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Előszó

A dolgozat a két világháború közötti Székesfehérvár kisiparos társadalmát mutatja be. 

Igyekszik több szempontból megközelíteni ezt a társadalmi csoportot, elhelyezni az 

akkori város társadalmában, a politikai, kulturális és mindennapi életében. Megkeresi 

azokat a gazdasági, szociológiai jellemzőket, amelyek sajátosan fehérváriak és eltérnek 

az országostól, amelyek kortól függetlenek, így a mai kisiparos társadalom szempontjá

ból fontosak.

A dolgozat bebizonyítja, hogy kisiparosra a társadalomnak szüksége van, létezésük nem 

csupán a korábbi gazdasági szerkezet maradványa, hanem egy kellően bonyolult mun

kamegosztás, a városi élet velejárója. Megmutatja, hogy a gazdasági szerkezetváltás 

nyomon követhető a kisipari szakmákban is. Igazolja, hogy a kisiparosok az országos 

politikát nem irányítják, de a többi társadalmi réteggel együtt befolyásolják. A kiseg- 

zisztenciát mértéktartó életstílusa és munkája a mindennapos gondok fölé emeli. Teljes 

élete átsegíti a nehézségeken, a háborún, a rendszerváltozáson.

Székesfehérvár 1920-tól jelentős átalakuláson ment át: modem nagyvárossá vált. A ne

gyedszázadon át tartó fejlődési folyamatban szerepe volt a városi iparnak, közte a kis

iparosoknak. Emelkedett gazdasági és szociális helyzetük, de a város politikai életében 

betöltött pozíciójuk is.

A városról eddig megjelent tanulmányok a két világháború közti kisiparos társadalmat 

szerepének megfelelően érintik, bár a következtetések az általánosságok szintjén mo

zognak, így az árnyaltabb kép újra rajzolása az országos helyzethez viszonyítva is fon

tos, és tanulságos a napjainkban erősödő kisiparosság számára. A kisiparosság keresi 

helyét, gyökereit, és az ősök több évszázados életvitele alapján „tisztes ipart” akar foly

tami.
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I. Székesfehérvár helye a magyar városok sorában

A NÉPESSÉG

Székesfehérvár a vidéki városfejlődés sajátos jegyeit mu

tatja. A népesség gyarapodása és a város külső negyedei

nek kiépülése a tőkés fejlődés korai szakaszában ment 

végbe.

Év Lakosság
3 1261720
5 3341725

11 2021777
10 7441782
11 7801787A város lakossága 1830-1930 között megkétszereződött. 

A kiegyezés után a vasúti csomópont kialakítása, a gyári

pari termelés megvalósulása a város népességi növekedé

sét eredményezte. Ez a gyarapodás közepes ütemű. A la

kosság számát tekintve 1914 előtt Magyarország városai 

között Székesfehérvár 20. helyet foglalja el.

12 2441804
20 0691825
20 0691830
20 6701840
22 6331846
20 7701850
19 3451857
22 6831869
26 5891880

A trianoni Magyarországon Székesfehérvár negyvenezer 

körüli lakosságszámával a középvárosok közé tartozott2, 

majd 1930-ban a 15. a városok sorában, a tíz törvényható

sági város között a hatodik. A főváros mellett Szeged és 

Debrecen is csak százezer körüli lakost számlált. Az or

szág 56 városából 13 lakosainak száma haladta meg az 

ötvenezret. A Dunántúlon Pécs 61 ezer, Győr 50 ezer, 
Sopron 35 ezer lakosú3.

28 9421890
32 1671900
36 6251910
39 1091920
40 7141930
42 1561935
47 9681941

1. ábra. Székesfehérvár 
népessége í

1920-tól Székesfehérvár népességi növekedése az agrárvárosokéhoz hasonlóan stagnál, 

a helyi gazdasági viszonyok kapcsán nem is tud gyors demográfiai fejlődést felmutatni. 

A nagyipar, nagyüzem hiánya, a vidékiek beköltözését, a város gyors fejlődését gátolja.

1 Thirring 1938. Az 1941. évi adat az 1941. évi népszámlálásból való. TöStK 1941.
2 Az 1920-as népszámlálás Magyarországon közel 8 millió lakost írt össze. Az új államhatárok következ
tében a városlakók aránya megnőtt: 1910-ben 19% volt, 1920-ban 30 %. L. Nagy 1995. 182.
3 MStKö 1930. 14*.
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A harmincas évek közepén meginduló ipari fejlődés hatására vett lendületet a városi 

progresszió. A győri hadiipari program megvalósulása során Székesfehérvárnak kiemelt 

szerepet szánt a kormányzat. A két világháború között a lakossági növekedés mérsékelt, 

főleg bevándorlás hatásával magyarázható, de a természetes szaporodás most is ala

csony. Az 1920-as évek közepétől a főváros gazdasági hatása erős. Ez munkaerő tekin

tetében a szakmunkásokat érintette, de a kisegzisztenciákat is vonzotta: pl. Vida Elek 

kárpitos - aki több szabadalmaztatott találmánnyal rendelkezett - is 1927-ben felköltö
zött Budapestre, a nagyobb lehetőségek reményében4.

A század elejétől Székesfehérvár népsűrűsége magas, nincsen tanyája5. A város népes

sége életkor szerint is tipikusan városias képet mutatott a munkaképes lakosság (15-59 

évesig) aránya magas (1930-ban 67,7%).

Az I. világháború után élénk építkezés folyt a városban: 1920-ban 3 831 házat számlál
tak, míg 1930-ban 5 374-et. A lakosság növekedésénél jóval több új ház6 arra utal, hogy 

a hagyományos nagycsaládok kezdtek szétbomlani és a fiatal házasok külön költöztek. 

A családi életben más szempontból is változás mutatható ki: emelkedett ugyan a háza

sok száma, de a városi egyke elterjedésére miatt csökkent a gyerekek száma.

A lakosság anyanyelv szerinti megoszlása egyértelmű képet mutat: a magyarság aránya 

már 1880-ban is 95,9 % volt, 1930-ban 98,6 %, 1941-ben 98,5% lett. Az egyetlen szá

mottevő nemzetiség a német, amely 1930-ban a lakosság 1,2%-át adta, 1941-ben pedig 

már csak 0,8%-át7. 1941-ben Pécs lakosságának 94 %-a magyar, 5 %-a német, Győrben 

98 % a magyar és 1,2 % a német ajkú lakos, Sopronban 69 % a magyar anyanyelvű és 

30 % vallotta magát németnek8.

A lakosság vallási megoszlása az anyanyelvhez hasonlóan egyöntetű: már száz évvel 

korábban is 95-97 %-ban lakták római katolikusok a várost. Ennek történeti magyaráza-

4 Naptár 1927.
5 Egy km2-re 1930-ban 340 lakos jutott. Pécsen 872, Győrben 934, Sopronban 277 lakos jutott 1 km2-re. 
MStKö 1930. 15*.
6 A növekedés 40 %, amíg Pécsen 28 %, Győrben 24 %, Sopronban 36 % a növekedés, u. o. 29*.
7 Thirring 1938.216.
8TöStKö 1941. 33.
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ta van: a török kiűzése után az újratelepítés alkalmával a kollonich-i elveket érvényesí

tették: csak katolikus németek kaptak engedélyt a letelepedésre. A katolikusok aránya 

némileg csökken 1930-ra (81,0%), de még mindig abszolút többségben vannak, ahogy 

ez az egész Dunántúlra is jellemző. Pécsen 83 %, Győrben 73 %, Sopronban 64 % a 

katolikusok aránya9.

Székesfehérváron a katolikus népesség csökkenését a kapitalista fejlődés hatására a zsi

dóságnak a XIX. század hatvanas éveiben történt tömeges betelepedése okozta. A XX. 

század elején, amikor a város gazdasági fejlődésének lendülete megtört, az izraeliták 

aránya és száma is visszaesett, és a zsidó népességen belüli születési ráta is jelentősen 

csökkent. A két protestáns felekezet azonban ekkor kezdett tért hódítani: 1910 óta már a 

református a második legnépesebb felekezet a városban.

A város parasztsága között találni a városi átlagnál jóval nagyobb arányú római katoli

kust (mindig 90 % fölött volt), ami azzal függött össze, hogy ők alkották a törzsökös, 

helybeli lakosokat. Nem véletlen, hogy a Felsőváros zárt paraszt társadalmában nem 

volt egyetlen más vallású sem.

A reformátusok területileg három részből alakultak ki: helybeliek, Fejér megyeiek és 

más megyékben születettek. A reformátusok főleg a nyugdíjasok, a közszolgálati alkal

mazottak, a katonák, a napszámosok és a házicselédek. A megye református többséggel 

bíró községeiből jöttek a fiatal, férjhez menni nem tudó lányok háztartási alkalmazott
nak. (1920-ban Székesfehérváron 1049 nő jut 1000 férfira.10)

A zsidóság Székesfehérváron belvároslakó (itt a lakosság 24,2 %-a, amíg városi ará
nyuk csak 6% volt 1930-ban11). Ez foglalkozásukból adódott: legnagyobb számban a 

kereskedelemben és a hiteléletben, a szabadfoglalkozású értelmiségiek között szerepel

tek. Arányuk a kereskedelemben 34,3%, a kereskedelem és hitelélet tisztviselői között 
44,0%, az ügyvédeknél 39,1%, az ipari tisztviselőknél 24,2%, orvosoknál 29,6%.12 A

9 1930-ban a Dunántúl lakosainak 79 %-a római katolikus volt, az Alföldön a reformátusok száma volt 
magas (27 %). Az ország lakosságának 65 %-a volt katolikus vallású. MStKö 1930. 27*.
10 Monográfia 1937.
11 Kovács 1938.248-275.
12 Tirring 1938. 216.
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városi tisztviselők és a véderők között alig találni zsidó vallásúakat. A középiskolai ta
nárok teljes egészében római katolikusok13. A zsidó vallásúak gazdasági súlyát mutatja, 

hogy 1934-ben a törvényhatósági bizottság legtöbb adót fizető tagjainak választása al
kalmával készült névjegyzékben 84 személy volt izraelita vallású14.

Székesfehérvár ipartestülete a kötelékébe tartozó iparosokról vallási megoszlás szerinti 

statisztikát először 1935-ben készített, ekkor az 1447 iparosból 143 (10 %) tartozott az 

izraelita vallási közösséghez. 1941-ben már a havi jelentéseket is felekezeti bontás sze

rint is ki kellett tölteni. 1941-ben a 2355 iparosból (ekkor az ipartestülethez már a me

gye iparosai is hozzá tartoztak, a fehérváriak aránya kb. kétharmad), 219 volt zsidó val
lású (9%). Az 1038 tanoncból zsidó 137 fő15 volt (13%). 1941-ben a Kamara országos 

jelentése szerint az ország iparosainak 9,56 %-a izraelita, a budapestieké 28,25%, vidé
ken a zsidó iparosok aránya 6,76%16. A Székesfehérváron található 86 szakmából 40- 

ben dolgozott zsidó iparos. Volt köztük nyomda, szálloda, téglagyár, bőrgyár, malom 

tulajdonos.

A két világháború között a katolikus egyház jelentős politikai erővel, társadalmi és kul

turális befolyással bírt, aminek egyik ékes bizonyítéka volt az 1938-ban Székesfehérvá

ron megtartott eucharisztikus kongresszus.

Iskolázottság szempontjából lendületes fejlődés tapasztalható. Amíg a kiegyezés után 

Székesfehérvár hat évnél idősebb népességéből még 34,4 % volt írástudatlan, addig a 

századforduló után 10 % alá csökkent ez a szám. Az ími-olvasni tudók magas százalé
kával 1930-ban Sopron és Budapest után a harmadik lett az ország 11 tj. városa közül.17.

Székesfehérváron a város egészségügyi szervezetei a megyét is ellátták. Az 1901 janu

árjában - nagy részben adományokból - megnyílt a megyei Szent György Kórház.

13 Gergely Anna szerint ennek egyik valóságos oka, hogy a városban a római katolikusok aránya magas, a 
másik lehetséges magyarázat az oktatáspolitikában látensen érvényesülő antiszemitizmus. Gergely A. 
2003.35.
14 SZVL. Főispáni Iratok. 59/1939.
15 FML. Iptest. ír. 879/1942.
16 FML. Iptest. ír. 1635/1941.
17 A megyei városok közül is csak öt állt lényegtelen különbséggel előtte (Kőszeg, Szombathely, Kispest, 
Rákospalota, Komárom). Jánki 1938. 276.
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1913-ban a tbc-s betegek számára létesítették a Lujza szanatóriumot, 1923-ban a Gyer

mekszanatóriumot, 1930-ban a Járványkórház épült fel. 1900-tól katonai kórház is mű

ködött a városban. A két világháború között egyéb egészségügyi intézmények is létre

jöttek: Szegények Rendelője, az Anya-és Csecsemővédő Egyesület rendelője. Ekkor 

épült az OTI rendelő is, majd 1936-ban a Tüdő- és Nemibeteg-gondozó. Magánszanató
rium üzemelt a városban: a Juhász-féle Sebészeti Gyógyintézet.18.

Gazdaság

A város összes területe 20 838 kh. (120 km2), amellyel a dunántúli tj. városok között az 

első (Pécs 71 km2, Győr 54 km2, Sopron 100 km2)19, de a város sorompókon belüli terü

lete 926 kh. (5,6 km2)20, amely lakosságához mérve kicsi. A sorompókon túli külterüle

tek azonban népesek, a települések házai szegényesek, lakói alacsony életszínvonalon 

éltek.

Székesfehérvár a szántóföldi kultúrák termesztése terén jelentősen eltért az országos 

átlagtól: területe felén gabona helyett kukoricát termeltek, illetve magas a rétek aránya a 

legelőkkel szemben, és az országoshoz képes kétszer több a szőlőtermesztése szánt terü

lete. A hegyek összterülete több volt 1000 kát. holdnál. A Szőlőhegy gyakorlatilag Ve- 

lencei-tó északi partjának a meghosszabbítása, így jó minőségű bort termeltek a XIX. 

század második felétől.

A város földbirtok szerkezete is sajátos képet mutatott: egyetlen nagybirtok a város 

földvagyona volt, amit kisbériéiben hasznosított.21 Egy vékony módos gazdaréteg mel

lett, amely erős konzervatív szemlélettel és jelentős politikai hatalommal is rendelke
zett, a gazdák 70 %-a tíz holdnál kisebb földet birtokolt22. Közöttük sokan csak törpe 

birtokon gazdálkodtak.

