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A Chinoin gyár kialakulásának körülményei Újpesten, 
a hazai nagyipar fellegvárában* 

BANÓNJ~ DR. FLEISCHl\!ANN MAlUANN,\ 

A dolr1o;:al a CIJINOIN gyár kia/akulásábau ésfej
lűdésében döntl5 szerepet )átszó újpesti. körillJnényeket 
i.srnertcti. Újpest rnár a szú::.;rul;forclalón az i.11arilag 
cbnarrult Jliágyaror8zdg egyik lcgnflgyobb i11ari·áro.sci 
roll. A Károlyi Alapítrílerél a .feudális kötöttsé(!bcn 
úllS Jiar1,1,1a.rorsz.úgon a har1yo1núnyokkal s;:akitva. a 
11rlratlan -ipari.Jejlf5dé8 lehct{iséyeit tcren1tettc 1nC(f. 

~.\. XIX .. század Yéuén és a XX. század elsG évei~ 
ben a 1nagya1·orszúgi....,gyúgyszer\·egyészcti ipar, ha
;-;onlóan a tühhi iparágakhoz n1ég igen fCjletlen Yolt. 
Cl-yógyszerek készítéBéYel és forgalornha hozatalú
Yal az orvosi és gyógyszerészi lahorat.óriu1nok fr)g
lalkoztak <t kisipari tennelés szintjén . ..'.\z 1D07-ik 
évi 11. iparfCjlesztési törvény- né1ni ,-últozá.st és 
eléirclépést ercdrnényezctt jclent6s úllan1külcsö11ök 
biztosításával. de az ~.\..usztriától való függés to
Yúhbra is a.kadúlyozt.a a n1agyar nagyipa1~6s ezen 
belül a aVÓ.Q"yszeripar kibontakozását. 

1 go7 .'"';)kt't!>ber 1-én rakt,a le Jlichtcr Ctedeon az 
els6 1n~~gyar gyógy:..;zorgyií.r alapjait a n1a is n1ü
ködií Ulliíi út 10i5 sz. alatti .. Hiehter Gedeon" 
srvógyszert,{1rban. lt-t kezelte cl 1nüköclését; dr. TVolf 
l2n1Ti rcg,1.1é.s2111érnök. aki 1910. s:ept. '7-én bardtjú
i:al. dr . .l(cre8Z.{,11 G1yöt(/íf!JCl lr!treho;:ta (l. r~ !. Petne
há;:y '/l. 23. s::. alatti házban a. n1ásorli.!.: {Jyógyszcr
i:egyé.~·zett yyrlrrtf: ~41ka l7.c(Jyé.:,·zefi. (iyúr. rlr. f{e

rc8zly. rlr. H'-olj' 1:cgyé,~·;:n1érnökök (:.'J tÚJ}:;a néi:cn llJ. 
.Az olneyozésbcn szerep}() társ }fáry ~.\.gostnn föld
birtokos volt, aki az induló t6ko dönt(; részét. 
'50 OOO knrnnút hiztosítnt.t; a vállalkozáshoz. Wolf 
és Kereszty 10 000-J 0 OOO koronája mellett. HJl 1 
/íszén H{try visszavonta tGkéjét, és ekkor kerültek 
összeköttetésbe I(rausz Si1non bank.úrral, aki a 
l\Iaa\'ar Bank és I(ereskedcli.ni I=t.észvénvtársaság 
hof~i'vásos igazgatósági tagja volt. E1nlél~irataiba~ 
a két~ fiatal~né~nökkcl törl:-6nt taltllkozás{1ról a kü
vetkezéiket, írja: [J]. 

