terjeszked keresked családok vagy táí saságok el Szeretettel költöztetté k ide

családtagjukat vagy í aktorukat {üzletvezet lüket),

hogy budai polgárké nt zavartalanul ké pviselhessé ké rdekeiket, forgathassák t ké iüket, Í gy kerülhetté k ki az
idegenek el tt álló akadályokat.
AXlv, század közepé t l Regensburg szerepé t Nüruberq vette át, A hátté rben az |335- é vi visegrádi kirá]ytalálkozón kijelölt, a bé csi árumegállí tást megkerül ,
Brünnön átvezet , Buda vé gpontú ú i ú tvonal megnyi-

tása állott. A változás é rezhet volt a váIosi tanács
összeté telé ben is, l392-ben esküdt volt pé ldául az a
Krnlt Berchtold, akinek családja a nürnbergi szé khely
,,Kraft-Lochain-Stark-Tracht" társaság tagiaké nt egé sz
Európával kereskedett, A hasonlóan tekinté lyes
,,Amman-Kamerer-Gran-Sejler" társaság vezet je,
Kamerer lJlrich maga is megtelepedett Budán.
A Város Vezeté sé ta XV században teljesen átvetté k
a dé lné met (többsé gükben nürnbergi származású ), jelent s t ké ve] rendelkez , ,,Krisztus teste" elnevezé s
cé hbe tömöí ült posztókeresked k, Hatalmukat l440t l egv kisebb né pmozgalom hatására meg keliett
osztaniuk a magyarokkal, Ett l kezdve hat né met é s
hat magyar ké pvisel t választottak, A bí rói tisztsé get
é vente felváltva Viselté k, A né metek köZú l Münzer Iá,
nos é s Pemflinqer |ános keresked k ültek legtöbbször
(nyo]c-nyo]c alkalommal) a bí rói szé kben. Mátyás kiFenti í rásunk a ,,Né metek Büdapesten" cí mí íkönyvben ielent meg. (Kiadta a Fóvárosi Né met Önkotmányzat l998-ban.)

rály uralkodása alatt er södött

a dé lné met bevándor]ás, A rokoni kapcsolatok egy Buda,Pozsony-Bé csNürnberg kereskedelmi ú tvonalat ralzoItak ki, A budai
né met keresked k tevé kenysé geországossá szé Jesedett, É lé nkkapcsolatot tartottak Erdé llyel, kereskedtek a román fejedelemsé gekkel, a bányavárosokkal é s
Lengyelországgal is, A né metországi kereskedelem,
ben vezet szelepet betölt Haller család több tagla
tevé kenykedett Magyarországon, Legjelent sebb ké pvisei je, Haller Ruprecht 1483-ban kapott Budán polgáriogot,
volt a legtekinté lyesebb posztókeresked ,
Üzleti kapcsolatban állt a Fuggerekkel is, hitelezett a
királyi udvarnak, Budára költözé se megnyitotta rokonsága számára is az é rvé nyesülé sta magyar f városban. Cazdag keresked család tagjaké nt költözött át
Pozsonyból Cailsam (Gazon) Lajos, akir l tudjuk, hogy
1457 /58-ban 48 035 forint é rté k árut hozott aZ oIszágba. A né met nyelvterület legnagyobb vászonipari
központjában m köd Yoselweider család Lé nárd nev
ké pvisel |e is megtelepedett Budán. MátyáS király
l482-ben több mint l0 000 forinttai tartozott neki, A
nürnbelgi eredet Kalthenhauser famí lia els ké pvisel i
a vaskereskedelmé r l hí res st- veit an der Glan városá-