18 Demeter 1990. 171.
19 MStKö 1930. 12*
20 Székesfehérvári kalauz. 5.
21 Csurgai 2002. 42.
22 1930-ban a kb. 2000 gazda közül 1600-nak volt 10 holdnál kisebb birtoka.
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A város körüli falvakban több a nagybirtok. A gazdák földszerzési lehetősége bezárt 

volt. A családi gazdaságokban nem ismerték az intenzív művelést, a speciális termékek 

termelését elhanyagolták. A városi piacra a parasztok egy szűk rétege termelt: zöldség 

árút, gyümölcsöt, tejet, tejterméket, aprójószágot.

1858-tól folyt a vasútépítés. Az első vasútvonalat 1860-ban nyitották meg Székesfehér

vár és Újszőny között. Egy év múlva adták át a Duna-Száva Adria Vaspályatársaság 

tulajdonában lévő vonalat (Déli Vasútnak nevezték), amely a fővárostól Trieszt- 

Trágerhof irányában a tengerhez vezetett. A vasúttársaság 1892-ben megépítette a jár

műjavító műhelyét, ahol 16 munkással kezdődött a munka. 1896-ra már 300-nál is több 

a munkás, és 1902 január végén 9 pavilonban 480 munkást alkalmaztak23.

1855-ben szerveződött a Weiss és Túli bőripari manufaktúra. A cég a bőrkikészítés mel
lett gabonakereskedéssel is foglalkozott24. A gyárnak nincs konkurenciája, fejlődése 

dinamikus volt. A gyárszerű termelés a tímár ipart elsorvasztotta. A cég 1889 után 

nyersanyagot a balkáni államokból importált. Termékeiket, elsősorban szattyán-, fehér- 
irha- és bélésbőr-készítményeket a külpiacokon értékesítették25.

A Felmayer-féle kékfestő műhely 1845-ben alakult, amely a hatvanas években 50 mun
kást foglalkoztatott26. A nyolcvanas évektől (a mesterségesen készített indigó használa

tával) olcsóbbá vált a termelés. 1890 körül a termékeket a belső piac, a balkáni államok, 

Németország és Belgium vásárolta. Ez időben 300 munkás dolgozott a gyárban, az évi 

termelés 8 millió folyómétert volt. A gyár 1898-ban egyesült az ausztriai neunkircheni 
kékfestőüzemmel27, piaca szélesebb lett, a neunkircheni lerakatokat a Felmayer termé

kekkel töltötték fel.

1863-ban alapították a Kari-féle gyarmatáru nagykereskedést. A vállalkozást házasság 

révén a Felmayer-család tőkéje lendítette fel. A céget 1875-ben ecetgyárral, majd likőr

gyárral bővítették, és termékeiket a Kelet-Dunántúlon értékesítették. A gyárban és a

23 Székesfehérvár és Vidéke, 1902. január 25.
24 Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938. 412.
25 Kétszáz esztendő 1912. 322-323.
26 FML. Felmayer Gyár iratai.
27 Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938. 362-372.
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kereskedésben évi átlagban 25 fő dolgozott.28 Az 1880-ban létesülő és eleinte gyenge 

lábakon álló cukorkakészítő műhelye a századforduló után már több termék előállításá
val jövedelmező lett29.

Az 1871-ben indult, legkorszerűbb gépekkel felszerelt Számmer Imre nyomdájában 25- 

30 munkás dolgozott. Megrendelést a városi közhivataloktól kapott, nyomtatványait 

ügyvédek, papok, jegyzők, bíróságok, kereskedők, iparosok vásárolták. Számmer Imré

nél dolgozott (vándorlásai közben) Kner Izidor. Számmer Imre halála után veje 

(Heckenast Kálmán) sikerrel vitte tovább a nyomdát: a század elején a tekintélyes és 

nagypéldányszámú Székesfehérvár és vidéke c. lapot is megvásárolhatták30. Ekkor a 

nyomdaüzemben átlag 25-30 munkás dolgozott31.

Márkus Simon lakatosműhelye 1861-ben létesült, és a század végére 20 munkással 60- 
70 ezer korona évi forgalmat termelt32.

A városiasodást mutatta, hogy az 1872-ben alakult Légszeszvilágítási Társulat építette 

és működtette a városi gázgyárat. Az alapításban fontos szerep jutott a Székesfehérvári 

Kereskedelmi Banknak, amely a részvények többségét megvásárolta. A gázgyár meg

szerezte a várostól a közvilágítási monopóliumot, amelyet a villanytelep megépítéséig 

(1902) gyakorolt. A gázgyártás azonban a villanyáram alkalmazásával nem csökkent, a 

háztartási gáz iránt igény emelkedett. Az 1880-1890-es években a gyár évente 50 vagon 

porosz kőszenet és 32 vagon kokszot dolgozott fel, amelyet a későbbiekben többszörö

sen felülmúlt. 1895-től a részvények zömét egy brüsszeli cég, majd 1905-ben az 

augsburgi egyesített légszeszgyárak igazgatósága vásárolta meg. A cég a háború és a 

forradalmak után is tulajdonos maradt33.

Székesfehérvár villanytelepe 1902-ben létesült. A városi közvilágításban a gázlámpák 

helyét a villanyégők foglalták el: 800 db. izzólámpát és ívlámpát szereltek fel. Magán-

28 u.o. 374-376.
29 u.o. 374.
30 Frigyik 2003. 129.
31 Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938. 320-321.
32 u.o. 376.
33 Sárvári 1976. 7-11.
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fogyasztásra 29 lakásban és intézményben 245 izzólámpa világított. 1910-ig az utcai 

közvilágítás semmit sem változott, a magánfogyasztók száma viszont 1078-ra emelke

dett. Közéjük tartozott 57 villanymotor is, 174,5 lóerő teljesítménnyel, ezek a vízmű

ben, a javítóintézetben és néhány ipari műhelyben működtek. Saját árammal rendelke

zett a Felmayer-féle gyár, a Déli Vasúti Főműhely, a Weiss és Túli Bőrgyár, a Gázgyár, 
az Első Budapesti Gőzmalom és az Akóts-féle malom34.

1890-ben Székesfehérvár ipari népessége 14,32 %-ot tett ki (eltartottak nélkül). Ekkor a 

dunántúli tj. városokban sem magasabb az ipari foglalkozásúak aránya: Pécs - 16,4 %, 
Sopron - 13,78 %, Győr - 16,22 %35.

A gyáripar fejlődése ellenére a XX. század elején Székesfehérvár kisipari város volt, 

ahol főleg a mezőgazdasági termeléshez szükséges műhelyek szolgáltatásai és termékei, 

valamint a lakosság ellátásához szükséges iparágak, javító-, szerelőiparok voltak megta

lálhatók. Az ígéretesen induló, de a századfordulón elszegényedő kereskedők és ipari 

tőkések nem tudtak bekapcsolódni a város fejlesztésébe, még magánépítkezések sem 

voltak, így nem volt olyan politikai csoport, amely az iparosodást sikerrel szorgalmazta 

volna. A város nem a gyártelepekre, hanem a középületekre (bíróság, kórház, iskolák, 

kaszárnyák) költötte a pénzét. Néhány gyáralapítási kísérlet volt ugyan a századfordu

lón, de a város szűklátókörű vezetői egyéni érdekeiket féltették a gyáripari konkurenciá
tól, így a felkínált iparfejlesztéseket sem fogadták el. így került Pápára a dohánygyár36, 

és máshol valósult meg a keményítő-, a cukor-, a konzerv-, a selyemszövő- és a papír

gyár is. A városi politikát a konzervatív földbirtokosok alakították ekkor, akik szerint az 

ipari üzemek létrehozásával elveszett volna Székesfehérvár agrár arculata, és a gazdák 

nem kaptak volna olcsó napszámosokat37.

A világháború alatt az ipari üzemek a háborús konjunktúrát kihasználták, tőkét halmoz

tak fel. A ruházati, a bőripari szakmák szinte „kivirultak”, egyrészüket hadicélokra vet-

34 Farkas 1975. 1046.
35 MSÉ II. k. 1894. 138-139.
36 Wekerle Sándor, a ciszteri gimnázium egykori növendéke, későbbi miniszterelnök ajánlotta a dohány
gyárat a városnak.
37 Farkas 1975. 1033.
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ték igénybe, nemcsak a Felmayer-féle gyár termelt a hadseregnek, hanem a kisipari mű

helyek is. Bory Pál gépműhelyében ágyúlövedékekhez készítettek fémrészeket. A fe

hérvári csizmadiák pedig a hadsereg részére készítettek új lábbeliket.

A Rehorska-féle tisztítóüzemben a közös hadsereg szennyesét mosták, és tisztították a 

katonai egyenruhákat38. A tulajdonos bevonultatott katonatisztként állt az üzem élén, a 

munkásokat pedig a hadsereg biztosította. A monarchia felbomlása után a magyar állam 

nem fizette ki a szerződésben előírt haszonbért. A kártérítési perben megállapított, de ki 

nem fizetett összeg, 120 ezer pengő komoly gazdasági megrázkódtatást okozott a tulaj

donosnak39.

A háború után a nagy- és kisüzemek jelentős része leállt, az első években anyag- vagy 

tőkeinvesztálás hiányában nem tudtak teljes kapacitással dolgozni. A városban kataszt

rofális helyzet alakult ki, a háború alatt elindult szakmunkáshiány a húszas évek elejére 

sem csökkent. Gyakran szünetelt az amúgy is gyér közúti világítás, sár- vagy portenger 

mindenütt, és még a belvárosban is nyitott csatornák szelték át az utakat40.

A századfordulón a vasút kialakulása lehetővé tette, hogy a kereskedelem is fellendül

jön. A városi kereskedelem is zömmel a kiskereskedőkre épült, és forgalmukat jelentő

sen emelte az országos hírnévre szert tett több napos országos kirakodó- és állatvásárok. 

A két hetivásár a környék lakosságát vonzotta a városba. Különösen az állat- és gabo

navásárok idején fordult meg sok külföldi kereskedő itt, akik bár csak nappal tartózkod
tak a városban, mégis lényegesen emelték a vendéglők és kávéházak forgalmát41.

Székesfehérvár kereskedelmi gócpontként jelentős külkereskedelmi áruforgalmat bo

nyolított le. (Bár a város áruforgalmának egy része Budapesten keresztül ment, másrészt 

a főleg kifelé menő áruk között a környező falvak termékei is megtalálhatók.)

A két világháború között a behozott áruk közül a fűrészelt fa mennyisége jelentősen 

megemelkedett 1935-ről 1936-ra. 1935-ben 22 451 q-át, egy év múlva 68 017 q fát im-

38 A városban a háború alatt 16 tartalékkórház volt.
39 Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938. 385-386.
40 Farkas 1980. 156.
41 Demeter 1990. 167.
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portáltak. Ez az egy év alatti háromszoros emelkedést csakis a kisipar igényelhette, mert 

új, fát használó gyár nem épült a városban. Ugyanezért emelkedett meg a bárdolt fa be

hozatala is 7 106 q-ról 10 103 q-ra. A gépek és készülékek importja is megnőtt 1935-ről 

1936-ra (97 q, 191 q). A gépeket a meglévő gyárak hasznosították. A többi import ter

mék mennyisége csökkent az egy év alatt. Az 1934-ben létrehozott korszerű, új vágóhíd 

tette lehetővé hogy duplájára nőtt a friss hús exportja, amely az 1936-os kivitel 44 %-át 

adta, amíg a szarvasmarha kivitel erősen csökkent (417-ről 155 db-ra). Több mint há

romszorosára nő a leölt nyúl exportja is. Új, korábban nem exportált mezőgazdasági 

cikkek kerülnek 1936-ban a kiviteli listára, mint például a száraz bab, a lencse, a száraz 

borsó. 1935-ben 1,8 ezer pengő értékű és 1936-ban 33,6 ezer pengő értékű friss gyü

mölcsöt vittek külföldre.

A változások ellenére Székesfehérvár továbbra is főleg mezőgazdasági terményeket 

exportált. A behozott áruk pedig a város és a megye fejlődő iparának nyers- vagy üzem

anyagául szolgáltak, és főleg a fa-, a csont-, a bőr- és a vegyészeti ipartelepek, valamint 

az építőipar anyagszükségleteit elégítették ki.

Az ipar és a kereskedelem fejlődése szempontjából a két világháború közti időszakra 

Székesfehérvár elmaradt a többi dunántúli törvényhatósági városhoz képest. Viszont a 

tőkés gazdaság mozgatórugói a modem hitelszervezetek száma és tőkeellátottsága más 

vidéki településekhez képest jóval nagyobb lett.

A megyében és Székesfehérváron 1875-ben 17 hitelintézet működött, közülük a legré

gebbi a Székesfehérvári Takarékpénztár volt. 1868-ban létrehozott Kölcsönös Segélyző 

Egyletet 561 taggal és 1708 betéttel kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy a város 

és a megye kézműves iparosait, kiskereskedőit és a kisbirtokosokat hitellel lássa el. Az 

egylet működési alapszabályait a németországi eulenburgi kézműves banktól vette át. A 

székesfehérvári egylet forgalma 1874-ben már meghaladta a két és fél millió forintot. 

1879-ben a segélyegyletek közül az országban az első helyet foglalta el. Ekkor 1690 

taggal és 13528 betéttel rendelkezett. Sikerességét mutatja, hogy jelentős összeggel já

rult hozzá az ebben az évben tartott országos ipari kiállítás megrendezéséhez. Az egylet 

bekapcsolódott a századvégi tervszerű városfejlesztésbe is: a Déli Vasúti Javító Műhely
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munkásai számára épülő családi házak építéséhez, majd a század elején hitelekkel segí
tette a budai úti sorompó környékének felparcellázását és családi házak építését42.

A gazdasági fellendülést jelzi az 1905-ben alakult új hitelintézet. A Magyar Általános 

Takarékpénztár Rt. a világháború végéig kiemelkedő szerepet játszott a hitelellátásban. 

A világháború a hitelszervezeteket is szétzilálta, egy részük megszűnt. A tőkeerős inté

zetek is csak az infláció megfékezése után tudnak bekapcsolódni a gazdasági életbe. A 

két világháború között, ha a városban kezelt tőkét a lakosság számához viszonyítjuk, 

akkor Székesfehérvár négy hitelintézetével a 6. helyen állt a törvényhatósági városok 

sorában.

Már a dualizmus idején Székesfehérvár közlekedés tekintetében az ország legelőnyö

sebb helyzetben lévő városai közé tartozott. Mivel az egész Dunántúlról a fővárosba 

vezető utak Fejér megyében és székhelyén rendeződtek, a közúti és vasúti hálózat egy

aránt sűrű volt. A vasúti közlekedés számára - minthogy hatfelé ágaztak el innen a vas

útvonalak - a nagyobb tömegű áru szállítása sem okozott már gondot.

A húszas évektől a közutakra kerül a hangsúly, ekkor építették meg a fővárost és a Ba

latont összekötő főútvonalat. A városnak ugyan kevés közútja volt, de ezek 87,7 %-a be 

volt burkolva, ami lényegesen jobb arány, a többi törvényhatósági városhoz képest. A 

viszonylagos mennyiségi hiányosságokat ellensúlyozta ez a minőség, valamint az, hogy 

rendszeresen karbantartották, és esténként kivilágították ezeket. A változások a polgár- 

mester idegenforgalomra alapozott városfejlesztési koncepciójához kapcsolódtak.