„Egy na-pon dr. l{eiehonha.llor J\:.álinán. volt 
Ycc:'rtantíron1 felkeresett. és két ifjút 1n11h1t,ott be, 
ne~l hisze1n, hogy 26 évesnél idéísehbek lehettek: 
dr. Y\Tolf Ernilt. és dr. l(e1·csztv C~vürrrvöt .. Jelezte, 
hnay ezek a legkiválóbh tanít~·án\•a(-;u1gy t,udású 
veg}részck. G)~~1g:y-szcrvegyészeti gyúrat '--Eezde111é
Il\'·eztek. an1elv-eb szeretnének na,!.:u:r:rá tenni, és r{un 
g;)!ldolta.k. N}ron1ban kihajtatta~i'l. velük Új1iostrc. 
\Tala1nclyik félreeslí ut:cáhan. kis húz udvn-rán luí-

··· ~\ do!gozaL a:t,· 1087. t!llijus :!D·é•n, n kce.skc1núti 
G·yógy~zer0s?.türt:éneti T\.nrq;re;:;szu::;(H\ el!1ang1:ott. cl(i
adás alapj<in készillL 

tul, vala1ni fészerben 1nüködött a ngyár". :Loin
bikok kü.lün is és egy1nússa1 összcfüzvo, CHÖvekcn 
kanúJisha folyó különböző színű folyadékok tá.rnl
tak szen1ern ~elé. ~.\.. laboratórhun füagönnyel volt 
elválaszt,-a a ,.av<lr'i -tóL \ \Tolf Ernil '~l-kon~1Jlyabh. 
1nélycbb, Rzegé~)}'" boldogult }(ereszt}'" a. 111oz'géko-
11yabb, olevcnehh rnagyarázni kezdték, hogy 1nind
ehhfíl !)1i1y ií.ldúsns g.vógyszcroi válnak 111ajd az ern
heriségnok. l(h. 250 OOO koroná1·a. yoJt szükségük. 
Én a két:. ifjú vegyésznek ezt az összeget; rcnd~lke-
zésére hncsrí totta1n. 11 

A yyrír J.91:? elején kii/tö:iilt át jclc11ler1i helyére. 112 

új1;csli 1\J u. 1-3 s;:. ulrtltt telekre, 111clyet n1eg1:risá
roltak a he/y.•3(i[/ j'öldc;.;1lrrlfríl. [/l'(if .f(árolyi Lrlszlótdl. 
-'\.gyár elncvczú:-;o okkor dl' . .l(eresztv. dr. \\.íolf é:i 
t{u'·:.;a \'"erryészeti (iyár Rt. lett . .t\ rlchézkos elnc-

c. . 
Yezést nuí.r lfJl.3 szepternherét()l b{u· az iparható
sági hejogyzés csak jóval később történt tncg - a 
júi" lmngzc'i fantázianév. CHINOIN. váltotta föl. 
Ez a kininh{í[ ütlot.Bi:erüen képzett szó. ntellyel c~re
dctilcg a g3-ár egyik készít1nén_yét akarták forga
lo1nba hoZni [1]. Láng :Béla IDüO-ik Ó\'"i tanultná
nyában arni. ntal. hogy a fantázianc\·et; J(/Jhor 
'rarnús adon1ú11yozta [2]. 

. .\.z újpc.;.;t.i telep kezdetben \JOOO n1~ kitorjoclésü 
\·olt. ~A hataltnas fejl6dést tükrüzi, hogy lDlG-han 
IG OOO n1:.!, 1017-bon GG OOO 111'.!-rc n0~·cJ..:cdett ;1. 