ból köItöztek

ide,

tr

budai né met kereskedók szövetí e|é kkel, els sorposztdval kereskedtek, A XlV, századi eredeI
Budai |ogkönyv több mint hú sz nyugati faitát sorol
fel: brüsszelit, ypernit, mechelnit, IöWenit, tieneit,
lierit, kölnit, aachenit, kolmárit, iülichit, fí ankfurtit,
mainzit, trierit, belgrádit, werdenit, marburgit, butzbachit, trautenauit, bé csit, londonit, bloisit, lengyelt,
brünnit, neuhausit, é s strigauit, A hadsereg fizeté se
ré szben posztóban törté nt ezé í ta kincstár posztó
raktárat állí tott fel Budán, Az udvari szállí tás naey, de
kockázatos vállalkozás volt. fu uralkodók ritkán tudtak, vagy akartak fizetni- Többnyire hitelben vásároltak, {Kalthauser Andrásnak pé ldául l525-ben a kincstár 2 0o2 forinttal tartozott.) A gazdag budai keresked knek országos tekinté lyük volt- Nürnberqi Márkot
pé ldául Zsigmond király 1egbefolyásosabb tanácsadóiaké nt ismerté k. Sokuk kapott nemessé get, s né hányan közülük országos tisztsé get is viseltek, mint pé ]dául Pemflinger Márk é s Haller ]ános alkincstartók, A
budai né met keresked k a posztó me]lett valószí n leg minden olyan iparcikkel kereskedtek, amit Magyarország nyugatról importált, ruhanem kke], rövidáruval, fé máruval stb, A közé pkori nú rnbergi kapcsolat emlé ke a kisebb használati cikkek {kefe, fé sú )é s iáté kok gy jt neve, a ,,norinbergi átu" kifejezé s, A külföldiek szí vesen keresté k fel az országot az aranuí Orint
remé nyé ben, (Káí oly Róbert megtiltotta az arany kivitelé t, í gy az csak pé nz formájában kerülhetett ki az országból.) A változatlan sú lyú é s finomságú magyar
aranyforint mindenütt megbecsült pé nznem volt, A
né met területeken a keresked k számadáskönlveik-

lJlban
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ben kü]ön

megielölté k,

Dietri hós

ha magyar aranyforinthoz

iutottak

A budai né metsé gkö-

thea

zel három

é vszázados
törté nete hirtelen é It vé get. |án1s király l529-ben
török segí tsé ggel visszafoglalta Budát, é s a Habs,
b urg F rdi nánd,0 t támogató
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né met lakosságot ki zte
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A Hallerek é s az Egsalereh
Korabeli hirdeté sek a mú lt század vé gé ró
pé ldául |ános király idejé n is é lé nkkereskedelmet folytattak Ausztriával. A
ari., {.Í .! at ,fiao§ ..ra.da
budai né metek közü] csak paur ]ános tette át szé khelyé t Pestre. Ott magyarokkal társulva egy állatkivitellel é S textilbehozataIlal foglalkozó cé get hozott jé trj,a!rj. l.8jdalrül a6
re, A török id k alatt elné ptelenedett, romhalmazzá
Vá]t Pest ú i é lete a felszabadí tását {ló8ó) követ ú ttáé pí té sselkezd dött, L Lipót telepí té sipolitikájának
frrzaróru-, creuog*, bel_ é s lnlí bldi borlero*edórg
megfelel en özönlöttek Pestre a né met telepesek a biro..{z AnA I ono§zl,infioz"
P€
rt€
t\
Y{cri-.|c!tbrs l. Bálrt q É jbí ror-utc4 rrad6l&.
dalom terü]eté r l é s Magyarolszág városaiból is, Itt
tF 1 yitüí .r B óní !l rátJ..t .ra&a- }dí r'i.ar.t at .ó -aú a.l&- l-br a e.
!!t il'-ib ú re Ddlé
§ o-4
megtalálták számí tásaikat, ingyen telket, olcsó házat
é s ió megé lheté stkaptak, A városi lakosság számának
é s igé nyeinek növekedé se, az árutermelé s kibontakotulajdonosa arról volt nevezetes, hogy ké szí tetté s
zása a xlx. század els felé ben kiszé lesí tette a keresárult eI ször Pesten szódaví zet_ A,,hé ft orrszarvú hoz" cé gé r
kedelmi tevé kenysé get, A g zhalózás é s a vasú ti közalatt árusí tó Kappel Frigyesr I nemcsak azt tudjuk,
lekedé s megindulása kitárta a kaput a nyugatról PeSthogy gyapjú t Szállí tott Angliába é s Amerikába, hanem
re áramló árucikkek, s ezzel együtt a polgári é letforma azt is, hogy akár Petóí i Sándor apósa is lehetett Volna,
é s kultú ra elterjedé se el tt, Az ú j házak földszintjé t el,
Szé psé gé r lhí res Emí lia lánya kezé t - igaz, inkább
foglaló boltok az 1800-as é Vekt l az akkor már kikövecsak virtusból -, megké í te a költ , Alter Antal l839zett é s ,.kivilágí tott" váci utcát é s környé ké t üzletköz_
ben alapí tott Váci utcai ,,SzöVetároS" boltjának cé gé re
ponttá emelté k. ,pestneh naponkint neveked, szé püIé sé tnaFerenc ]ózsef anyját, Zsófia f hercegn t ábrázolta
qqon eI seqí tik ama szé p halmárboltoh is, mellaek a Belvóros í í é letnagyságban, A ké pet az l848-as forí adalom idejé n
ukáiban minduntalan meq w)ittatnak, vaqu csinlsittatnahVetté k ki a kirakatból, A cé g hirdeté se rangos üZletet
Kalmáqaink (a bé csiek pé lddjára) vetehedve equmással boltiaik
sejtetett: ,,Alí rr ás Kiss divatcsarnofuiban bí vólaszté hosság-

