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1848 márciusára emlékezünk

Különleges és páratlan emlékek sora fû-
zôdik ezekhez a szépséges számjegyek-
hez. Kossuth pénzügyminiszter Conleg-
ner Károlyt (1912–1892) nevezte ki a Ke-
reskedelmi Bank fôbiztosának (iparta-
nodai állásának megtartásával). Feladata
volt a bankók tilalmi szövegét hamisítás
ellen megfogalmazni, és a számjegyek
szóval való kiírásának helyességét, ma-
gyar, tót, illir és oláh nyelven megszö-
vegezni. Feladata volt továbbá a nemzet-
közi nyilvántartás szerint a pénz szám-
adási és a leltárjegyzék elkészítése is.

A Landerer pénzjegynyomdánál pe-
dig egyben ügyvezetô igazgatói kineve-
zést kapott. Conlegner Landerer nyom-
dásszal való barátsága korai idôre vezet-
hetô, mikor is a gazdag nyelvtudású
Conlegner üzleti könyvek, nyomtatvá-
nyok, gimnáziumi leckekönyvek meg-
rendelését a Landerer nyomdában intéz-
te (Conlegner atyja érsekújvári nagyke-
reskedô, egyben városi tanácsos volt, fi-

ának korán részt kellett venni a kereske-
delmi munkában).

A pénzjegynyomda zaklatott idôsza-
kában, abban a vészterhes idôben Con-
legner megállás nélkül végezte munká-
ját – és a pénz vonalkázott sorára a
többjegyû számjegyeket kézzel írta fel –,
a pénz történetében erre nincs is több
példa! A pénz egyedi számjegye nélkül
ugyanis a leltárjegyzék nem készülhetett
volna el. A világosi fegyverletétel után
Conlegner is rej-
tôzni kényszerült.

Az enyhülés
i d ô s z a k á b a n ,
1862-ben a „poly-
technikum” szót
tanártársaival „mû-
egyetem” szó kiírá-
sára cserélték az
épületen, azzal a
zseniális indokkal,
hogy „az ifjúság-
nak nehogy okot
adjon a lázadásra”,
miközben az inté-
zet vezetôi beve-
zették a magyar
nyelvû ügyveze-
tést és a magyar
nyelvû oktatást
(mely nem zárta ki
a különbözô nyel-
vek oktatását tan-
rendi beosztás sze-
rint). A Mûegye-
tem 80. évforduló-
jára, 1862-es év-

számmal készült pecsételô elkészítésére
a Landerer nyomda kitûnô klisé- és pe-
csétmetszôje, Klassohn Antal (Classohn)
kapta a feladatot, és természetes, hogy a
pecsét címerpajzsvonala megegyezik a
Kossuth-bankó csodaszép díszes körvo-
nalával, a Mûegyetem vezetôsége és a
pecsétmetszô közös akarata alapján.
Csodával határos, hogy az 1872/1873-as
tanévben a Mûegyetem második rekto-
rává választották a Kossuth-bankók szö-
veg- és számjegyírójának atyját.

Szily Kálmán tisztelt tanárának, Con-
legner 25 éves tanári mûködésének ün-
nepén elevenítette fel a régmúltat:
„Mint szeretted embertársaidat, mint
szolgáltad a szegény hazát ama nagy
napokban, midôn országszerte bezárul-
tak a tantermek ajtaja..., melyre a hall-
gatás fátylát jobb volt takarni!”

Említeni kell, hogy az ipar fellendíté-
se érdekében báró Eötvös József és
Conlegner 1864-ben megalapították az
Elsô Magyar Iparbankot. A bank több
mérnöki vállalkozáshoz is nyújtott in-
duló tôkét (pl. Csonka, Zipernowszky,
Lázár Pál esetében). A bank évi osztalé-
kából pedig a Mûegyetemi Segély Egy-
let bevonásával jó képességû hallgató-
kat támogattak, segítettek.

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

Fotók: Pedroni E. A: fotógyûjteménye

Ötforintos Kossuth-bankó (kézzel írt számjegyei)

Mûegyetem 1862. évszámú pecsétje Egy tanú a forradalmi idôkbôl



A harmadik oldal     

E gyes külföldi szaksajtók szerint Magyarország Eu-
rópa legnagyobb akác-szállítójává vált. Gyorsan
tegyük hozzá a legfontosabbat: az eredetileg nyers

alapanyag-szállítóból elértük, hogy ma szinte teljes nagy-
ságrendben félig kész vagy készterméket exportálunk.

A paletta sokrétû: kéregben lévõ oszlop, a szõlészeti cik-
kek sokrétûsége (hasított, fûrészelt, hegyezett, kérgezett ka-
rók), kéreg és szíjácsmentes oszlopok, frízek, gyalult,
élmart, csiszolt fûrészáru.

Az árak a megmunkálástól függõen változnak, de
2004-ben nyugodtan elmondhatjuk, hogy már megfelel-
nek az európai piaci elvárásoknak.

A magyar termelõk jó hírnevet szereztek a német, hol-
land, osztrák, belga, spanyol, portugál, francia piacokon.
Hosszú távú, a kölcsönös érdekeket és elõnyöket figyelem-
be vevõ üzleti kapcsolatok alakultak ki.

Tudom, hogy az akác térnyerését az exota piacok
visszaszorítása tette lehetõvé, a már vázolt komoly, ma-
gyar külkereskedelmi/marketing tevékenységen túl.

Fentiek elõrebocsátásával szeretnék rátérni mondan-
dóm lényegére. Felhívni a figyelmet arra, hogy már ez
évben jelentkeznek problémák, miszerint nem tudjuk jó
minõségû akácból kielégíteni a jelentkezõ igényeket,
amelyek egyre nõnek. A konkurens országok – Francia-
ország, Németország kelete része, Románia, Szlovákia –
már két éve hangoztatják, hogy nem leszünk tartósan
abban a helyzetben, hogy az igényeket kielégítsük. Ezt
egyelõre még sikerült kivédeni. Olyan információk is
vannak, hogy a németek és franciák már támogatják
azon termelõiket, akik akácot telepítenek. A hollandok
erdõket akarnak bérelni, illetve vásárolni Magyarorszá-
gon, hogy hosszú távra biztosítsák a részükre szükséges
mennyiségeket.

Nem vészharangokat kongatva, de a tendenciákat figyel-
ve igenis szükségesnek tartanám, hogy a szakma vezetése
ismételten megvizsgálja a helyzetet, a környezetvédõk és a
magánerdõ-tulajdonosok képviselõinek bevonásával. Meg-
vizsgálandónak tartanám – most az erdõtulajdonosok
anyagi érdekeit nem is tekintve –, hogy legalább a mezõgaz-
dasági termelésbõl kivont területeken kapjon az akác prio-
ritást, a termõhelyi adottságok figyelembevétele mellett. Az
ÁESz biztosan tudna olyan területeket megnevezni az or-
szág területén, ahol az újratelepítések esetében szintén meg-
adható lenne az elsõbbség.

Túl kellene lépnünk azon az állóvízen, hogy eldöntsük:
az akác õshonos vagy sem. A jelenlegi környezeti viszo-
nyokat, a várható idõjárási változásokat is figyelembe vé-
ve igenis ki kell mondani, hogy nagy valószínûséggel az
akác az egyik faj, amely ezeket a változásokat túlélheti.
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