EV<Í.r területe. ~~\z e.1B6 -:ilázháború kitörésekor 1nég 
'ú;intogy 50 innnkással és lo n1érnökkcl clnl!!<")Ztak-. 
1018 Cfcjén 111{u· 1050 1nunkás dolgozott; i'tt. 520 
förfi és 530 n(:i ... .:\. 111érnükijk és tiHztvisclók szútn;t 
pedig 88 volt [1]. A (Jyár történetét kitiinűcnfcldol
;10::,r) ..,;;cr;/Jk (Jlrá.z-I{evér-l!'cuor-Torzsa), akik 
ügyszúlvá.n az alapíti:í.stól kezelve itt inlíköcltek. ((."":; 
újpesti. Tó utcai. úttelejJPlé.-::sel kapcsolatosan a köi.:et
kezf;t írjál.~: ,,„.Jz úJ telep ki.i:álas::ffÍ.';rí.ba11 a~~ a ssP.1n

po11t 1.:olt irdnyadó, hogy a:. .Rt. gyártclcpc olyan 
hcl.11en legyen. n1clp i1Jar1xillalat szán1ríra. a 1cga1kal-
111Jl8abb és ie1:jcs::kcdésre i.s ran lehetőséy.n [1]. 
..:\ szcrzGk idézett; sorai [eh-illantjúk a százaclfor
clulö Újpcstjénok különloge~ helyzetét, an1clynck 
1nélvobb kibontakoztatása snknk últal kevéssé 
isrn~rt tényeket tár fel. 

„1\z 18:11-bcn létesített 1nestcrségcs ~yar1nnt. 

Új~Afogycr a késiföhi Új-Pest; fojliicióse [iCtratlnu 
,-nlt. 100 esr.tendcig egyet.len b11clrr.pcf'ti pcrcn1tele~ 
pü.lés scn1 érte utol ln.kosainak szúrnát. iparán<tk 
színvonalát. alig félszáz eszto11d(J alatt:. az iparilag 
elinaraclt ".'.\Iagyaror.szág eg.yik legnagyobb ipar
városává fejl6dött [3]. l\Iagyarurszág az els6 világ-
hó.ború el6tt i:-; rnéci; nrrQ;yjt1b61 ogvolda.lú agrlÍl'
oröz{i.g volt. lakossáii:ánal~ 'több nün'"'t 60S(1-a n~ező-



ga.zdasúgból élt. csupán 24;\', cl<>lgozott az ipar, 
kereskcdelc1n és közlekedés területén. Ezzel sze1n
ben Újpest lakosság{lnnk több Inint 7fY:i·.-a. kezdet
től fogva. nz iparban tevékenykedett. 

\/njon 1ni okoztn ezt a. hazai nag.:ripari ldbouta
kozást legal{thb 20 évYel n1egelőz{.) üjpesti fejlő
dést! 

Első helyiit.t cinlítenclé.i a település igen kcdvezéí 
földrajzi fekvése. )1. fölchnüvclésrc kevéssé hasz
mílható vidék a Durn1 mellett fekszik. Ez biztosí
totta az olcsó víziközlokcclést is. Itt fütott '1 Pest
\i{tci orsz{1gút. aincly a. Fclvidéld;:el kapcsolta ösz
szo a. fDviirost. Ebből ágaznl,L ki, közel a pesti ha
tárhoz, a Palota felé vezetií út (a mai Arpád út). 
:\ közlekedési adottságok értékét 111ég növelte a f(i
város t{)szornszéds<Í.ga és a közeli piac-lehetőség. 
Ezeket az eUinvöket is1nerte f{:l a helvséz zseniális 
földesura. gr/Jf Í\.úrolyi Ist vún, a.111ikor. a r~1ni fTj pest 
tcrülcté11 i1)aros-kcreskcc1{i települést létesített. 
\Talószínlínok látszott, hogy a telep jól fog fCjliídni. 
a grúf szárnúra jüvcdcl1ncző lesz, s egyben jtJ uial'ui 
is fog hizt,osítani a f"t'iLi 11radalo111 rnezlfr~nzdasáui 
tcr1n'6kc'i11ek r~l·]. ,_ '-