TÁRSADALOM

A város lakosságának társadalmi szerkeze a népszámlálási adatok alapján elemezhető. 

A város lakosságának foglalkozás szerinti összetételét a 2. ábra mutatja. Ebből leolvas

ható, hogy az össznépességből hányán éltek az egyes foglalkozási ágakból (keresők és 

eltartottak együtt).

42 Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938. 401-406.
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1890-hez képest a mezőgazdaságból élők aránya nagymértékben (de számuk is egyenle

tesen) csökkent. Velük szemben jelentősen növekedett az iparból, és a közlekedésből 

élők száma. Amíg 1890-ben közel azonos arányban foglalkoztak földműveléssel 

(29,9 %) és iparral (28,4 %) a székesfehérváriak, addig 1920-ban már másfélszer, 1941- 

re pedig két és félszer többen élnek iparból mint mezőgazdaságból. Ugyan 1920-ban a 

háború utáni helyzet némi visszaesést eredményez az ipar területén, de 10 év múlva már 

kétszer többen foglalkoznak iparral mint mezőgazdasággal. De ha az ipar, a kereskede

lem és a közlekedés összes foglalkoztatottját nézzük, akkor látszik igazán az erőteljes 

növekedés (négyszer kevesebb a mezőgazdaságból élő).

Ezek a számok a városiasodás folyamatát mutatják, ugyanakkor a kisiparosok zömének 

földműveléssel is kellett foglalkoznia, hogy meg tudjon élni43.

A két világháború között a többi dunántúli középvárosoktól eltért Székesfehérvár fog

lalkozási szerkezete. Erőteljes iparosítás hiányában a többi városhoz képest a csökkenés 

ellenére még mindig magas a mezőgazdaságból élők aránya. Viszont a közlekedés, va

lamint a kereskedelem és hitelélet területén dolgozók aránya jóval nagyobb, mint más

hol, ami a város regionális központi szerepét hangsúlyozza.

Az élet bonyolultabbá, szervezettebbé válása, a közfeladatok körének növekedése miatt 

a közszolgálat és a szabad foglalkozásúak száma is kétszeresére nőtt 1890-hez képest. 

Ötven év alatt megkétszereződött a nyugdíjasok és tőkepénzesek száma is. (A nyugdíjas 

valamilyen járadékból élt, s ez nem csak az állami nyugdíjat jelentette, hanem pl. a 

meglévő tőkéjének kamatát is.)

43 Az 1930-as években mesélték, hogy már vagy hatvan éve a kisebb iparosok, ha akkora szőlőhöz jutot
tak, amiből biztos jövedelmük származott, csak délig űzték az ipart. Ebéd után kimentek az öreghegyi 
szőlőjükbe egy-két vendéggel és ennivalóval, hogy borozgassanak. Mondásuk: „nem ritkán, de bőven.” 
szállóigévé vált. Brunner 1935.
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2. ábra. A népesség foglalkozás szerinti megoszlása44.

A 2. ábrából még a katonaság számának alakulása tűnik ki. Létszámuk, és arányuk 

1930-ban visszaesett (ennek legfőbb oka a Trianon megszabta katonai létszám), de 

1941-ben az újabb háborús készülődés majdnem a háromszorosára növelte a városban 

élő véderő létszámát, arányuk pedig meghaladta a 10 %-ot.

A táblázat szerint a napszámosok és a házicselédek száma csökkent még drasztikusan, 

ez is a kisegzisztenciák növekedését mutatja. Kevesebben engedhették meg maguknak, 

hogy cselédet tartsanak, ahogy a századforduló után a napszámosok nélkül dolgozó kis- 

birtokok száma is gyarapodott.

44 Thirring 1938. 218. Az 1941. évi adat: TöStK 1941.42.
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Az egyes foglalkozási ágak városrészek szerinti eloszlása Székesfehérváron is sajátos 

képet mutat. A mezőgazdasággal foglalkozók a két külvárosban, a Felsővárosban és a 

Tóvárosban (Alsóváros) laktak. A Felsővárosban élt szám szerint és arányában is 

(30,4%) a legtöbb őstermelő. A gyárak, nagyobb üzemek egy részének telephelye a Pa

lotaváros volt. Itt és a Vízivárosban a legnagyobb az iparosok aránya. (Palotaváros 

44,6%, Víziváros 35,6%). Természetesen sok kisipari szakma minden városrészben 

megtalálható. A pályaudvarhoz közel eső Tóvárosban (12,5%) és az egészen a vasút 

mellett lévő Búrtelepen (32,4%) a legnagyobb a közlekedésben dolgozók aránya. A 

Tóvárosban lakott a legtöbb nyugdíjas és a közeli kaszárnyák miatt a legtöbb katona 

is45. A vagyonosabb, jobb és biztosabb jövedelmi körülmények közt lévő közhivatal

nokok, szabadfoglalkozásúak, kereskedők és hitelügylettel foglalkozók a Belvárosban 

telepedtek le. Jól mutatja ezt, hogy a háztartási alkalmazottak aránya egyedül a Belvá

rosban emelkedett városiasán magasra (10,2%). A közszolgálati és szabadfoglalkozású 

népesség aránya a Belvárosban 21,8%, a kereskedelem és hitelé 18,6% (városi arányuk 

8,1 és 9,8% volt 1930-ban).

A foglalkozási viszonyok adatsora durva általánosításokra ad alkalmat. E szerint az ak

kori statisztika durván önállókra, segítő családtagokra, tisztviselőkre és segédszemély

zetre osztja a lakosságot.

Kereső és eltartott egy OttKeresőFoglalkozási viszonyok
19301920 1930 1920

Önálló 29,7 % 34,2 %26,0 % 31,9%

1,0%Segítő családtag a mezőgazdaság körében 5,0 % 2,2 % 2,4 %

9,8 %Tisztviselő 9,7 % 10,1 % 9,5 %

52,9 %59,3 % 58,0 % 54,1 %Segédszemélyzet

2,1 %2,1 %Foglalkozás nélküli és ismeretlen foglal.

Összesen: 100%100% 100%100 %

3. ábra. Keresők és eltartottak aránya foglalkozási ágak szerint46

45 Thirring 1938.218.
46 u. o. 221.
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Az önállók alatt a nagy- közép, kis- és törpebirtokosokat, nagy- és kisiparosokat, nagy- 

és kiskereskedőket, fuvarozókat, magángyakorlatot folytatókat (orvos, gyógyszerész, 

szülésznő, ügyvéd, tanár, művész), valamint az egyéb inaktív keresőket: tőkepénzese

ket, életjáradékosokat, házbirtokosokat értették. A segítő családtagok az önállóak azon 

családtagjai, akik az önálló személy tevékenységében fizetés nélkül rendszeresen segí

tették. A tisztviselők azok, akiknek munkája általában nem igényel fizikai erőkifejtést, 

magasabb képzettségű műszaki, államigazgatási, gazdasági, egészségügyi, kulturális 

munkakörben alkalmazottak és egyéb irodai dolgozók. A segédszemélyzet a munkássá

got, szak-, betanított- segédmunkásokat, hivatalsegédeket, napszámosokat jelentette. 

Ezek tág kategóriák, és nem lehet belőlük pontosan kielemezni az egyes társadalmi cso

portok népességi súlyát.

Mindenesetre a 3. ábrából az látszik, hogy 1930-ban a segédszemélyzet, azaz a munkás

ság volt enyhe túlsúlyban, de aránya csökkent 1920-hoz képest a másik két réteg némi 

növekedése miatt. Ez megint a kisegzisztenciák növekedését mutatja: nőtt a segéd nél

kül vagy néhány segéddel dolgozók száma. 1941-re azonban ismét emelkedett a munká

sok száma, de itt már valóban a nagyipar munkásairól van szó.

A 4. és 5. ábra a dunántúli tj. városok keresőinek illetve népességének megoszlását mu

tatja 1910-ben és 1941-ben.

A kereső népesség foglakozási viszonyok szerinti megoszlása 1910-ben

Önálló Tisztviselő SegédszemélyzetVáros Kereső összesen

69%9%21479 21%Győr

68%22% 8%23973Pécs

67%22% 10%16460Sopron

65%7%Szfvár. 16427 27%

4.4.Szfvár. helyezése 4. 1.

4. ábra. A dunántúli tj. városok keresőinek megoszlása 1910-ben47

47 MStKö 1910. 192.
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A népesség foglalkozási viszonyok szerinti megoszlása 1941-ben

Összesen Önálló Tisztviselő SegédszemélyzetSegítő családtag

67%0,60% 14%Győr 57190 18%

0,40% 17% 67%16%73000Pécs

1,80% 18% 62%18%Sopron 42255

12% 65%Szfvár. 21% 1,60%47968

2-3. 4. 3.Szfvár. helyezése 3. 1.

5. ábra. A dunántúli tj. városok népességnek megoszlása 1941-ben48

Szembetűnő, hogy Székesfehérváron már 1910-ben is az önállóak aránya a legmaga
sabb, és ez az arány nem változott 1941-re sem49.

Az iparosítás következtében jelentősen megnőtt a munkáslétszám. Pécs az önállók ará

nyával a negyedik helyre csúszott, amíg a tisztviselőknél és a segédszemélyzetnél 

előbbre lépett, szintén az iparosítás hatására. Győr az önállók arányában az utolsó hely

ről a második-harmadik helyre jött fel, a tisztviselőnél egy hellyel lejjebb csúszott, ez az 

ipari vállalkozások növekedésére utal. A segédszemélyzet aránya maradt az első helyen. 

Sopron a segédszemélyzet helyezésében az utolsó helyre csúszott, a tisztviselők aránya 

az első helyen maradt, és a lakosság száma sem emelkedett a jelentősen.

Az önállók székesfehérvári túlsúlya nem az ipari önállóknak, hanem az erős agrárnépes

ségének köszönhető. A foglalkozási viszonyok szerinti agrár-túlsúly az alföldi törvény- 

hatósági városokhoz közelíti Fejér megye székhelyét, bár nincsenek tanyák és földterü

lete is jóval kisebb az alföldi városokhoz képest50.

48 TöStK 1941.42.
49 A megyében is hasonló a helyzet, Fejér vármegye a Dunántúl legnagyobb mezőgazdasági jellegű vár
megyéje, a kereső népesség 72,8%-a őstermelő. A vármegye népsűrűsége aránylag alacsony, km2-ként 
57,5, ennél egyedül Abaúj-Toma vármegye népsűrűsége gyérebb. A megye területén csupán kis- és 
nagyközségek vannak. Thirring 1938. 222.
50 Az alföldi tanyás városok nem ritkán 100 000 kát. holdnyi területtel rendelkeznek, 30 40 km-es sugarú 
kör is lehet a város határa, és 40 50 ezer őstermelő lakhat itt. Erdei 1939. 28.
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A XX. század elején a város jogi helyzete szerint törvényhatósági joggal felruházott 
szabad királyi város, középfokú kerületi centrum és püspöki székhely volt51. Egy nagy 

kiterjedésű, jó termőtalajú régió közigazgatási, közművelődési és gazdasági centruma

ként működött.

1920 tavaszától normalizálódott a városban az élet, azonban ebben az évben sok mene

kült is érkezett a városba, az év végén már 1 584 főt tartottak nyilván. Számukra lakást 

és munkát kellett biztosítani. A helyzetet jól jellemzi Kiss Jakab Károly kőműves mes

ter története: 1920-ban eladta a régi házát, mert a keresztapja vett egyet. Már összepa

koltak és kezdtek hurcolkodni, de amikor vitték az első kocsinyi cuccot, megdöbbenve 

látták, hogy a lakás nem üres. Egy kolozsvári rendőrtisztet telepítettek be. A kőműves 

családja nem tehetett semmi, visszaköltözött a volt saját lakásába bérlőként.52

51 Székesfehérvár szab. kir. város hivatalai, Fejérvármegye hivatalai, Egyházmegyei hatóság, M. kir. 2. 
honvéd vegyesdandár-parancsnokság (hat helyőrséggel), M. kir. II. csendőrkerületi parancsnokság, 
Fejérvármegye Vitézi Székének kapitánysága, M. kir. áll. rendőrség kerületi kapitánysága, M. kir. áll. 
rendőrkapitányság, Kir. törvényszék, járásbíróság, ügyészség, két Kir. közjegyzői hivatal, M. kir. pénz
ügyigazgatóság, adóhivatal, pénzügyőrség, Tanker, kir. főigazgatóság, Kir. tanfelügyelőség, M. kir. pos
ta-, távíró- és távbeszélő hivatalok, M. kir. államépítészeti hivatal, M. kir. kultúrmérnöki hivatal, M. kir. 
kerületi iparfelügyelőség, M. kir. gazdasági felügyelőség, M. kir. államerdészet és erdőhivatal, Mezőgaz
dasági vegykísérleti és vegyvizsgáló állomás, 0:T:I: kerületi pénztár, M. kir. áll. mértékhitelesítő hivatal. 
Székesfehérvári Kalauz 1930. 10.
52 Kovács Nagy 2000.

21



II. A város kisiparosai a számok tükrében

LÉTSZÁM

A Székesfehérvári Ipartestület 1886-ban alakult meg. Az ipartestület jegyzője havonta 

készített jelentést a létszámváltozásról: hányán nyertek iparigazolványt, szüntették be 

iparukat, hány segédet alkalmaztak, illetve mennyi tanoncszerződést kötöttek és hányán 

szabadultak. Az ipartestületnek évente kellett statisztikai jelentést készítenie az egyes 

szakmákról, s évente írtak a Kamarának is létszámjelentést, mert a tagdíjat létszám alap

ján fizették. Ezek zöme megvan, és mivel az iparosoknak a tagság kötelező volt, a jegy

zői jelentések jó támpontot adnak az egyes iparok jellemzőire és az iparosok számára 

vonatkozólag53. 1928-ban, 1932-ben és 1938-ban készült a városról ismertető és úgyne

vezett címtár, amelyben névszerint felsorolták az egyes szakmák iparosait lakcímmel 

együtt.

Ezeket egybe lehet vetni az országos statisztikákkal, a 10 évenként készített népszámlá

lási adatokkal és az 1930-ban készült iparstatisztikával, így meg lehet állapítani Székes- 

fehérvár iparosainak az országostól eltérő sajátosságait.

Az ipartestület jelentései gyakran ellentmondanak egymásnak, sőt a részletes szakmák 

szerinti felsorolás összeadása sem adja mindig a beírt összlétszámot. S mivel ezek kis 

számok, a tízes nagyságrendi eltérések is jelentőséggel bírnak, de időnként százas nagy

ságrendű eltérések vannak, így a dolgozatban azon adatokat használtam, amelyek a 

részletes, szakmákra kiterjedő kimutatásokból számolhatók ki - mindenesetre tendenci

ák ezekből is levonhatók.