ttea- ós rum-tárát
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kirakó üveg almdriumlkat, ké peket áIlí tanak, s t az egé sz bolt elejót küIi)nös szé psé g architectonikai ké születekkel dí szesí tik. Meglepólz ama ln1st divatba iijtt ldbnai
nagqsógú bet hkel í rt (,imnevek is, mellqek különfóIe szí nnel é s
órnaalattal í estetnefr a bolt í eleüi táblákra_" - í rta a Honm elejé be szebbné l szebb

vé sz l833,ban,

,,Sokkal több boltok vannak, mellueh felí rása.supán né met,
mint amelqeké csupán maguar, nem is emlí tve azokat, mellqeh
a magqar felí rásnak .sak keqvelemb juttatnah helqet valami
apróbb cí mtábla egqih sarhán," - vetette papí rí aa né met

ninoly

ban található minden, ami a d.ivat teré n í ölnerül New

Y

lrktóI

Kamcsatí ?áig, az hogy a magyar d,ivat elsí helqen dll magától
é rtet dih. Kirakatainak szópsé qé t, melt1 a ragqoqó világí tás mellett ké tszeres fé nqben tündökijl esté nhé nt, sohan szokí ák bámulni_.." A VáCi utca szenzációla Volt l857,ben a
Lechner ]ózsef órásmester

boltia fölé felszerelt világí tó

óra, A kett S számlapot é jfé liggázláng fé nye tette ]áthatóvá, Nagyobb városainkhoz (Buda, Pozsony, Gy r,
Pé cs) hasonlóan, Pesten iS Volt ú n. yasr6í ó|, A VáCi

utca é s a TüIr lstván utca sarkán ál]ott egy falifül-

származású Frankenburg Adolf ú jságí ró l843-ban. Az
ú lságok gyakran sé relmezté ka né met feliratokat, (Állí tólag magyar ifjak nemzeti felbuzdulásból egy é jiel
leszedté k a né met cé gtáblákat, é s az ú jvásárté rre IEr-

f, nyomdászattaj é s könwkiadássaI is foglalkozó
Apásti könyvkeresked k szinte kivé tel né lkül a

kalmárok nem restellik kitenni a maqlJar cé gé rt,mí g sok maqqar nev né met felí rások alatt áruljl, i,Orlí kj,jó.|'

A nemzetközi könyvkereskedelem központja el bb a
frankfurti, majd a lipcsei vásáron volt, A bé csi
Trattnerek' nyomdái é s könyvkereskedé sei a xvlll. SZá-