1840. áprill8 5-én adta !..:i. !{úrolyi grój' a 1.~özsé{f 
nei:ezcles ~:llapitólei:elét. runclyben az addiy~ is ,fcnn
d!!rJ .Jog1:i.<i·::onyt {rásbru1 rö;r:ítc~Ue [iJ]. ,.l~n Nagy 
J(ároly·i (}rüf J(úrol.vi Istvún () C~sií..sz{tri .Apostoli 
Fensége Aran:." J(n lc:snssa.. ndnt:. n 1:L1okintetos Nc1nes 
1?est .. Pilis é:-; Solt tür\·é11ycson egyesült \'~<Ínne
gyékbcn helyeztetett F<'ithy Uradaloinnak tulaj
(lonosa. adont tndt{tra tnindonkinok 1 hogy a neve
zet,t Uracbtlnrnhoz tartozó~ I\:áposztús :l'Vfc•.gyeri 
puszt.,tn1on íül{tllítandó s Uj l\Iegyer nevet vise
lonclfj g,yar111ato11 1ncgtclcpcdni kivtínó lakosok ré
RZére küvctkez{j ürühüs. In;1ga1nat és 1nnradékaín1:1t. 
küto1ező szerződést adta111 ·légyen ki. ... 11 

Ez az itt élő. közel 250 lakossal kötött szcrzlídl's 
olyan hnlacló szcllernü intézkedéseket tart;tln1az, 
1nelv az (dtaláno:-; n111uvnr YÍ::.:znnvnh:at 20-20 éi.--
vel Ülőzte n1eu. '-·· „ 

1\.árolyi. Js/i:á11 (llr1;Jítrí!c1;clc - a.fe1ulális l.:ötölt
,c;ér1bcn r:Tű J[agytn·nrs;:rÍJO:I - a lctc!ejJillők szánulra. 
teljes i prt r1'. (;8 i;1't'cs!.·cdc! nu'. ;::;;:abarl8á']OI, 'l:o!runLn t 
1Htllú.-::i eyycn)ogú . ..:rluot hi::lo8Íloit . . „:\.. szabad \·tUlalko
zús akad{dvait -- c•llC'ntétben a korabeli szokások
kal és türvU11vekkel - n települé;-;en n1e,g,..;züntetter 
hanqsúlvr)zv<~. h11rrv se11Lit. ncn1 akadúl~ozhat Jnog 
r'Clll~'O'I-:.r:rrn 1··1l!·i-~" ocn·,,•.-tJ\~'tl c..;z'Írlll'l:"Í.c..;'l ·thh'lI~-- ~ \,;:, •to'-'< < L •·"• ··;:::;.· ,,h < ·~ ~< < t'.L o.( ~ . <. 1 

h<)!:!V nlvan ü11<'tll6 Yú]J;1 J!;:oz{tshoz f(·1ajo11, n1nihcz 
ke~~l;~e é~ t6kéjc van. fgy az ipar terén 'íninden 1ncg
kütés nélkül enged~lyuztü lnírnlilyen gyúr alapítá
HÚt és btí.r1nilyo11 ipar gya.korlásút (I./3). l\Jinden 
tclepe.snok e16re alá kolh.~tt 1nagát vetni azon sza
hiíl,ynak, hogy eóhet. 110111 alapíthat, sen1 pcdi[! az 
ipart inegszqrít.<J kiv{i.ltsúgos lü,·olc:l~et, nen1 szerez
het (U./8). A kereskedelem terén az okmány ha
Nnnló szahndságot hiztn.sított. }\. Dnnií.n szabad ki
küt(iket c·nged~Üyezett (T .f 4). A.z i paros-kercskedf) 
jelleg llJt'gt.;irhísiít:. eéloztu az a rendelkezés is. hogy 
csak luízlíclvct adott. killsGség nélkiil (I./1 ). A küz
:.;ég: nutonói;iiúja szintén elösc;frítette n szabad ipari 
fr~jl(iclést, yo;i:etl:i testiiletého -:allfls és nen1zetiségrc 
való tekintet nélkL'l.L ho1·{daszthattak ininden ház-
birtokost (III./C). _ 