A 6. ábra mutatja azon évek iparos létszámát, amelyekről szakmák szerinti részletezés

van:

53 Ugyan Ránki György úgy gondolja, hogy az iparosok kb. egyharmada nem váltott ki iparengedélyt, de 
a statisztikában szereplő számok viszonyításhoz így is megfelelőek. Ránki 1964.
Az éves létszámjelentések alapján készített táblázatok a mellékletben találhatók.
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6. ábra. A város iparosainak létszáma54

Míg 1910-ben a városban 970 iparost tartottak nyilván55, tíz év után a létszámuk 1 200 

fölé emelkedett. Az iparosok száma 32%-kal nőtt tíz év alatt56. 1920-ban országosan is 

1 5%-kal57 emelkedett az iparosok száma a trianoni határok és a világháború befejezése 

utáni kisipari konjunktúra hatására.

Később a húszas évek elején tapasztalt kiugró növekedés megállt, 1928-ban érezhető 

egy jelentősebb emelkedés (9 % az előző évhez képest), valószínű, eddigre a gazdasági 

stabilizáció elérte azt a szintet, amikor már újból érdemes volt ipart kiváltani. (1927-ben 

vezették be a pengőt.)

A világgazdasági válság során az ipari termelés visszaesett. A kisiparosok és az általuk 

foglalkoztatott munkások száma jelentősen csökkent. Az iparosok számában nem kö

vetkezett be lényes változás. A válságot az iparosok zöme megsínylette, sokan tönkre

mentek, ínségmunkát vállaltak, de iparukat nem adták fel, valószínűleg azért, mert nem 

volt helyette más, amit csinálhattak volna. A válságra utal, hogy 1932-ben 476 iparos 

nem tudta fizetni a tagdíjat az ipartestületnek, így a tagság mintegy egyharmada az ipar- 

testületi választáson nem szavazhatott. 1932-ben arról is panaszkodtak, hogy az elmúlt 3

54 FML. Iptest. ír. Az éves létszámjelentések alapján készültek a grafikonok.
55 FML. Iptest. ír. 2. d. 1910.
56 1921-ben 1267 iparos tartottak nyilván. FML. Iptest. ír. 5. d. Kamarai jelentés a létszámról. 1921.
57 Ránki 1964.



év alatt a tanoncszerződések száma 60%-kal esett vissza58. Országosan a válság előtti 

termelési szint meghaladása csak 1938 után, a háborús konjunktúra hatására következett 

be. Székesfehérváron ez kissé korábban, már 1935-től érezhető, amely a város tudatos 

fejlesztésének és közpénzek beáramlásának volt köszönhető. Ezt bizonyítja, hogy a leg

több iparost 1936-ban tartották nyilván. Ez után már csak fogyott az iparos létszám, 

elsősorban a létrehozott nagy gyárak miatt.

1920 és 1941 kivételével az iparosok létszáma a lakosság számának növekedésével 
együtt haladt, tehát lassú ütemben, szinte azonos százalékban nőtt 1935-ig59. Amíg 

1920-ban tíz év alatt az iparosok száma a lakosságéhoz képest majdnem ötszörösével 

nőtt, addig 1935-től 1941-ig a lakosság száma nőtt hétszer jobban mint az iparosoké. (A 

lakosság létszáma 1920-ban a trianoni határokon kívülről menekültekkel nőtt, 1941-ben 

a nagyipar megteremtése hozta 14 %-os gyarapodást. Közte inkább csak a környező 

falvakból betelepülők adják a többletet.)60 Erős korreláció is kimutatható a lakosság és 

az iparosok számának alakulás között, 1920 és 1935 között61.

58 FML. Iptest. ír.. 12. d. 1932.
59 1910-től indulva az iparosok számának alakulása a 10 évenkénti népszámlálási statisztikákkal egybe 
vetve.

Növekedési láncindex 1935 19411920 1930
14%Város lakossága 4% 4%7%
2%Iparosok száma 7% 5%32%

60 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Kisiparos cs. 127/1941. Az iparos létszám 1941-es adata: 1447 fő.
6i

0,807900138Korreláció a város lakossága és az iparosok száma között
0,998152166Korreláció 1910 és 1941 nélkül
0,827591430Korreláció 1910 nélkül
0,972866753Korreláció 1941 nélkül

A számítás alapjául szolgáló táblázat a mellékletben található.
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A korszak első éveinek hatalmas létszámnövekedését bizonyítja az új ipart kiváltottak 

magas száma is. A havi jegyzői jelentések tartalmazzák az új ipart kiváltottak számát és 

azokat, akik beszüntették iparukat, az adatokat a következő grafikon szemlélteti:
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ipari munkáját beszüntetteiparigazolványt nyert

7. ábra Az ipart kiváltottak és beszüntettek száma

A 7. ábra is igazolja, hogy 1920-ban a kusza gazdasági és politikai viszonyok között 

nagyon sokan próbálkoztak ipari tevékenységgel. Jóval többen, mint később bármikor 

is, bár közülük sokan egy év múlva már meggondolták magukat, és visszaadták az ipart.

Az inflációs konjunktúra végén, 1924-ben az új iparosok száma 102-re csökkent, és 

onnantól már csak 100 körül volt a belépők száma. 1928 és 1930 között váltották ki a 

legkevesebb igazolványt, hiszen a gazdasági válság idején nem sok munka kecsegtette a 

leendő iparosokat. A tényleges növekedés (belépettekből kivonva a kilépettek) 1928- 

ban volt a legalacsonyabb, és csak 1932 után emelkedett újból.

Jól látható az is, hogy minden évben többen váltottak ki ipart, mint beszüntettek. Ebben 

az időszakban a szegény ember gyereke jobbára csak tanoncnak állhatott, más mód a 

megélhetésre, előbbre jutásra nemigen volt.

Az ipartestület jegyzője által készített kimutatások 1934 után már hiányosak és így nem 

használhatók. A városi levéltár őrzi az iparosok és kereskedők 1910-1957 közötti lajst

romát. Ebből az A lajstrom (a képzettséghez kötött ipar) használható, mert az engedély-
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hez kötött iparokba a kereskedők is benne vannak, akik nem tagjai az ipartestületnek. A 

képesítéshez kötött iparhoz tartozók az összlétszám 90 %-át adják, így a tendenciák 

ebből is kiolvashatók.

Iparigazolványt nyertek62

Év Ebből nőFő

90 141936
51937 43

38 51938
9331939
6351940

40 61941
25 91942
33 61943

51944 29
Összesen: 366 65

8. ábra Iparigazolványt nyertek 1936-1944-ig

A táblázatból leolvasható, hogy 1936 után jelentős mértékben csökkent az ipart vállalók 

száma. Az iparos létszámmal összevetve azt látjuk, hogy 1936-ban volt a legtöbb iparos 

a városban (1 499 fő), a számuk csökkent (1937-ben 1 467, 1938-ban 1 442), bár nem 

olyan rohamos mértékben, mint az újonnan belépők száma.

Ebből a lajtromból a női iparosok számát is meg lehet állapítani. 1939-ben és 1942-ben 

váltottak ki legtöbben ipart, ami a háborús eseményekkel kapcsolatos. Az 1936 és 1940 

között ipart vállaló nők nagy része hamar, még 1940 előtt visszaadta az iparát (20-40%- 

uk). Azonban az 1940 után belépő nők közül egyikük sem hagyta abba iparát, csak jóval 

később, az ötvenes években, amikor rendeletileg szüntettek meg kisipari szakmákat, 

vagy a hetvenes években, amikorra már nyugdíjas korba értek. A nők nagy része a hú-

62 SZVL. lajstrom.
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szas években és a harmincas évek végéig többnyire csak akkor vállalt szakmát, ha meg
ingott a család anyagi helyzete, s mihelyt ez helyre állt, illetve megfelelő férjet talált, 
már nem folytatta iparát. A 40-es évek azonban már a háborúról szólnak, így a nők pó
tolták a frontra ment férfiak keresetét.
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Szakmai szerkezet

A következő táblázat az ipartestület létszámadatait iparcsoportok szerint mutatja.

19361929 1931 1932 1933 1934 1935 1937 1938Iparcsoportok 1924 1927 1928

91 117 107 1141. Vas és fémipar 99 115 112 103 117 101 116101

43 44 202. Gép- és műszeripar 38 32 35 36 27 31 3910 35

16 16 13 9 17 21 213. Vegyipar 4 9 13 10 15

181 155 187 193 182 1834, Kő-, föld- stb, ipar 153 186 187 178 175154

161 169 162 183 173 1585. Fa- és bútoripar 161 168 172 175170 173
313279 296 301 290 270 304 3086. Bőr-, és szőr 309 283 278 281

292 294 2907. Ruházati ipar 240 228 249 249 244 254 251 275231
8. Élelmiszer- és ven-
déglátó ipar 226 245 214 238 219 211 210 194224 215 261 211
9. Könyv- és nyomda
ipar 14 16 15 1310 12 17 10 15 15 14 15
10. Egyéb iparok 97 118 124 124 12665 6574 79 87 90 94

9. ábra. Az egyes iparcsoportok létszámadatai 1924-1938 között

A táblázatból kitűnik, hogy enyhén csökkent az élelmiszer és vendéglátó ipar, enyhén 

emelkedett vas és fémipari, a kő-, föld- stb. ipar, a fa- és bútoripar. Erősen és egyenlete

sen nőtt a ruházati és egyéb iparok, valamint a vegyipar létszáma. Ezek a változások a 

világgazdaság szerkezeti átalakulását mutatják. A hagyományos iparágakban (pl. textil

ipar, kohászat, gépgyártás néhány ága) stagnálás jelentkezett. De új iparágak is alakul

tak: villamosenergia-ipar, elektrotechnikai ipar, vegyészet, gépipar, autóipar. A változá

sok hátterében a villamosság és a robbanómotor biztosította technikai megújulás húzó

dott.

A technikai fejlődés egyik legnagyobb vívmánya a rádió volt. A rádióipar és általában a 

villamos háztartási gépek ipara körül hatalmas alkatrészgyártás és kiterjedt javítószol

gáltatás alakult ki. A szerkezeti átalakulás koránt sem korlátozódott az iparra. Ezzel
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egyenértékű volt az arányeltolódás a gazdaság termelő és nem termelő (szolgáltató) 

szektorai között. Szervizhálózatok, javítóállomások alakultak ki.

A Vas és fémiparba tartozó szakmák63 közül egyedül a vízvezeték szerelők száma nőtt, 

többieké stagnált, elsősorban azért mert nem volt szükség több aranyművesre, fegyver- 

kovácsra, késes-köszörűsre. De csökkent a rézművesek száma (4-ről 2-re) is, hiszen 

kisiparost csak a háztartási eszközök javításokhoz hívnak, az új eszközöket már gyárak 

készítették. Érdekes, hogy az 1927-es Székesfehérvári Országos Ipari, Kereskedelmi és 

Mezőgazdasági Kiállításon szereplő Vizkeleti Antal rézműves arra volt a legbüszkébb, 
hogy tudását nagyüzemekben tökéletesítette64.

A gép- és műszeriparban a villanyszerelők száma duplájára nőtt, emelkedett az órások 

száma is, bár néhányan mással pl. rádióval is kereskednek, a gépészkovácsok viszont 

elfogytak a városban.

A vegyiparban az illatszerészek (droguisták), a vegytisztítok, a gumijavítók száma, a 

kő-, föld iparban üveges, szobafestő, építőmester, kőművesmester száma növekedett 

jelentősen. Itt viszont csökkent a kőfaragó, cserépkályhakészítő, és tetőfedők száma.

A fa és bútoriparban nőtt az asztalosok száma - a városban sokáig jól működő szövet

kezetük volt - , csökken a székcsináló, a bognár, kárpitos, kádár és ács iparosok száma.

A bőr- és szőriparban a cipészeken kívül minden szakma létszáma csökkent (bőrványo- 

ló, kefekötő, csizmadia). Viszont a ruházati ipar majdnem minden szakmájában lét

számemelkedés volt: a férfi-, női szabó, a kalapos, a szűcs, a fehérnemű-, és fuzőkészí-

tő.

Az élelmiszer és vendéglátóiparban a cukrászok és sütők száma határozottan emelke

dett, a könyvkötők és nyomdák száma stagnált, míg az egyéb iparokban borbély és fod

rász, a fogtechnikus és kozmetikus szakmát művelők száma nőtt.

Ha az egyes szakmákat változások szerint csoportosítva nézzük, az okok mélyebb ma

gyarázatát is fellelhetjük, és néhány csak székesfehérvári sajátosságot is megláthatunk.

63 Az egyes ipari főcsoportokhoz tartozó szakmák létszámadatait tartalmazó táblázatok a mellékletben.
64 Kéthetes kiállítás az ezeréves városban. Ipar. 1927. szeptember 1.
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Gyárrá átalakult szakmák

A régi céhes szakmák közül kihalt illetve gyári formában alakult újjá a tímár és a 

tobakos, a városban működő 2 bőrgyár kielégítette az igényeket. A kékfestő szakmát is 

már csak a gyárakban űzték, ugyan megtartva azokat a helyi specialitásokat, amelyek 

csak a székesfehérvári kékfestőkre jellemzőek.

A Felmayer-féle kékfestő gyár mellett híres volt a Montskó család gyára is, ahol olyan 

tűzpiros színt tudtak előállítani, amilyet rajtuk kívül csak kevesen. Különlegességeik 

közé tartozott a kék és fekete sima, habos és fényes áruk, kötéláruk és asztalneműek. A 

két cég országos viszonylatban is ismert volt.

Csökkenő és stagnáló létszámú szakmák

Csökkent a száma a cserépkályha-készítőknek is, hiszen 

a városban működött Krén Ignác kályhagyára, amely 

saját találmányát a század elejétől gyártotta és mostanra 

gyári módszerekkel állította elő. Ez henger alakú, két 

aknás samottozott cserépkályha, melyet kívülről fehér 

zománc borított.

A tetején kellett begyújtani, egy kis kék láng égett, és 

amikor már csak izzott, akkor kellett elzárni. Másnapig 

tartotta a meleget. Nagy előnye volt, hogy kevés tüzelő 

kellett hozzá, és koksszal is lehetett fűteni. Egy kályha 

az egész lakást befűtötte, de iskolában, irodában is 

használták még a központi fűtés előtt.

KRÉN I.
Siréhesfehéruör, Bástya-u. 1.

Eredeti
„KRÉN“-féle

folyton égő
és

töltőkályha
gyára.

Telefon Telefon
4-88.4-88.

Krén-léle ésMeidinger
kályhabetétek

Állandóan raktáron.