Zsé bet té r] hordták, ) Különösen áEált carau János köl,
t é s ú iságí ró. Meglegyezte azonban, hogy ,,id,egen nev
_

l850,ben 1ló0 keresked é lt Pesten. Né met Volt aZ
üzleti nyelv, í gy vezetté k a kereskede]mi könyveket, í rták a számlákat, P,z,,arang ele|ánthoz" cí mzett f szerüzlet
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ké ben,

könyr'nyomtatás

hazájából, né met földr l származtak,

zadban megjelentek az örökös tartományok minden
városában, í gy Pesten is, Ebben az id ben a würzburgi eredet könlvkeresked
Krlidn Gyólgy é s családla is
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é s Társa ,,királyi kiváltságos nagykeresked k é s fehé rnem gyárosok" hlí deté se a Bé csl ut.a sarkán é pült
szé kház ké pé vel

Pesten é lt. A Honm vé sz l833-ban külön kiemeite,
hogy ,,boltjánah ajtaí a í ijlött immár magvar í elirat é fteskedik" .
Hartleben Konrád Adolf Mainzból iött Pestre l802-

ben, Boltja a Váci utcában Volt, Pet fi Sándor neki
alánlotta fel összes költemé nye kiadását, de elkövette
azt a hibát, hogy Hartlebenné t egy kurta,.Guten Tag"gai köszöntötte,,
, Verseit vé gül a Pesti Napló megalapí tóia, Emich Gusztáv adta ki, aki l842-ben nyitotta

s igen sok vállalat nehi kdszönheti alakulásót_
Egyike ama naqqon kevé s keresked nek, akinek pé nze é s vállalhozó kedve is vOIt. Kl(,hmeistert l859-ben a Kereskedelmi é s
lparkamara az elnöki tisztsé gre választltta meg, d,acára annah,
hoqq a maqqar nqelvet ahhor mé g nem bí rta töhé letesen_" (Drlvóllalfronla,

qista Közlöna,

|907,)