i-lz alapítólevél adta lehetőségek hatúsltra lTjpest 

lHS8. """"""'"" 

a különbüz{i. Uilerr idegen neinr.eti:;égü be\+l:Í.ndor
l<'ik. ;,-a!aniint céh~-khfilldrekcsztctt. {~ltnlában hií.t
rányos helyzetben Je,·6 egyének - nagyrészt zsidó 
telepesek ·- g,yiijt.íihely·é;,-é v{dt .. _;\kiket a főv{1ros 
1~e1n tudott, Yagy nern akart bef()gaclni, a közeli 
Ujpest,en telepedtek le és keresték holdogulásukat. 
Ekkor kerültek ide a ICároI:yiak N:yitra 1ncgyei bir
tokáról, Nagysnrúnyból - ahol szintén védeln1et 
élveztek - az clsö nagy n1anufaktúrák alapítói is, 
többek között L6,ry'"' J:zstík és Bernáth ta-lpb6r
U'\.'Ú.rosoki valarnint a Neuschloss és \\Toifner csa
lfidok. a.kik Újpest életében vógig vezető szerepet 
vit,tek [ü]. _4 /.:ö.::séo cl86 bírája is ll51cy I::sáf~ L'olt. 
T6le 8Zárn1a:;i/.~ a tch~pü1é.-; neve J\1eu.-Pcsl: [\}JJC8!. 
;nc!p nóv a: i.pari. é8 kerr8kcdeln1.i. 8zabad8ág proy
ra1n..Jrít híránta )e1képe::.:ni (18-!1. jnn. 17-iki J(gy.) 
[7]. 

„A. hiztu.;;ított elónyük !u1tiísún1 <1 települéH hatal-
111as fojlúdésnek inclnlt, anli a Iakos;;;ági adatok tük
r{·lH."!1 igen jc'il lo111érhct{í ( !. tá1J1(t;:,at). 

[, /,i/Jl<i~<: 1 

(jpc.,·; (:.; •':J:H8 !' r•://1 1•·n /,·!„„'.· f,U:1,;;;< h!i11(1/: d/(!!.'a!!isi: 

l'tsi-
Húk(H-

I't•i;t-e;., l~ud;qi··~I KL'fio···t l'::c:nt- (',:q1,·I i;::ent- ( jpc;;l 
](irl!JC palota d'z::füwt 

p;:;:.! Hl:.! 70:.! ;::;r, l r'i-11 ;,fi\) :;:; .sn 
1 i'll~l :!.-=o :'„[!l :w1 " O:.!!\ 1 :\:.!\) :!:!:; " 1,177 
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J<:J.t(l l 1 (1.~ ~ 1 f, ~" (\~, i.\{l .n "\0~1 .[\) 0:1;, .[!\ 171 /i.; ,'l/{; 71i non 
Hl.!.') l 11;);: '.!'l:; li:.! f1f11J !7 n:i:.: .[.:-; :;7\1 :;, ~ 11 t\U \)().\ n7 sn:i 
T!iirriJIJ! tiu~;;(ii'.' (l\tHiapt·!d fül öv~:::'izndo~ ldliid~~. JS7:\-·l(l:.!:',, 
Ilp, !ti'.!~•.). !>:tkúr~. i:~;nJ :!d:it:ii :\l:kpj:\11 