10. ábra. Krén kályha reklámja65

65 Naptár 1932. 96.
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Csökkent, majd 1934 után stagnált a kocsigyártó, a kárpitos, az ács, a csizmadia a kocs- 

máros iparosok száma is.

ács x kárpitos —ж—kocsigyártó, bognár
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11. ábra. Az ács, kárpitos, kocsigyártók számának alakulása

A harmincas évekre jelentősen megcsappant - az autóbusz-forgalom és a taxik miatt - a 

lovas bérkocsik száma. A harmincas évektől aki tehette, a lovaskocsi helyett autót, te

herautót vásárolt. A lovaskocsik javítási munkái kifizetődőbbek voltak a speciális javí

tóműhelyekben.

Mivel egy lófogatolású kocsi elkészítéséhez több szakma iparosai fogtak össze, mind

nyájan megérezték a változást. A bognár - kocsigyártó mellett kovács, kocsi-kárpitos és 

kocsifényező dolgozott együtt, és a raktár a kárpitosnál volt, innen adták el, majd a 

hasznon osztoztak. Közülük néhány fiatal ambiciózus kocsigyártó kitanulta az autósze

relő szakmát Budapesten, hogy talpon maradjon.

A kárpitosok egy része nem bútorokkal, hanem kocsikárpittal foglalkozott, az ő számuk 

csökkent, de a városi adatoknál nem választották ketté a kárpitosokat. Ugyan a bútor

kárpitosok száma is csökkent, inkább csak javítási munkákat vállaltak, egyre kevesebb 

volt az új megrendelés, hiszen kész bútort olcsóbban lehetett vásárolni, főleg Budapes-
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ten. Ennek ellenére az országos átlagnál több kárpitos dolgozott a városban, és a tíz év
vel korábban munkába állók 73 %-a még megtalálható az 1938-as címtárban66.

Az előzőekből az következne, hogy a kovácsok száma is hanyatlott a korszakban, de a 

városban enyhe emelkedés tapasztalható annak ellenére, ahogy az országban mindenütt 

stagnált ez az ipar.

Kovácsok száma trendvonal
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12. ábra. A kovácsok számának alakulása

Gerwein Mihály, aki a harmincas évek elején a város ismert és tehetős kovácsaként 

büszke volt arra, hogy 3 gyermeke közül az egyik főiskolára jár, 1937-ben már nem 

tudta kifizetni a kereseti adóját, és haladékot kért. О is arra panaszkodott, hogy az autók 

megjelenése tette tönkre67. A kovácsok tevékenységi köre leszűkült - pl. a szerszámké

szítést a nagygyárak elhódították tőlük - csak mezőgazdasági, házi eszközök és szer

számok készítését, az épület- és kocsivasalást, ekevasak élezését és a patkolást őrizték 

meg, de a helyhez kötöttség és az alkalmi igények, valamint főleg a mezőgazdasági gé

pek javítása még adott nekik munkát. A harmincas évek második felében több patkoló-

66 Általános Ismertető és Címtár 1933. Az országos adatok: Ránki 1964., Gyulai 1932., Farkasfalvi 1935.
67 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. 625/1937.
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kovács-tanfolyam indult, hogy a városban állomásozó 2. honvéd vegyesdandár szükség

leteit a kovácsok ki tudják elégíteni, ezenkívül a Felső város zárt paraszti társadalma 

még mindig igényelte a hagyományos lovaskocsikat. Ezért is nem csökkent a kovácsok 

száma Székesfehérváron.

A régi mesterségek közül stagnált a kútásó, kötélverő, szíjgyártók, kádárok, kefekötők 

és a késesek száma is. A fiatalok számára nem voltak vonzóak ezek a szakmák, a meste

rekkel együtt múltak ki ezek.

A nyomdászok száma stagnált ugyan, a korszak 9-10 nyomdája elegendő volt a város 

újságainak, nyomtatványainak, hirdetéseinek stb. előállítására, de ez is jóval meghaladta 

az országos átlagot. Az országos képhez hasonlóan stagnált a városban az órások száma 

is. A megélhetésért javító tevékenységüket kiegészítették ékszerek eladásával vagy lát- 

szerésziparral. A harmincas években találkozni lehetett olyan belvárosi órással is, aki 
rádiót is kínált eladásra68.

Az ácsok számának csökkenése kocsigyártókéhoz hasonlóan a modernizáció következ

ménye volt. Trianonnal az épületfát adó területek is elvesztek, s ez siettette az átalaku

lást. A fát más anyaggal helyettesítették, pl. vassal, betonnal. (Az új vasszerkezetű te

tők, valamint a lapostető már nem ácsmunkát igényelt.) Ugyanakkor az ács segédek 

számának csökkenése összefüggött az ácsmesterek számának emelkedésével is.

Két szakmánál, az ácsnál és a kőművesnél figyelhető meg, hogy a korszak elején az 

iparosok voltak túlsúlyban a korszak felétől már a mesterek.

Építőipar és a rokon ágak

Az építőipar külön helyet foglalt el a szakmák között, mert az 1950-es évekig Magyar- 

országon csak kisipari jelleggel űzték, és legalább 20 szakma kapcsolódott hozzá. Va

lamint ez a szakma függött legjobban az általános gazdasági helyzettől.

Az építőanyagot téglaégetők és téglagyárak állították elő a XVIII. század közepétől.

68 Neubart 2000.
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A két világháború között építkezést kőműves mester és építőmester vállalhatott. Kőmű

ves segéd önállóan építést nem vállalhatott, csak renoválást, kisebb átépítést, és főleg 

falun alacsony földszintes házak készítését (pince és tetőbeépítés nélkül). A kőműves 

mester alkalmas volt önállóan új ház építésére, és alkalmazhatott más iparosokat is, pl. 

ácsot, bádogost, parkettaasztalost, vízvezeték-szerelőt. De csak földszintes házak terve

zését és kivitelezését vállalhatta. A földszintes háznak lehetett pincéje, fél emelete és 

tetőbeépítése is.

Az építőmesterek vállalhattak többemeletes házakat és templomokat is, őket generál 

vállalkozóknak hívták ekkor, mivel az egész munkafolyamatra alkalmazhattak minden

féle iparost. Közöttük műegyetemet végzett mérnökök is voltak. A 13. ábra a városi 

kőművesek és kőműves mesterek számának alakulását mutatja.
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13. ábra. Kőművesek és kőműves mesterek számának alakulása

Az ábrából látszik, hogy 1935-től már a kőműves mesterek száma több volt a kőműves 

iparosokénál, valószínűleg a több lehetőség és a nagyobb szabadság miatt törekedtek 

mesterré válni. Ezzel szemben a megye falvaiban a korszak végéig a kőműves iparos 

volt túlsúlyban s alig található mester. Az építőmesterek száma a városban nem volt 

magas: 1924-ben 8 fő és 1938-ban 11 fő, 1935-ben volt a legtöbb (20 fő), hiszen emele

tes ház csak a belvárosban divatozott, s azok is inkább csak félemeletesek vagy tetőbe

építéssel épültek. Az építőiparosok együttes száma 1936-ban volt a legtöbb, ekkor kez-
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dődtek azok a nagy építkezések, amelyek a ’38-as ünnepségekre átváltoztatták a Belvá

rost. (Sok vidéki iparos is dolgozott ezidőben Fehérváron.) Az ács iparos és az ácsmes

ter munkája között nem volt akkor különbség, mint a kőműves és kőműves mesterénél, 

de itt is megfigyelhető, hogy 1932 után az ácsmesterek lettek többségben, bár együttes 

számuk is csökkent, ahogy a tetőfedők száma is lassan apadt.

Az építkezések kedvezően hatottak a szerelő és javítómunkát végző kisiparosokra is. A 

gáz-, víz- és villanyszerelők száma 1935-től ugrott 30 fölé, addig húsz körül mozgott. A 

bádogosok egy része is megszerezte a szerelő szakmát, hogy megélhetését jobban bizto

sítsa.

A szobafestők, mázolok száma és sorsa hasonlóan alakult más építőiparosokéhoz. Lét

számuk 1937-re 40-re nőtt a korábbi 30-ról. Az 1928 és 1938 közti évtizedet 69%-uk 

dolgozta végig. Természetes alkalmazkodóképességgel tanulták meg a divatba jövő

tapétázást is. 1938-ban létszámuk az országos 

átlagnak majdnem duplája69 volt.
Ntm fccH ftuflupeüre menni /

FEKETE VILMOS
Az asztalosipar jelentős növekedést mutatott: 

majdnem kétszeresére nőtt az iparosok száma. A 

városi adatoknál nem különült el az épület- és a 

bútorasztalosság, de valószínűleg az épületaszta

los talált több munkát. Mivel a kárpitosok száma 

csökkent, a bútorasztalosok száma sem nőhetett 

jelentősen. 1937-ben csupán 4 kárpitosnak és 3 

asztalosnak volt bútorraktára.
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A legnagyobbak kb. 300 m2-en 50-60 szobabú

tort tartottak (Fekete Vilmos asztalos és Wald- 

hauser Andor kárpitos), és a legkisebb raktárban (30-40 m2) 3-4 szobabútornak volt elég 

hely (Szabady Jenő kárpitos és vitéz Kovács József kárpitos70).

14. ábra. Fekete Vilmos asztalos reklám
ja a Naptárban

69 MStZs 1939. 131.
70 FML. Iptest. ír. 14. d. Asztalosok cs. 1937.
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A következő képeken a Kornsee és Steiner asztalosmühely felszerelése, és munkásai 

láthatók. A cég a város egyik legismertebb asztalos műhelyeként rendszeresen kapott 

városi megrendeléseket (pl. vágóhíd építésekor), korszerű gépekkel ellátott kisipari mű

hely volt, nem nőtt gyárrá.

16. ábra. Komsee és Steiner asztalosműhely 10 éves jubileumi képe. A műhely előtt71

71 Demeter 2002. 81 old.
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Népszerű szakmák

A szabók, szűcsök, cipészek, borbélyok és fodrászok alkották az iparosok legjelentő

sebb részét 25 és 31% között mozgott az arányuk - 1929-ben a legkisebb és 1937, 

1938-ban a legnagyobb -, amíg az építőipari és az élelmiszeripari szakmák aránya csak 

9 % körül alakult. Elsőnek nézzük a cipészek és csizmadiák egymáshoz viszonyított 

arányát.

□ cipész ■ csizmadia

17. ábra. Cipészek, csizmadiák létszámának alakulása

A csizmadiák száma csökkent a népies viselet kiszorulásával és a háború alatt a bakancs 

meghonosodásával. A cipészek száma nagy hullámzással ugyan, de 1935-től jelentősen 

emelkedett, ahogy a gazdasági világválság után a kereslet nőtt. Bár a cipőgyárak, külö

nösen a külföldiek, nagy konkurenciát jelentettek (pl. a cseh Bata cipőgyár), és sokan 

közülük javítással foglalkoztak, és többen kényszerültek egyéb kiegészítő munkára, pl. 

házmesterség, áruhordás72.

A női divat gyakori változása kedvezett a cipőgyárak olcsó és rövid ideig tartó cipőinek. 

A gyári cipő előretörése a javítási munkáknál hátrányosan jelentkezett, mert kevésbé

72 Ollerinyiné 2000.



bírták a talpalást és fejelést, a javítás költsége sem állt arányban az új cipő árával. 1938- 

ban az össziparosságon belül a cipészek és csizmadiák aránya 20%-ot tett ki, országosan 

17,6%-ot. A nagyobb arány Székesfehérváron a lovasságnak volt köszönhető, amely 

mindig jelentős megrendelőként szerepelt a csizmadiák számára, valamint még a Felső

város paraszti lakossága is sokáig hordta a csizmát. A belváros úri közönsége, különö

sen az idősebb értelmiségiek, ügyvédek pedig többre becsülték a csináltatott, egyedi 

cipőt. Az 1928-as címtárban szereplő cipészek fele dolgozott még 1938-ban is, ez a sta

bilitás a világgazdasági válsággal terhelt tíz év alatt jelentősnek értékelhető.

A három legnépesebb szakma borbély, cipész, férfi szabó iparosainak száma kisebb- 

nagyobb ingadozással ugyan, de a korszakban nőtt.
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18. ábra. A cipészek, férfi szabók, borbélyok és fodrászok létszámának alakulása

A férfi szabók száma egyenletesen emelkedett. 1910-ben még csak 93-an voltak, 1924- 

ben 112-en, és 1938-ra 130-ra nőtt a létszámuk. Trianont követően az iparág erősödését 

nagymértékben annak köszönhette, hogy az önálló vámterület nemcsak az osztrák textil

ipar, de az osztrák konfekcióipar versenyétől is megszabadította a magyar szabóipart. A 

hazai textilipar fejlődése biztosította számukra a megfelelő alapanyagot, és magyar kon

fekcióipar nem lévén, a kisipar folyamatosan, egészen az 1940-es évekig uralta a piacot.
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A szakma erősödéséhez hozzájárult az is, hogy itt volt a legkönnyebb az önállósodás, 

miután üzleti tőkére szinte egyáltalán nem volt szükség73.

A női szabóipar fejlődéséhez a középosztály anyagi süllyedése is hozzájárult. A 30-as 

évek válsága a városban több tanult nőt kényszerített szakma kiváltására, de zömük, 
mihelyt férjhez ment, abba is hagyta az ipart74. Az 1928-as címtárban szereplő férfisza

bók 54 %-a szerepel az 1938-as címtárban is, tehát az iparosok fele folyamatosan meg 

tudott élni ebből. Székesfehérváron az újratelepítés óta (1688-tól) különbséget tettek 

német és magyar szabó között.

A borbélyok és fodrászok száma kétszeresére emelkedett a korszakban, és 1938-ban az 

országos átlagnál is többen voltak a városban. A 1928-as iparosok 60 %-a űzte még az 

ipart 1938-ban is.

19. ábra Varsányi Imre fodrász73

73 Ránki 1964. 440.
74 Kovács Nagy 2000.
75 Varsányi Imre fodrászmühelyének berendezése a Múzeum tulajdona, legrégebbi darabja a csúcsos 
tükör félkör alakú márványlappal és a hozzávaló borbélyszékkel.
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A korszakban a szűcsök száma 7 és 9 között mozgott, az 1928-ban dolgozók 86 %-a 

folytatta az ipart a harmincas évek végén is, de a leghíresebbek utódai mai is dolgoznak. 

A báránybőr nemesítése új és olcsó utánzatát adta a divatba jövő nemes szőrméknek, 

így kelendőek voltak.

Új szakmák

A korszakban új, a vegyipar fejlődésével járó szakmák is megjelentek. Női fodrász 

1924-ben még nem volt a városban, de 1930-as évek második felétől már 10-en is dol

goztak. Az 1940-es években nőtt a házhoz járó fodrászok száma, akik többnyire kontá
rok voltak.