Aiapí tóia, s egyben igazgatósági tagia lett a pesti
Lloyd Társaságnak, elnöke az l8ó4-ben megindí tott
Budapesti Áru- é s É rté kt zsdé nek,é s ré szt vett a Mameg ,,nemzeti könyvkereskedé sé t" a Kí gyó té ren, Bár a
gyar Hitelbank megalapí tásában is, Elnökü1 választotmagyar szót é ppen csak törte, hamarosan né pszer vé
vált a magyar í rók köré ben, {Nyomdáiából fejl dött ki
ta a plotestáns árvaház, felügyel jé vé a né met evan,
gé ]ikus egyház, A király l8óó-ban a vaskorona-renddel
az Athenaeum.}
A pesti keresked k tehet s ké pvisel i a XIX, század
tüntette ki, l878-ban pedig bárói rangot kapott,
közepé n aktí van vettek ré szt a kereskedelem el mozAz I8óO-as é vekt l a né met patrí cjus családok szedí lását cé lzó, annak iöV ié t meghatározó inté zmé nyek repe Pest kereskede]mi é leté benjelent sen csökkent,
(pé ldául a Lloyd Társaság, a Kereskedelmi Kamara, a T ké jüket bé rházakba, vagy földbirtokokba vetetté k
T zsde, é s a bankok stb.) mega]apí tásában, támogabe. Kivonultak a kereskedelmi é letb ], A ré gi kereske,
tásában, Szerepet válla]tak a hereshed,elmí szakoktatás d polgárságot szakmájukban csak a századfordulót
megindí táSában is. (Fiaik voltak az els kereskedelmi
megé rt cé gek ké pvise]té k- A XIX, század második felé atták a szilé ziai Bibanco Gyula Ema- ben a keresked i pályákról már kevesebb bevándorló
tanulók,) Támo€
nUelt is, aki azé rt teiepedett Pestre, hogy lipcsei min- é rkezett Pestre. A kieggezé s uffini gazdasági í ellendijLlé st intára ,,mindennapi kereskedelmi iskolát" nyisson, az kcí bb a zsidó kereskedók hasznáhrik ki_
inasokat pedig vasárnapi oktatásban lé szesí tse, Mun,
A tekinté lyes Heinrich vasnagykeresked cé g né gy
generáción keresztül is meg rizte els sé gé t a vasas
kálát halála után az ugyancsak szilé ziai, eredetileg f szerkeresked Hampel Antal fol}tatta, Né met mintára
szakmában, Az alapí tó Heinrith Alalos l80ó-ban társult
szervezté k meg az l857-ben megnyitott Kereskedeimi
be a Wurm é s Schmidt fé le vasüzletbe, mely az
Akadé miát iS, Bár a tantárgyak között kezdett l fogva AImásy házban m ködött, Vagyonát Heinrich Alajos a
szerepelt a magyar nyelv, az oktatás mé g a hetvenes
napóleoni háború k idelé n, hadiszállí tásokkal aJapozta
é vek elejé n is né metül folyt. (Arra hivatkoztak, hogy a
meg, A megszállt Ausztriából
iátta el a Magyarországon állomásozó császáí i csapatokat kórházi é s hadi
tanulók többsé ge nem é rt magyarul,)Az Akadé mia vezet bizottságának elnöke Korí rrreistsr Frigyes Volt, TefeIszerelé ssel, l827-ben nemessé get kapott.
vé kenysé geazon keresked k pályáiát pé ldázza, akik
egyszer boltosokból váltak közé leti szemé lyisé gekké , I ráci utcai vdskcreskedé se közponli szerepel löllöLt
Kochmeister Frigyes l842-ben nyitott egy ,,drogua é s V b" u uur.= társadalomban, A kereskedelmi szakgyógyf keteskedé s"-t a mai Arany ]ános é s Hercegprí - oktatás megindu]ása el tt a keresked k az ország
máS utca salkán, AZ üZ]etet |872-ig maga Vezette, ,,A
minden táiáIó], mé e külföldr l is kü]dté k fiaikat a szözsenge keresked,elm Pest városónak
lett legnaqyobb üzleti
vevé nyes vásárostudomány elsajátí tására, A cé g fejl 2493

dé Se töretlen maradt a XIX. században, Az l890-es
é vekben ké szült el az Üll i ú t 32, alatti szé kházuk,
földszintié n az impozáns üZlettel, A nagykereskedé st
ekkor a Budapesti Kereskedeimi é s lparkamara alelnökeké nt, a Budapesti Kereskedelmi Testület elnökeké nt az a Heinrich Ferenc vezette, aki a ké s bbiekben
l9l9-ben é s l920-ban is kereskedelemügyi miniszter
lett, A cé g az á]]amosí tás Után aZ 1777-ben alapí tott
Shopper vasnagykereskedé ssel é s az Email Zománc,
kereskedelmi Rt.-Vel egyesí tve VASÉ RT-ké ntm ködött tovább é vtizedeken keresztül. {AZ é pület Mária
utcai hom]okzatán a,,Heinrich A, é s Fia" cé gfelirat ma

is olvasható,

)

A fé nykorukat é l ,,sokadalmak", a messzi földön

Á XlX. század közepé t l a vásárok jelent sé ge csökhí Akent. robben, í gy Kunzé k is felismerté k, hogy a

res pesti vásárok a külhoni vállalkozókat is letelepedé sre ké sztetté k.pé lda erre a ,,KunZ ]óZSef é s Társa"
cé g törté nete, A né pes Kunz csaIád a morvaországi
Rohle közsé gben é lt, é s vászonkereskedé ssel foglalko,
Zott, F )755-ben Született Kanz ]ózsefet máí mint
vászonárugyárost jegyezté k be, A családtagok ponyvás
szekerekkel járták a vásárokat. A vászonkeresked k
számára vaióságos Eldorádó vo]t az akkori Magyarország, l802-ben Kunz Ferenc letelepedett Budán, maid