l.~jpc8t 111ko:;srfy11 Ji_)'.j(J„-lc\'f'(J k6::1J!t 10 é1:cnl..:{nf 
111cghríron/.';::.orn:::rír/o!t, 1870--],CJ(}() l.·6.:6tt }(} riccn~ 
!.·(;il.t 1neykr:ts.:crc::.i.idi.itt r].-; e::t !.·Dcct/ie.n i.':i jc{cnt68cJ/ 
t'1nr:lkc1lctt. 18:1:2-hen BG. lHlü~hcn i15 1D7 crnber ölt 
itt. ·21réz inkúhh érzékL•.lhetíí a korni. rohhanásszprlí 
fc•jléirlé~. l1n n tiihbi ben1utatott pore111tulepii\é:-; 
!ako:-;~úp:i ;1dat<tivnl ,-e(jiik iissze. Lútható. hogy 
ezeken a helyeken az ipar kihontn„kr;zúsa akkor 
indult l!H.\:Y. a.1nik11r az újpo;.;ti fejl<'idés nuír tct{i
zütt. 1010--hen l}jpe;:.ten élt, nc1ncH;tk létsz{unát. 
dc lnk().SSÚgou helüli ar1'.invút tekintYo Íii a logtöhh 
l1ll1nkús. l\Tegeh')zte (};epr:H .. 1~rzséhotot. _4.lh;rtfal
YÚt. A. húro1n helvHé;r n111nk{tslétsz{una err\"ilt.te.;.;en 
~L'!H érte e! az ú.iÍ"JL'."i'f.i 1nnnkú~·détszú1not.'· lDJO-bcn 
a yyári. n11111!.·rí...:;.-;r(g :J2'„','.-1r ~ ahnyy a. bennt!atott fr{f1-

fi. trd•!!i::u! 
.t:: r'ri/V8li f/'/'iri mu11his.óiÍ'} llJcr;o,· ;/rí„:11 

. n .:e m 1.:r;/(!J'Íi' [rí n /;/ n t 1;,,f11-l;( 11 

:! l-;1í1 1111nik1'''°'":tl do!r.:;oz,'i ÜZ('lH 
.>1 ... l(l(J 1111u1k:i.:;;;1,l dol,~oz/i iiz·.·111 

l!ll-~--."iil0 1nuHkivc'ul (loli.:ozt'J ÜZ•._'!H 
llOU-11.:il tl'1hb uinnkllsc;ul, dolgozó ü;· .• ~111 
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/ázatból lco/v<tshatjuk -- lC 500 fiiuél többet foglal
koztató nagyit;;:en1el.:ben doluo::ott. E;:, a legn1agasabb 
'nagyüzen1i koncentrációt jelentette országos rnéretben, 
túlszárnyalva Budape.stet is. ahol ez csak 31';:, i:olt 
[4] (II. táblác:at). 

~4. hazai- nagyÍJJar r3 ki:uurá fellegvárában a ka11i
ta[i,zn11u; ellentntondá.<JrlÍ i8 jótal elűbb és koncentrál
tabban 1nutatkoztak, 111i.Ji.t az or:;;zCÍrJ nul8 terllletci.'n. 
„A.z ipari inunkásság nagyfokú kizsákrnányol;ísa, az 
újpesti lakosság nyo111ora, a. lakosság robbanás
szerli növekedésével cg:~rre rosszabb, crnbertelo
ncbb lakásviszonyok, az elégtelen táplálkozás és az 
ezekből fakadó k.özcgészsé,srügvi úrtalinnk. vala-
1nint a né1.}betcrrsécrel~-·kie1n~lk'c"dücn nar:rl' s~áu1a a t:' e e. 
feh;znhadnl{ts utáni idhkig kü;érői a településnek [-1]. 

~ .:1::: iparifcjlódés credn1lnyc colt tocúbbú az is, hoyy 
[Jjpc8t a s::á;~adfonlulón niár ko111oly crfjt !..:i:pviscl{i 
n1unJ.:,á.c;o.'J;drlllya! rendel !._:c~:ett. ...,:.\ szervezett prole
táriátus küvetelései netn<:sak ered1né11yes bérhar
<:okban 1nutatkozLak, hane1n az egészs.égügyi VÍY-
1u{u1yok elérésében i:-:;. s(Jt. a szer\·czett. 1nu11kú:-:;sÚ[(, 
az iicn eréís szoeiúlde11u1krata púrt és a halad{, é~·
teltuiség üsszefogúsúval a népbetegségek leküzdé
sére olyan egészségligyi intózrnénytd.;: Ü-i létrejöttek, 
tnelvek orsz{ta<lsan úttür<'ík. vih'tsrviszonvlatban 
küzÍsn1crtek é: l{ttogatoi.tak vo\t.ak'·r-~J. ]Bz" ntóbl)i 
két gonth1latsor 111é(ychb kilH111t<1k1,Ztatúsa túllépi 
a dolgozat térnakörét. 