A női fodrászok mellett 1924-ben jelentkeztek az illatszerészek (droguista) is, számuk 

2-ről 5-re emelkedett 10 év alatt.

20. ábra. Lachmann Rezső Fő utcai boltjának kirakata 193876

76 Múzeum fényképtár.
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Kozmetikus (Mérő Gyuláné) csak 1931 -tői dolgozott a városban és egy évtől eltekintve 

egyedül uralta a várost. Az ő nevét viselő „Mérő kozmetika” pedig még ma is működik 

a belvárosban.

Tipikusan női divatot szolgáló szakmák a női szabó, a női kalapos és a női fodrász. 

Számuk folyamatosan emelkedett, közöttük kevés férfi iparos volt. A női szabók 1910- 

ben 23-an voltak, de 1924-ben számuk már 79-re ugrott, és innen folyamatosan nőtt és 

100 körül állapodott meg.

Ahogy a közművesítés előrehaladása a gáz- és vízvezeték-szerelők számát gyarapította, 

az elektromos ipar fejlődésének hatására megjelentek a villanyszerelők, a rádió terjedé

sével pedig a rádiószerelők.

1932-től két autószerelő működött a városban, de 1941-re már öten voltak. Műszerész 

1927-től, elektrotechnikus 1931-től, látszerész 1931-től, hangszerkészítő 1927-től dol

gozott Székesfehérváron. A fogtechnikusok száma 4-9 között mozgott a korszakban, a 

kertészeké 1 -3 között.

FZ'EKEFFEHP'tpt' f r>

21. ábra. Tangel László fogtechnikus mester pecsétje és aláírása77

77 Iptest. Ir. „F” d.
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A fényképészek száma 1910-hez képest a kétszeresére nőtt. Az 1928-at követő 10 év 

alatt 66%-uk maradt a városban és a szakmában. A harmincas évek a fotográfia virág

kora volt Székesfehérváron78. Az 1938-as ünnepi eseményekre átalakuló város változá

sait lépésről lépesre örökítették meg a fényképészek. Több száz felvétel készült a kö

zépkori bazilikában folyó ásatásokról: a kultuszminiszter első kapavágásáról, a feltárt 

épületrészekről, faragványokról, a kibontott sírokról, az épülő kőtárról és mauzóleum

ról, Aba Novák Vilmos freskójáról.

1935-ben Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi 

város országos fotópályázatot hirdetett. Ennek az eredmé

nyeként hetvenkét kép örökíti meg a megye és a város leg

szebb tájait, hegyeit, vizeit, utcáit, tereit. (1937-ben a moh

ácsi kiállításra készült több mint harminc fehérvári fény

kép.) 1938-ban tíz fényképészmester dolgozott a városban, 
többségük két-három segédet és tanoncot foglalkoztatott79.

Ti Károly
fényképész

művészi fényképeket 
készít leszállítóit áron,

RákóciUu. 5.
Tetetett' Ш1

22. ábra. Tóth Károly fény
képész reklámja 80

Élelmiszeripar

Az élelmiszeriparhoz tartozott a malom-ipar, sütőipar és a hentes- és mészáros ipar. A 

malmok száma megduplázódott a korszakban. A sütők száma nőtt, de a lakosság szá

mához képest lényegesen nagyobb ütemben. Az összes iparoshoz mért aránya is na

gyobb volt az országosénál. A korabeli elemzés országosan a sütők számának csökke

néséről számolt be81. Székesfehérváron a 20-as években harminc egynéhány sütő volt, a 

30-as években 40 és 50 között ingadozott a számuk. 1941-ben 48 sütőt tartottak nyilván, 

1943-ban 44-et. Közülük egynek 6 kemencéje, egynek 5 és egynek 4 kemencéje volt, 21 

pék 3 kemencében és 20 két kemencében sütött. A 4-6 kemencével dolgozók 3-4 segé-

78 Horváth 1997.
79 FML. Iptest. ír. 23. d. Fényképészek cs. 

Múzeum. Fényképtár.
81 Gyulay 1932. 74.
80
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det és 1 -5 tanoncot tartattak. Azonban hatnál több kemence és kilencnél több alkalma

zott soha senkinek sem volt. A többiek 1-3 alkalmazottat tartottak, ezek többsége csa

ládtag volt. A „nagy pékségek” állandó megrendelői a csendőrség, a katonaság, a kór

ház, a szállodák voltak. A heti két piac napra, valamint az országos vásárokra mind
egyik pék felkészült termékeivel.82

1944-ben 28 sütőt vettek fel a honvédelmi szempontból fontos üzemek jegyzékébe. Pa

naszkodtak is az ipartestületnél, hogy túl sok a pék, 20-30 házra jut egy, s a verseny 

elkerülése miatt jó lenne bevezetni a zárt számot (az iparosok számát pontosan megha

tározni). A sütő szakma jelentős beruházást igényelt, külön pékműhely kellett, sokba 

került a kemencék megépítése és üzemeltetése is. Itt rendkívül kemény munkára, hajnali 

felkelésre, egésznapi fizikai ténykedésre volt szükség, ugyanakkor a jövedelem nem állt 

arányban a befektetett energiával. Ez a munka hasonlít leginkább a paraszti munkához, 
ezért elsősorban a paraszti sorból kiszakadok vállalják még ma is83. A szociológus 

Clegg szerint a parasztok szemében az önálló pékség a gyári munkás pozíciójával 

szemben a fölemelkedést, a kispolgári státusz elérését jelenti.

A hentesekre külön nincs minden évre adat, csak a mészáros és hentesekre. Szemben az 

országos tendenciával számuk enyhén emelkedett. A sertésvágással foglalkozó hentesek 

meghatározott napokon házaknál vághattak állatot, és a húst piaci és vásári napokon 

árusíthattak csak. Ezen időn kívül csak füstölt húst és kolbászt hozhattak forgalomba. A 

húsmérésnek ez a rendje a II. világháborúig fennmaradt.

A városban 1934-ben készült el az új, modem vágóhíd, amelyet a Műegyetemen még 

sok éven keresztül példaként említettek.

82 1938-ban 15 pék ellen tettek feljelentést, mert törvényellenesen túlóráztatták az alkalmazottaikat. 
SZVL. Polg. mest. Hiv. Ir. 1. d. Iparosok 1925-1944 cs. 1863/38.
83 Clegg 1990.
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8423. ábra. Az új vágóhíd épülte

A vágóhídhoz hűtőház nem épült, így hiába tudott volna export igényeket is kielégíteni, 

nagy mennyiségű hús tárolása megoldatlan maradt. A vágóhíd városi tulajdon, és gyak

ran támadt konfliktus a mészárosok és a városi hatóság között. Ilyen esetekben a városi 

önkormányzat és az ipartestület egyezkedett. (Pl. 1936-ban sérelmezte az ipartestület 

húsipari szakosztálya, hogy a vágóhídi kábító nem tökéletes. A hivatalos válaszban a 

vágóhíd vezetője dr. Weszely Ernő megfogalmazta, hogy a mészárosok rosszul vágják 

le az állatokat, nem várják meg a halált, előbb teszik a forrázó vízbe, így lesz teli az állat 

tüdeje vízzel, s ezt a tüdőt már nem lehet hasznosítani.)

Problémaként merült fel hogy vasárnap a hűtő nincs nyitva, így az akkor levágott állat 

húsát nem lehet aznap hűtőbe tenni. 1940-ben már nem elsősorban egészségügyi hanem 

más jellegű kérdések izgatták a húsiparosokat. A budapesti árakhoz igazodva szerettek 

volna árat emelni, de a polgármester felhívta a szakosztály figyelmét, hogy áremelés 

ügyben már a város nem illetékes, az ár-kormánybiztos hoz intézkedéseket.

A háború idején megnőtt az engedélynélküli vágások száma, a zugrejtegetés, akadozott 

a zsírellátás. Az 1944 őszi helyzetet jól jellemzi Vincz István Boldogasszony tér 3. alatti 

mészáros október 13-i kérése: 200 kg sót szeretett volna kapni a kényszervágott lóhús

84 Demeter 2002. 74.

44



tartósítására. A légitámadások soron, továbbá az utakon haladó lovaskocsikat, a szántó

földeken őszi munkát végző fogatokat a portyázó repülők kilőtték: „az ellenséges gépek 

tüzétől is (pl. ma 4 db) sok a kényszervágási ló”85.

A hentes és mészáros ipar problémái mögött is a modem nagyipari vágóhíd lehetőségei, 

az erre támaszkodó bőrgyárak és a kevés vágásból élő, hagyományos módon dolgozó 

mészárosok megélhetési gondjai feszültek.

A gondok ellenére sok hentes és mészáros kísérletezett saját készítésű árukkal. Ezek 

közül a legismertebb Marschall Nándor volt, aki 1936-ban kérte, hogy saját áruján a 

Fehérvári Kolbászon és a Fehérvári Szalámin használhassa a város címerét - az enge

délyt meg is kapta.

Vendéglátás

Az élelmiszeripar- és vendéglátó iparhoz tartoztak ugyan a vendéglátó szakmák (a cuk

rász, kávés, szállodás, vendéglős, kocsmáros) de érdemes ezeket külön vizsgálni, hiszen 

a korszakban számuk jelentősen csökkent. 1924-től nőtt, de a világgazdasági válság 

után fogyott a számuk.

A század elejétől a szórakozási lehetőségek közé tartozott az egyletekben, asztaltársa

ságokban való részvétel. Ezek a szervezetek összejöveteleiket vendéglátó egységekben 

tartották. A vendéglősöknek több mint a fele rendelkezett tekepályával, viszont biliárd

asztal csak 1-2 helyen volt.

A vendéglők ekkor kulturális központ szerepet is betöltötték. Az egy-egy asztalnál ösz- 

szegyűltek beszélgettek, vitatkoztak, politizáltak. Sok helyen külön teremben egy-egy 

olvasókör tartotta a könyveit, ahonnan vasárnaponként lehetett kölcsönözni. A harmin

cas években a palotavárosi Kis Károly vendéglőjében egészségügyi felvilágosító elő

adásokat is tartottak. A felsővárosi Horváth Miklós vendéglőjének belső szobájában

85 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Kisiparos 1931-1944. cs.
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dolgozott Kelemen Béla a német szótáron, és Kodolányi János is gyakran megfordult
86itt.

Vendéglátóipar
Trend vonal

125
130
120
110
100

1924 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

24. ábra. A vendéglátóiparban dolgozók száma

A világgazdasági válság alatt az emberek többségének a megélhetés komoly gondot 

okozott. Elmaradtak a szórakozóhelyekről, majd a rádió elterjedése és a szórakozási 

formák megváltozása a vendéglátó egységek hanyatlását eredményezte.

Székesfehérvár 1931-ben választott új polgármestere nagy hangsúlyt fektetett az idegen- 

forgalom növelésére. Ennek keretében megújult pl. a Magyar Király Szálló. Ez a szép, 

patinás, mai is működő szálloda az 1870-es években készült eredetileg a Zichy-Károlyi 

grófok palotájaként. A XX. század elején építették át szállodának. Az épület impozáns 

külsőt mutatott 1932-ben. Berendezése azonban szegényes. 50 szobában és a folyosó

kon alig volt szőnyeg, hidegek, gyengén világított belső terek voltak. „A falak mellett 

kályhacsövek futnak, gőzfűtés lenne, de üzemen kívül van, mert a téli szezonban 2-3 

vendég van. Nyáron 20-25. Egy fürdőszobával, két WC-vel rendelkezett87.

Az épület földszintjén azonban modem berendezésű étterem és kávéház volt, tiszta he

lyiségekkel. A nagy terem alkalmi célokat szolgált, az udvar felöli söntés viszont rossz 

állapotban volt.

86 Gelencsér 1982. 53.
87 Fészl József 1932-ben írt levele „A tekintetes országos magyar idegenforgalmi tanácsnak” SZVL. Polg. 
mest. Hív. ír. Szállodák és vendéglők 1933-1946. cs. 1052/933.
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A tulajdonos a városban tekintélynek örvendő jó módú, Tosch Károly volt, akinek fia 

örökölte a szállodát 1936-ban, és 80 000 pengő kölcsönt vett fel 20 évre az OTI szállo

dai kölcsönakciója keretében azért, hogy modernizálja és bővítse a szállodát: bevezették 

a központi fűtést, minden szobát folyóvízzel láttak el, 2-3 fürdőszobás apartmant is épí

tettek, megnagyobbították az éttermet, a kávéházat, a hallt. A munkálatok egy év alatt el 

is készültek, és a szálloda korszerű lett. 1938-ban a város hozzájárulásával átalakításo

kat végeztek: kirakatablakokat, új toldaléképületet hoztak létre, a vízvezetéket a falban 

elrejtve vezették.

A nyárvégi országos ünnepségekre a neonreklám is elkészült. A szállodában 70 hideg 

folyó-vizes szoba, 9 fürdőszoba, központi fűtés, városi villany és 2 nyilvános telefon 

volt. Az udvarban bútorraktár, szabóműhely is működött. 11 alkalmazott látta el a ven

dégeket88.

88 Magyar Király. Vidéki Vendéglős 1938. július. 1. 5., SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Magyar Király Szálló 
1933-1946. cs.

Múzeum Fényképtár.89
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A városban még két említésre méltó szálloda volt: az egyik a Fekete Sas Szálloda, 

amelynek régi, elhanyagolt épülete alkalmatlan volt szállodai működésre. Viszont kivá

ló éttermet vittek, itt lehetett a harmincas évek elején a legjobban étkezni. Sokan láto

gatták, törzsasztalai voltak, a nyári kerthelység is nagy forgalmú volt.

Az Árpád Fürdő Szálloda új épület volt, eredetileg szanatóriumnak épült, de Balatonfü- 

red elvitte a betegeket, s nyáron átlagban 30 vendég tartózkodott csak itt. Szép, modem 

étterme gyakran kongott az ürességtől. A tulajdonos szerint, aki maga is tagja volt tör

vényhatóságnak, nem a város vezetőiben van a hiba, hanem a testület többségét alkotó 

kisgazdák és kisemberek nem támogatják a kereskedelmet, az idegenforgalmat. - „Ha 

eddig jó volt, jó lesz ezután is! - mondják. Ugyan a polgármesterváltás után a zavaros 

állapotok szűnőben vannak, de az idegenforgalmat a városnak jobban kéne segíteni, 
mert ez később busásan megtérülne” - vallotta a tulajdonos90.

A vendéglátó egységek száma 1938-ban messze alulmaradt az országos átlagtól. A cuk
rászdák száma viszont több mint a duplájára nőtt91.

1942-ben már a háború alatt bevezették a szünnapokat, a vendéglők, kocsmák felváltva 

a hét egy-egy napján bezártak (120 vendéglő és szórakoztató hely volt ekkor). Ebben az 

évben már a burgonyát, a cukrot és a tojást is központilag osztották szét. A zsidó tulaj
donú vendéglátó üzemek az alapanyagok 25%-át kapták csak92. Korlátozták a hús árusí

tását is a vásártéren: az országos vásárok alkalmával szerdánként lehetett hús eladni. 