a

vászonkereskedé sé t a Deák té í en,a ma már nem lé teZ ,.ké t török" házban, P,z üZlet Vezeté sé re kiszeme]t
Józsefet kereskedeimi iskolái elvé gzé se után elküldté k
Debrecenbe, hogy megtanuljon maqyarul. Ott egy f szerüzletben tanoncoskodott,., l845-ben az alapí tó veie,
Mdssmer ]ózsef betársult az üzletbe. Hé t é we] ké s bb
kilé pett, ,,rumburgi vászonraktáí at" nyitott az Úri IPet fi Sándorl é s a Zsibárus lPáriZSiI utca szegleté n, Hí ressé vált ,,menyasszony" cé gé ré Barabás
t
Mik]ós festette. Mössmer József öná]ló keresked ké nt is Sikeres
lett, cé ge az eIs viIágháború ig Vjí ágzott,

kereskedelem központjába, PeStre köitöZött át,
l830-ban nyitotta meg a,,szé p Iuhászné hoZ" cí mzett

vásárlók szí vesebben keresik fel a szé pen berendezett
boltokat, Fióküz]etet nyitottak Naggváradon, Debrecenben, de Bé csben is, 18ó7-ben már m ködött pesti fehé rnem gyáruk a Gyár l]ókaj] utcában, Többszáz ügyes
kez leányt é s asszonyt foglalkoztattak a háziiparban
is, A Kunz cé g a századforduló ideié n Monarchia,
Szerte ismert Volt, l902-ben 1ubileumukról a Kereskedelmi Csarnokban dí szülé s emlé kezett meg, Az l908ban a Deák Ferenc é s a Bé csi utca sarkán felé pült palotájukban megnyí ]t ú i üzletüknek Csodáiára iártak a
f városiak, Ekkor már császári é s királyi udvari, valamint szeí b királyi udvari SZá]]í tók, k látták el a kiráIyi
udvart aszta]nem vel, ágynem vel, paplanokkal, matracokka], Rendszeres vásárlójuk Volt a RitZ, a Hungária, a Royal nagyszálló é s az Erzsé bet királyné szanatórium is. Hí mZ telepeket lé tesí tettek Kisú jszálláson,
Tú rkevé n é s Máramarosszigeten, mintegy ezer bedolgozó munkásn t fogIalkoztatva, Meghonosí tották a
né pi hí mzé sta konfekcióiparban, Kalotaszegi minták
iutottak el í gy százezres mennyisé gben Bé csbe, Lon_
donba, New Yorkba, , A pamutipar té rhódí tása é s az
L világháború csapása az l920-as é vekre azonban
cs dbe vitte a cé get, Kunzé kat Csaflid Kálmán í ró, ú jságí ró í gy bú csú ztatta: ,,...ez nóv az é n gqermekkoromban
a fehé rnem kereskedé ssel s el sem hittem volna
akkor, hoqq másutt is lehel vászonfé lé l, í upni"
eqaet ielentett

_

Az els valódi divatáruház pesten a Ho]zer volt.
Holzer simon szabómester l8ó9-ben n iruha üzletet

nyitott aZ egykori Kí gyó té ren, Külfö]det megjárt Sándor lia már fé nyes áruházról álmodott, melyet l895ben valósí tott meg az ú n. vasházban a Kossuth Laios
u. 9. Szám alatt, (AZ áruházal a közelmú Itig Úuor Arulidzké nt Volt ismefi_)
A kiskereskedelem nagyüzemi formáiát magas fokú
szervezettsé ggel megvalósí tó els korszer áruház a
né met t keé rdekeltsé g conin volt Az áruház-palota
az ország els mozgólé pcs lé vel - egy é v alatt ké ,
SZült e] R8i55 Zoltán m é pí té sztervei szelint, é S 192ó,
márciuS l-é n nyitotta meg kapuit, ÜZletpolitikáiát a
né met nagyt ké s Lrülin Miksa vezé rigazgató határozta
meg, A központi fekvé s áruház három utcára né z 33
kirakatával, 52 osztályának gazdag á ruválaszté kával,
olcsó büfé jé vel, é ttermé vel, szezonvé gi kiárusí tásaival
szé les vásárlóközönsé get Vonzott, ,Az áruházban azt a
Holzel slmon elegáns dlvatházá a pesti be|városban a
Kossuth Laios utca 9. szám alatt
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hdlqget, aki el kel

autón é rrtezett, é ppú qljszolqólták ki, mint

az egyszerí í munftósasszonqt,"