l{.ernéloni. hogy a. leírtak i~ kiegészítik és indo
kolják a (1hinoin gyár üjpesti telepítését és a ]\:{t
rolyi alapítólevél adta fejlődési lehotc'.Jségcket.. 

HlOlHLUM 
J. Jlrií::.--lli.:n:r-Fcuer-'l'or::.sa: :\ Cl1ir111ii1 gyúr 

tiirténc•te. lip. l!JG.J. 1. fl'j. fl-.J:L o. - :!. Lti11:; }j{[u: 
:\ Chinoio gylii· tiirt.únl~h.:. C~yógyszenjszvt; 1, .J(jü (1900). 
- :{. O::.oma L.: Tnuuhnünyok l{:ikospn!oiu-J'cstújhe\;..· 
U_irtünct.úblil Bp. lDl-1. 112. n. - -L }Jrínúné l"lcisch-
1/l(tfln Jl11ria111u1: :\z ipari n1unküssüg egészségügyi el
liitüsünnk vizsgálata újpesti r11odcl\ alupjtitt .. Bp. lfl82. 
( J(and idüt usi l·.rt cke:1.és). - 5. )f ngyarorsz1_íg \·ürrnegyl'i 
,:;; \'Út•osui. P--1'-:-i-l( ,.Ill. Szerk.: }Jonn·s;:f;y /ei'r1111u 

Bp. lfllO .. J/:2--!7~. o. ([~1.írnlyi .c\llqiítt')lt;\·él). - G. 
Í\·11bi11.11i ~·lndl'lís: „\datok l,ij11cst l~-Uí (d{it-ti tül'lé111:le. 
licz. ('I'anuli111in;v•d~ Bp. _1núltjtiliól :'~f. l();)(i.) :liG-290. 
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)..J. Bún(·,. F l v i:.; eb u1 H n n: :l'/1<.: circu1118li:111ccs oj 
,:,~tr1blis!u1wnt '!i thr.~ plu1rmuc';11tical .fru;lrJry "Chinoin" (1/
[ijpc:;t, i11 th•; cit,tdcl nf the ll11n;1ari!lll l111·oc-scale in
dustry, 

'r!H' 1111IH'1· pn_'sl:ni.~ ! b(' 1."ir(_·un10'1tan(:e;.; nt: (íjpcsi., 
11laying 1c dcc:-;i::;\·c· nde in Lile estal1lishnii::tÜ· nnd d(·ve
\p11r11cnt of die i1bnrinnccuticnl ftictory "Cb}noin" . .fn 
Lhe i11dustt'Íui!.r underdevclopcd IInngury lfjpcst \YHS 
nlrcndy nt t.hc i-nrn of tbc ccntury onc of P.1.0 lurgí..'i:iL 
indusü·v·t.O\V!li:i. '.l'liu fuundntiou do<.!u111ct1L ''l(úrolvi'', 
lircnkir{g \Yiih thc fe11dnl trnditions, crcitt..cd t.he possibil
iLy of unpnrallelled irHlustrinl do\·c\np11H:nL 

( f1iJ1._ ·f11n1. (Jy<Í[JY·~·,:ertriri }„_-ii:::.pontja, 415 . .'i'Z. rJ!JÓ[J!f8;:;,eriára . .l.J1ul11.1n::st, J.Jo;:.'iOJl.j!i· iit J.<J. -· JOJ:-":J) 

Í~rkezett.: 1DS7. jún. ~li. 