1944 decemberében a vendéglátók és a vállalatok konyháin húsételt csak kedden, szer
dán és csütörtökön szolgálhattak ki, december 8-tól hadiállapot uralkodott a vársban93.

90 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Szállodák és vendéglők 1933-1946. cs.
91 FML. Iptest. ír. 257/1938.
92 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Vendéglősök, Szállodások, kávésok, korcsmárosok ipartársulata iratai. 
1933-1946.es. 1004/42.
93 u. o. 1319/44.
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ÜZEMNAGYSÁG, FOGLALKOZÁSI SZERKEZET

A népszámlálási statisztika a vállalatok nagyságát az alkalmazottak számával méri. 

Nagyiparnak az 500 főnél többet foglalkoztató üzem számított, a középüzem 100-500 

közötti munkáslétszámot jelentett, 20-tól 100 főig kisüzemnek számított egy gyár. 

Gyárszerű üzemnek ekkor az számított,

1. amelyben elemi erővel hajtott munkagépeket használtak és állandóan legalább 10 

alkalmazottat foglalkoztattak, és a termelés kizárólag viszonteladóknak történt, vagy

2. amelyben nem csupán viszonteladóknak termeltek, de elemi erővel hajtott munkagé

pek voltak, és állandóan legalább 20 munkást foglalkoztattak, vagy

3. amelyben ugyan nem használtak elemi erővel hatott munkagépeket, de állandóan 

legalább 25 főt alkalmaztak.

Általában a 20 fő alatti létszámmal dolgozó üzemek voltak a kisipari műhelyek.

Vállalat
összesen

20-nál
kevesebbVáros Segéd nélkül 1-4 segéd 5-20 segéd 20-náltöbb

% % %szám % szám % szám szám szám

Pécs 35% 69 3% 94% 120 5,9%2127 1203 57% 735 2007

Győr 38% 147 98% 42 2,0%2053 1093 53% 771 7% 2011

Sopron 43% 102 20 1,6%1234 581 47% 531 8% 1214 98%

Szfvár. 1562 879 56% 560 36% 108 7% 1547 99% 15 1,0%

Helyezés 4.2. 3. 1.3. 2-3

26. ábra. A dunántúli tj. városok tulajdonképpeni ipar körébe tartozó vállalatok nagyság szerint

1910-ben94

94TöStKö 1910.
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1910-ben a Székesfehérvár a harmadik helyen állt a dunántúli tj. városok között a tulaj

donképpeni iparban működő vállalatok számát tekintve, de első helyen található a 20- 

nál kevesebb munkást foglalkoztatók között, és ebből adódóan utolsó a 20-nál több 

munkással dolgozók között. Ezek az arányok a két világháború között sem változtak 

lényegesen.

1941-ben Székesfehérváron az ipari segédszemélyzet 53 %-a munkás, azaz gyárban 

dolgozott. Ezzel a Dunántúli törvényhatósági városok sorában az utolsón helyen állt. 

(Győr 71 %, Sopron 70 %, Pécs 56 %)

Ebből mun-Ipari önálló Ipari segédszemélyzet 
(segéd, inas, munkás)

Ebből
segéd + inas

Város
kás

1878 + 761 3096Székesfehérvár 57351437
38241166 5427 1132 + 471Sopron
51219055 2939 + 995Pécs 2305
83471966 11623 2275+ 1001Győr

9527. ábra. 1941-ben segédek, inasok és munkások száma a Dunántúli tj. városokban

Tehát Székesfehérváron 1910-ben 1547 kisipari műhely létezett. 1930-ban a kisipari 

műhely száma 1642 volt, 6 % a növekedés, ami nagyjából megfelel a lakosság növeke

désének. De a műhelyek nagyságcsoportjai más változást mutatnak: jelentős mértékben 

nőtt a segéd nélkül dolgozók száma.

95 TöStKö 1941. 576, 572, 570, 560.
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A székesfehérvári ipari vállalatok 1930-banA vállalatok 
nagyságcsoportja Segédszemélyzet száma 

(tisztviselőkkel együtt)Száma

Segéd nélkül 872

1 2011 -4 segéddel 669

8315-20 segéddel 101

2 03220-nál kevesebb segéddel 1 642

1 34320-nál több segéddel 14

Összesen: 3 3751 656

28. ábra. Ipari vállalatok 1930-ban96

1930-ban a kisipari műhelyek 53%-ában dolgoztak segéd nélkül, amíg 1910-ben csak 

38%-ában. 1-4 segéde 1930-ban az iparosok 41%-ának volt, 1910-ben 36%. Az 5-20 

segédet foglalkoztatók aránya nem változott lényegesen a húsz év alatt (1910-ben 7%, 

1930-ban 6%). 1910-ben és 1930-ban sem érte el az 1%-ot a 20-nál több segédet alkal

mazó vállalatok aránya. 1930-ban ez az 1% foglalkoztatta az összes segéd 40%-át. A 

tendencia folytatódott, 1935-ben az 1499 iparos 66 %-a dolgozott segéd nélkül, 4 segé
det 31 %-uk foglalkoztatott, és csak 23 iparosnak volt 4-18 segéde97.

Látszólag Székesfehérvár az országos átlaghoz (54,8%) közelít98, szemben a Dél- 

Dunántúllal, ahol az iparban alkalmazott segédszemélyzetnek a háromnegyedét foglal

koztatták a kisiparban99.

Az 1930-ban készült iparstatisztika szerint az ország ipari termeléséből a kisipar 25- 

26%-kal részesedett. Ez az arány nagyjából azonos az első világháború előtti helyzettel. 

Két évtized alatt nem tudta a nagyipar visszaszorítani a kisipart. Ebben szerepet játszott 

a kisipar előretörése a világháború után, de a fontosabb ok, hogy Magyarországon a 

munkaerő igen olcsó volt, így a kisipar minőségi munkája számos területen képes volt 

felvenni a versenyt a gépesített tömegtermelő nagyipar termékeivel.

96 Tirring 1938.221.
97 FML. Iptest. ír. 8. d. IPOK kérdőív. 1935. december 8. 

Ránki 1964. 442.
99 T. Mérey 1985.160.
98
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1930-ban készült először iparstatisztika is, a népszámlálások mellett. Az iparstatisztika 

is Székesfehérvár kisipari jellegét bizonyítja. A városban 1182 (a megyében 3587, or

szágban 160 855) önálló iparos dolgozott. A műhelyek száma 1147 volt a városban (a 

megyében 3562 és az országban 158 119). Ezek az adatok nem egyeznek meg a nép- 

számlálás adataival (28. ábra). Az 1930-as népszámlálás szerint 1642 kisipari vállalat 
működött, az iparstatisztika pedig csak 1182100 iparost említ Székesfehérváron. Ránki 

György szerint az iparstatisztika csak azon iparosokat számolta, akik saját műhellyel 

rendelkeztek, így kimaradtak, pl. az otthon dolgozó női szabók. A számok különböző
sége ellenére az arányok mindkét statisztikánál azonosak101. Az iparstatisztika szerint 

alkalmazott nélküli műhelyek száma majdnem egyenlő volt azokkal, ahol munkást is 

foglalkoztattak (550-585), amíg a megyében az összes műhelyek mintegy egyharmadá- 

ban alkalmaztak csak munkaerőt. A városi kisipari műhelyek termelési értéke 6 359 000 

pengőt tett ki (a megyeieké 7 771 000, az országos érték 756 657 000 pengő volt). 

93 székesfehérvári iparos erőgépet is használt (a megyében 182). A városban a kisipar 

által termelt összes érték 89 %-a új munka és 11 % javítási munka volt. A megyében 

85,8 % az új munka és 14,2 % a javítási munkáért befolyt összeg. Országosan ez az 

arány 88,2%, illetve 11,8%.

A hivatalos országos statisztikák szerint az üzemnagyság határkövei a segéd nélküliség, 

majd az 5 segéd. Székesfehérváron azonban a kisipari műhelyek nagyságcsoportjaira az 

ipartestületnek befizetett tagdíjak alapján érdekes következtetéseket lehet levonni. A 

korábbi gyakorlatnak megfelelően 1920-ban az alkalmazottak száma alapján hat cso

portba sorolták a tagokat és fizettették a tagdíjat. Az I. csoportba az egyedül vagy egy 

segéddel dolgozók tartoztak, akik 10 korona éves tagdíjat fizettek, a II. csoportban 1-3 

segédig 17 korona, a III. csoportban 3-5 segédig 24 korona volt a tagdíj. A IV. csoport

ban az 5-10 segéddel dolgozók 36 koronát, a V. csoportba a 10 segédnél többet alkal-

100 Gidófalvy 1938.285. FML.
De hogy mennyire nem stimmelnek a számok, mutatja, hogy 1929-ben az ipartestületnek a kamarához 

küldött jelentése szerint Székesfehérváron 1358 iparos van. Iptest. ír. 13. d. 1297/929. Tanulmányában 
Ránki György is becsül adatokkal dolgozik.

mi
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mazók kerültek, ők 100 koronát fizettek, és végül a VI. csoport a gyáraké volt (20 al
kalmazott felett) 150 korona tagdíjjal102.

Tehát az ipartestület szerint az üzemnagyságnál a határkő nem a segéd nélkül vagy se

géddel dolgozóknál van, hanem az 1 segédnél, az I. csoportba az egyedül vagy 1 segéd

del dolgozók tartoztak. Ha a tagdíjak egymáshoz viszonyított különbségét nézzük, ak

kor azt látjuk, hogy az I. csoport, a II. csoport (a két segéddel dolgozók) és a III. csoport 

(3-5 segéd) között 7-7 korona a különbség. A IV. csoport tagdíja már 12 koronával 

több, de még ez sem túl nagy. Viszont az V. csoport már 64 koronával fizet többet. Te

hát a második határ az 5 fő felett van, ahogy a hivatalos statisztika szerint is. Jellemző a 

Székesfehérvári viszonyokra, hogy a gyárak (20 alkalmazott felettiek) egységesen 150 

koronát fizettek.

1920-ban Székesfehérváron 15 gyár volt. A legnagyobb a Déli Vasúti Főműhely volt 

713 munkással. Négy építési vállalkozó 109 munkást alkalmazott (27 munkást átlag

ban), három szállodában 91-en dolgoztak (30 fős átlag), a villanytelep 62 munkást, a 

Budapesti gőzmalom 53 munkást, Felmayer-féle kékfestőgyár 53 főt, a Vasúti Főmű

hely és Gépgyár (MÁV) 57 főt, a Weiss Tull Bőrgyár 28 főt, a vízmű 28 főt alkalma

zott, és a Radóné-féle divatszalonban 25 munkás tevékenykedett. Összesen 1219 mun

kás dolgozott ezekben a gyárakban. A Déli Vasúti Főműhely kivételével kisüzemek 

voltak ezek, és inkább a kisipari műhelyekhez közelítettek, mint a középüzemekhez.

Ha belegondolunk, a segédek száma több szakmánál nem mérvadó, hiszen az órás, a 

fodrász, a kozmetikus, vagy a fényképész többnyire egyedül űzi a szakmáját, legfeljebb 

1 segédet, tanoncot tart. Az ipartestület is gondolkodott 1920-ban azon, hogy a tagdíjat 

ne a segédek száma, hanem a forgalom alapján számolja, de elállt ettől. A kisiparosok 

igazságérzetére jellemző, hogy Neubart Ignác órás 1922-ben az éves tagdíjának 1,5- 
szeresét ajánlotta fel az iparosház létrehozására103.

102 FML. Iptest. ír. 1357/1920.
FML. 1922. évi közgyűlési beszámoló. 8. d.103
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Év Segédek és tanoncok számaIparosok száma

1257 26781922
12781924 2639

1932 1390 810
13721934 1276
14241935 2203
14851937 2123

29. ábra. Iparosok és segédek száma 1922-1937 az ipartestület adatai alapján

1922-ben Székesfehérváron az iparosok és segédek aránya 2,1 volt, ez az országos 1,5- 

ös arányhoz képest lényesen jobbnak mondható, de 1924-ben már az országos arányhoz 

(1,8) közelebb állt a városi arány (2,0), azaz országosan nagyobb mértékben nőtt a se
gédek száma az iparosokéhoz, amíg Székesfehérváron a segédek száma csökkent104. 

Amíg a városban 1922-ben és 1924-ben kétszer több volt a segédek száma a mestereké

hez képest, addig 1932-ben feleannyira csökkent a segédek száma. Majd 1934-ben a 

válság múltával megint nőtt a segédek száma, majdnem elérte a mesterek számát.

1935-ben a legnagyobb kisipari műhelyek a következők: Resánszky Zsófia női szabó 12 

segéd és 6 tanonc, Bory Pál géplakatos 12 segéd és 5 tanonc, az Epinger gőzmalomban 

15 segéd. A gyárak közül a Légszeszgyárban 18 segéd, a Weis és Túli Bőrgyárban 20 

segéd, a Felmayer-féle kékfestő gyárban 24 segéd dolgozott. A villanytelepen 60, a Déli 
Vasútnál 240 segédet tartottak nyilván103.

1937-től ismét nőtt a segédek száma, másfélszerese lett a mesterek számának, e fölé 

később sem emelkedett, és nem érte el a húszas évek eleji létszámot. Ekkortól a kisipari 

munkásság egy része már a nagyiparba áramlott.

104 1922-ben az országban 113 920 mester és 172 821 segéd, 1924-ben 120 331 mester és 222 255 segéd 
dolgozott. Farkasfalvi 1926. 155.

FML. Iptest. ír. 8. d. IPOK kérdőív. 1935. december. 8.105
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30. ábra. 1920-1934 között tanoncszerződést kötöttek és szabadultak száma

31. ábra. 1920-1934 között segédként belépettek illetve kilépettek száma

A jegyzői jelentésekből figyelemmel kísérhető 1920-tól 1934-ig tanoncok és segédek 

számának alakulása is. A két diagrammból látszik, hogy 1924-ig nőtt a tanoncok és se-
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gédek száma, és többen léptek be, mint ki. (1924-ben a segédek és tanoncok száma két
szerese a mesterekének.) A tanoncok száma innentől egyértelműen csökkent, 1934-re 

lesz egy enyhe emelkedés. Ennek ellenére a tanoncként szabadultak száma ekkor már 

meghaladta a belépők számát.

A segédeknél 1925-től jelentős változás történt: csökkent a belépők száma, a kilépők 

száma egy év múlva esett vissza hasonló mértékkel. 1929-re utolérte a kilépők száma a 

belépőkét, majd együtt haladtak 1934-ig. Úgy tűnik, a világgazdasági válságig nőtt azok 

száma, akik az iparos pályát választották és léptek tovább segéddé majd mesterré.
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Iparűző csoportok

Az iparűzés kereteit a mindenkori törvények szabályozzák.