P,z

áruház ú jságia, a

,,Corvin

kel í Lukáts Kató, ]eqes Er,
n , Szirmat| li) terveztette, Lukáts Kató lí rai szé psé g dobozai utánozha-

Házak Hí radó" rendszeresen táié koztatott az egyes osz-

tályok munkájáról, az áruház é leté r ]; iroda]mi, m vé Szeti, Spoí t é s humor rovata is Vo]t, Az áruház sport,
egyesü]etet is m ködtetett. A Corvin átvé sze]te a ll.
Világháború t, az ál]amosí tást iS. Eredeti hom]okzata
l9óó óta ú i burkolat mögött reit Zik,
A Rieqler |. Ede papí rnem gyár Rt. törté nete pé ldáZza azt a szüksé gletek fe]ismeré sé na]apuló feil dé st,
mely az l87l-ben nyitott Arany János utcai kis pap(rboltból egy é vtized alatt a virágzó papí rqyáriq vezeí ett.
Az l89ó. é vi millenniumi kiállí táson bemutatott
borí té kológé pük már szenzáció volt!
Az ipari é s kereskedelmi tevé kenysé g összefonódása jellemezte aZ I845-ben alapí tolt ,Dreher lgndcz é s Fia
rr'4" tevé kenysé gé t,A Stáció lBaross] utcai gyárban
ké szí tettorvosi m szereket, mez gazdasági é s kerté szeti eszközöket, ké sárukat kezdett ] fogva salát üzle-

I

tatlanok. A nyugateurópai szaksajtó a
Stühmer dobozok alapián min Sí tette Európá-

banalegjobbnakama,

gyar csomagolást! A gyá,

rat l948-ban államosí A boltokbói alakult meg az É dessé gbolt

tották.

Nemzeti YáIlalat.

ff
l l

doni Nemzetközi orvosm szeré szeii Kiá]lí táS l87l,

Párizsi Világkiállí tás l878, 1900, Budapesti Országos
Kiállí táS l88r, Dé l-magyarországi lpari, é s Mez gaz,
dasági Kiállí tás, Temesvár l89l, Millenniumj Kiállí tás
l

89ó Stb,

6 lühnpr Fieves, a mecklenburgi szü,eté sü hamburD gi cukrjszÁe.ter a magyar edesipar szarnyp"óbálgatása idejé n, l8ó8-ban é rkezett Pestre, Egy kis cukorkaüzem vezeté sé tvette át az sz lSzentkirályi] utcában, A kis m hely l883-ban már ,,Czukor é s G zcsakoládé qqáf' . Termé kei a külföldi, a Küí ferle, a Schmidt é s a
Suchard csokoládé kka] is állták a versenyt, A gyár átvé szelte az l, világháború t, A Szentkirályi utcában

l829-ben felé pült az ötemeletes gyáré pület, l944-re
ké szült el a korszer , addig mé g nem a]kalmazott
megoldásokkal é pí tett, ma is csokoládé gyárké nt
(Slollwerú ) m köd Vácóhí d utcai gyár. (Az itt ké szült
Százszorszé p desszertre, a Tibi csokoládé ra, a köhögé s elleni cukorkára sokan mé g ma is emlé keznek!) A
Stühmer cé get lgazán né pszer vé fióküzletei tetté k,
fu elS t 1879-ben nyitották a Kecskemé ti utcában,
(Berendezé sé b l ké t faragott angyalfejjel dí szí tett
pultot é s tükfös Vitrint a Magyar Kereskede]mi é s Vendé glátóipari Mú zeum riz,) Pesten 3l , vidé ken 29, külföldön 4 Stühmer fióküZlei m ködött, A legtöbb portált é S üZletberen dezé st Keú ,e Ferenc iparm Vé sz tervezte- ,,A stühmer Friqaes Rt. ártisztikus í zlé s(im vé szi üzletportdljai már hlzzá tartlznaf? Budapest liláqváras ké pé hez.
Ngugat-európai í zlé s,raí í inálteleqancia, emellett sziglrú té lsze,
r sé g jellemzí ó'ket," í Reklámé let, 1935]t

A

Stühmer cé g európai szí nvonalú kereskedelmi

ku]tú rát ké pviselt, Csomagolásait jeles iparm vé szek-

fióküzletek vo|tak

a

Az l8ó2-ben
alapí tott, Bé cs köZpontú

tükben árusí tották a Hatvani IKossuth LajoSl utcában, A baior származású Dreheí lgnácz egyetemi sebé szeti m szerké szí t - a családi hagyomány szerint ,

a sörgyáralapí tó Dreher Antal unokatestvé Ie volt, A sikereket hazai é s külföIdi kiállí tásokon kapott kitüntet
é rmek é s oklevelek bizonyí tják: Pesti Virág- é s Termé nykiál]í táS l853, Kertgazdasági kiállí tás l8ó2, Lon-

ason|óan né pszer

Mpinl-boltok,

európai

üzlethálózattal
rendelkez cé g els budapesti kávé -tea SZaküZleté t

l900-ban nyitotta meg a
Kossuth Laios utcában, A
számolócé dulákon is
legszebb,,,pazar kilátású "
reklámozta magát
bolt a halmincadik é vfordu]óra ké szült a Ferenciek teré n, A ké t világháború köA ,,stühmer" gyár

Zótt 72 fióküZletük é s l50 lerakatuk voJt az országban,
Üzletpolitikátuk alkalmazkodott a befogadó ország szo,

kásaihoz é s nyelvé hez. Magyarországon a Ju]ius né v
Gyulaké nt került a cé gtáblákra, Az egysé ges portálú é s
berendezé s , csillogó ré z kávé tartályokkal, precí ziós
mé rlegekkel fe]szerelt, egyenruhás a lka lm azotta kka l
m köd

üzletekben a vev ugyanazt a vá]aszté kot talál-

ta Bé csben, Rómában, Budapesten,

Prágában vagy

Szombathelyen. A közismert emblé ma, a ,,piros fews kis
rrrdrl' a Mein] kávé szimbóluma, A plakátok ,,kí nai kulila"
egyet ielentett a Meinl teáVal. A háziasszonyok az átJagnál egy kicsit drágábban vásárolhattak bennük, a bolthálóZat mé gis pé ldátlan Siker Volt, Titka a szakszer sé g, a min sé g, az í zlé sescsomagolás é s a megfelel
nevezett
propaganda! Az eladók között,,Meinl,bibliának"
áruismereti könyvb l é s az árucikkek aiánlásával foglalkozó füzetb l minden bo]tban kötelez en tartottak
egy-egy pé ldányt, A Royal Orfeumban gyakorta rendepropaganda-eJ adásozett hangversennyel összekötött
kat kedve]te a közönsé g, A Meinl-bálokról a filmhí radó
é s a saitó is beszámolt, A háború közeledté vel az apadó
kávé é s teaforrás miatt az árusí tást kiterjesztetté k köZe]látási cikkekre is, Az államosí tást követ több é vtizedes
SZünet után a Meinl törté nete í í nis folytatódik.

dr. S. Nagy Anikó

IEGYZETEK:
t. ,,vas a fában" cí mmel l997. é vl 5. számunkban í rtunk róla,
2. ,,Nyomatott Pesthen T]attnemé l" cí rní ícikkünk I99ó. é ü 3.
számunkban ielent meg.
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