Magyarországon a kiegyezés utáni első iparral kapcsolatos törvény az 1872:VIII. te., 

amely megszüntette a céhrendszer fejlődést akadályozó kötöttségeit, így minden nagy

korú állampolgár számára szabaddá vált az ipar gyakorlása. A törvény eltörölte a képe

sítés elvét is, azaz az iparostól a szakismeretet, vagy megszerzésének igazolását egyálta

lán nem kívánta meg. Sőt megszüntette a céheknek a szaktudásra, a szakmai tisztességre 

és a piacra gyakorolt felügyeletét is, így az iparosok érdekvédelem nélkül maradtak. A 

törvény teljes szabadságot adott, semmilyen kötöttségek nem szabályozták az ipar gya

korlását. Természetesen a céhekből éppen kijövő kisiparosok számára ez a szabadver

seny nem felelt meg, így a képesítés elvének visszaállításáért, sőt szigorításáért, a szak

képzés intézményessé tételéért, a kontárok kizárásáért és a saját érdekvédelmi szervezet 

létrehozásáért szívós küzdelmet folytattak.

Az 1884:XVII. te. már ennek eredményét is tükrözte. Egyes szakmákban az önállósulást 

képesítéshez kötötte, és bevezette az engedélyhez kötött ipar fogalmát is. Engedélyhez 

kötötte pl. a fogadós, vendéglős, kéményseprő, személyszállító, építőiparokat. A tör

vény intézkedett az ipartestületek felállításáról is, amely a fővárosban iparáganként 

szerveződött, vidéken a törvényhatósági városokban, valamint azon községekben, ahol a 

képesítéshez kötött mesterséggel foglalkozó iparosok száma elérte a 100 főt, általános - 

minden ottani szakmát összefogó - ipartestületek alakultak. A törvény kötelezővé tette a 

képesítéshez kötött mesterségeknél az ipartestületi tagságot azon iparosoknak is, akik 

iparukat nagyban űzték, és telepükön tanoncokat is alkalmaztak, de kereskedők, gyáro

sok, részvénytársaságok a testületbe nem kényszeríthetők - mondta ki a törvény. 106

A két világháború között hozott törvények ebben a szellemben haladtak tovább. Az 

1922:XII. te. a képesítéshez - és az engedélyhez kötött iparok mellett rögzítette a sza

bad ipar kategóriáját, és bővítette a képesítéshez, illetve engedélyhez kötött iparok kö-

106 1872:VIII. te., 1884:XVII. tcz.
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rét. Az ipartestületek részletesebb szabályozását az 1932:VIII. te. tartalmazta, valamint 

előírta az Ipartestületek Országos Központjának létrehozását, és előírta azt is, hogy min

den iparos akár városban, akár falun vagy pusztán dolgozik, valamelyik ipartestület kö

telékébe kell hogy tartozzon. Az 1936:VII. te. pedig elrendeli a kötelező mestervizsgá

kat is.

Az 1922-es ipartörvény 3 csoportba sorolta a szakmákat: 1. képesítéshez kötött iparok, 

2. engedélyhez kötött iparok, 3. szabad iparok. A képesítéshez kötött ipar az, „amely 

kézműves jellegénél vagy a munka természeténél fogva csak megfelelő szakképzés és 

hosszabb gyakorlás útján sajátítható el, s amelynek gyakorlása az ebben a törvényben 

megállapított szakképzettség igazolásához van kötve”107.

Iparigazolványhoz (képesítéshez) 76 szakmát kötött, pl. órás, ékszerész, asztalos, bádo

gos, borbély, férfi fodrász, női fodrász, bőröndös, szíjgyártó, csizmadia, cipész, cukrász, 

esztergályos, fazekas, cserépkályha-készítő, fegyverkovács, fényképész, férfiszabó, női 

szabó, fémnyomó, fűzőkészítő, gombkötő, hangszerkészítő, kádár, kalapos, kaptafaké

szítő, kárpitos, kefekötő, kocsigyártó, kovács, köteles, kútcsináló, lakatos, mázoló fé

nyező, mészáros, hentes, molnár, műszerész, nyomdász, sütő, szobafestő, takács, szűcs, 

tetőfedő, tímár, üveges. A képesítéshez kötött iparok egyrészét engedélyhez is kötötték. 

10 szakma volt ilyen pl. fogadós, drogueista, fogműves, építőiparok, kéményseprés, 

gáz-, víz-, villanyszerelés, fehérnemű-tisztítás.

„Az az ipar, amelynek gyakorlása közszempontból külön feltételek igazolásához kötött 

engedély elnyerésétől függ, engedélyhez kötött iparok”. 28 szakma tartozott ide, pl. a 

csatornatisztító, féregirtó, kávémérés, kocsma, ószeres, bérkocsi, bérautomobil (taxi), 

rendes járati időhöz kötött személyszállítás (társaskocsi), áruszállítás, temetkezési válla

lat, vagyonőrző vállalat.

Több szakmában (pl. fogadó, drogueria-üzletek, kéményseprés, robbanószerek készíté

se, árusítása, ószeres, társaskocsi-ipar, bérkocsik, temetkezési és vagyonőrző vállaltok) 

a kiadható iparengedélyek számát is szabályozták. A gépkocsival való áru- és személy-

107 1922:XII. te.
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szállításnál az illetékes törvényhatóság állapította meg az útvonalat, a járművek számát, 

a járatok számát, idejét, megállókat, a fuvar- illetve a viteldíjat.

A kéményseprést zárt munkakerületekhez kötötte a törvény, gyakorlására engedélyt 

csak valamely munkaterület megüresedése esetén lehetett adni. A megüresedett munka

kerületre nyilvános pályázatot kellett kiírni és előnyt élvezett az, aki a leghosszabb gya

korlatot igazolta. A kéményseprőipart a szabályrendeletben előírt munkakerületben le

hetett csak gyakorolni. A kéményseprésért fizetendő díjakat a községi adókhoz hasonló

an kell előírni és beszedni. Ha valaki nem fizette be, közadó módjára kellett behajtani. 

A munkakerületek megállapításánál a tűzbiztonsági követelmények mellett figyelembe 

kellett venni, hogy annyi bevétele legyen a kéményseprőnek, amelyből családja tisztes

séges megélhetést biztosítja, valamint legalább két állandó segédet is alkalmazni tudjon.

Évszám 19381936 19371931 1933 19351927 1928 1929 1932 19341924

Összes ipar 14321499 14851365 1372 14241358 1348 13901278 1276 1387
1. Képesítéshez 
kötött ipar________
1.1. Képesítéshez és
iparigazolványhoz
kötött

1387 13091319 13891206 1224 1255 12321140 1105 1184 1194

1236 11711168 12341080 1107 1096976 1018 1045 10531012
1.2. Képesítéshez és 
iparengedélyhez kötött
2. Engedélyhez 
kötött ipar__________

138155 151153 144 148 136 151128 166 149129

123110 98166 110 140 105203 164 142138 171
32. ábra. A képesítéshez és engedélyhez kötött iparosok létszámadatai 1924-1938 között

A képesítéshez kötött iparok átlagban az össziparosok 90 %-át adták, és a korszakban 

számuk emelkedett. Ezen belül a csak képesítéshez kötött 76 szakmát űzők aránya is 

átlagban 88 % volt, és ez is növekvő tendenciát mutat. A csak engedélyhez kötött iparok 

száma csökkent.

Székesfehérváron ebben az időben nem volt aranyozó, bronzműves, fésűs és szűrszabó, 

pipakészítő, rézöntő, vasöntő, véső-műves, bár 1910-ben 1 esetleg 2 fő foglalkozott 

ilyen iparral. Hajóács, kazánkovács, kocsilámpa-készítő, gubás, nemez és szövetsapka-

59



készítő és bélyegkészítő, valamint zománcozó iparos azonban 1910-ben sem volt. Vi

szont volt bőrványoló, béltisztító, tarisznyakészítő, székkészítő, tutyikészítő, paplanos, 

papucsos, orgonaépítő, mosodás, kertész, elektrotechnikus és a 30-as évek második fe

létől autószerelő, rádiószerelő is. Igaz, ezeket a szakmákat gyakran csak 1 fő űzte, és 

nem minden évben szerepel a nyilvántartásokban.

Ekkor még nem különült el a szolgáltató ipar, és sok iparos kereskedéssel is foglalko

zott. Meghatározó voltukat mutatja az össziparos létszámhoz viszonyított magas száza

lékos arányuk, amely végig 51-53 % között mozgott, valamint az, hogy létszámuk moz

gása együtt haladt az összes iparos létszám mozgásával.
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33. ábra. A szolgáltató iparok és az összes iparos számának összehasonlítása
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34. ábra. Székesfehérvár 1938-as térképe. Statisztikai kerületek: I. Belváros, П. Víziváros, III. Palotavá
ros, IV. Tóváros, V. Felsőváros, VI. Almási telep, VII. Búrtelep108

108 Székesfehérvári kalauz térképmelléklete.
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Engedélyhez kötött iparok

Az engedélyhez kötött iparok között a bérautók és autóbusz közlekedéshez kapcsolódok 

voltak a meghatározók.

Székesfehérváron a századfordulón már üzemelt Pfinn József temetkezési vállalata, a 

Concordia, amely (lóvontatta) bérkocsikat is üzemeltetett. Az I. világháború éveiben 

kilenc egyfogatú bérkocsiját lehetett igénybe venni. A Concordia a háború után már 

autókkal is rendelkezett, így 1920-ban ez cég volt a legnagyobb a városban, amely a 

helyi személyszállítás mellett vidéki és alkalmi fuvarokat is vállalt. Az autók megjele

nése ellenére ekkor még a (lóvontatta) bérkocsik voltak többségben. A cég kocsijai a 

vasútállomáson, a Rákóczi út és a Bank utca sarkán, a Nagy Sándor utcában, valamint a 

Fekete Sas Szálloda és a Magyar Király Szálloda előtt álltak.

Az 1920-as években megjelenő autótaxik szintén a vasútállomás, a Hungária kávéház, a 

Fekete Sas Szálloda előtt várták utasaikat. A géperejű bérkocsi ipart az elsőfokú iparha

tóság iparengedélyével lehetett működtetni. A gépkocsikat forgalmi engedéllyel és for

galmi rendszámmal kellett ellátni. A gépkocsik állomáshelyét a rendőrhatóság jelölte ki. 

A géperejű bérkocsikat viteldíj-jelző készülékkel (taxaméter), valamint az alapdíjtételek 

átszámításához szükséges táblázattal látták el. A szabályzat rögzítette az alapdíjtételeket

is.

A lófogatolású bérkocsik száma érzékelhetően csökkent a 20-as évektől. A helyükbe 

lépő autók szervizelésére és javítására cégek alakultak. Ezek közül a legjelentősebb az 

1925-ben Bán Sándor által alapított Otthon Garage volt, amely az Ősz utcában műkö

dött. Jelentős autóértékesítő és szervizállomás volt az 1937-ben alakult Központi 

Garage és Motorközpont, amely garázsában 18 gépkocsi fért el, és több motor- és autó

gyár képviseletét is ellátta109.

A század elején, amikor Miskolcon (1903-ban) és Aradon (1908-ban) már megindult az 

autóbusz közlekedés, Székesfehérváron még csak tervek készültek. Viszonylag későn a

109 A mi fél évszázadunk. 20.
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20-as években alakult ki az autóbusz közlekedés a városban. A város által ötévente 

meghosszabított szabályzat alapján először Lebovits Emil magáncége működtette autó

buszok járták a város utcáit. Ezek a járatok a Havranek utcából indultak a vasútállomás

ra, és egy szőlőhegyi járat is működött. A járatok menetrendje elsősorban a vasúti forga

lomhoz igazodott, és délelőtt 8 és 10 óra között valamint délután 2 és 4 óra között és 

este 6 és 8 között jártak a buszok110.

Gáncs Lajos 1924-ben nyert ipart személyszállításra111. Az engedély az útvonalon kívül 

kitért az autóbuszok tisztaságára, a dohányzás tilalmára, és a városban 25 km/óra sebes

séggel közlekedhettek. 1925-ben már jelentős fejlesztéseket hajtott végre a vállalat. A 

város lakossága 1927-ben fokozottabb figyelemmel fordult az autóbusz-közlekedés felé. 

Az utazási szokások megváltozása együtt járt azzal, hogy újabb autóbuszjáratokat kel

lett beállítani. 1930-ban már 6 autóbusszal rendelkezett a cég, kocsiszínt építettek, majd 

kocsimosót.

A város közművei 1929-ben kaptak engedélyt autóbusz üzemeltetésre, de végül is nem 

indultak el a városi üzemeltetésű autóbuszok, mert az 1930-ban megjelent törvény ked

vezményt adott a vállalat működtetőjének, így a Gáncs féle céget támogatta továbbra is 

a város bizonyos kikötésekkel.

Amíg a húszas évek közepén még nem épültek ki a rendszeres és a város területének 

jelentős részét átfogó autóbuszjáratok, addig 1928-ra jelentősen megnőtt a járatok gya

korisága - különösen a kórházhoz és a szőlőhegyhez közlekedőké -, a kezdeti 8 járat 10 

lett, majd 1930-tól 12 és a következő éven 16, majd 20 járat közlekedett.

A buszok négy útvonalon jártak. Mind a négy útvonal a Magyar Király Szállodától in

dult (a térképen zöld kör), az első a belvároson keresztül az állomásra ment (zöld színű 

vonal), a második a piac felé került, majd a Budai úton haladva a kórházhoz ért el (na

rancssárga vonal). A harmadik járat a belvároson keresztül ment, majd a Buda úton át a 

szőlőhegyen lévő Aranybulla vendéglő volt a végállomása (piros színű vonal). A ne

gyedik buszjárat a Belváros után a Víziváros szélét érintette, majd megint a Budai útra

110 SZVL. Közgyűlési jgyk. 214/1920.
111 u. o. 392/1924.
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érve a Szőlőhegy másik végére jutott el (kék színű vonal a térképen). A rendszeres jára

tok mellett vasár- és ünnepnapokon a sóstói sporttelepre indult busz, de legalább tíz 

személy jelentkezése esetén a város területén bárhová112.

A buszjáratok mindegyike érintette természetesen a Belvárost, kettőnek közintézmény 

volt a végállomása: a kórház a Vízivárosban, a vasútállomás a Tóvárosban van, kettő 

érintette a piacteret, így a Palotaváros, illetve a piac is be volt kapcsolva a tömegközle

kedésbe, két járat is ment a Szőlőhegyre (sőt az egyik távolsági járat is megállt az 

Aranybulla vendéglőnél). Hiszen a város lakóinak zöme rendelkezett szőlővel és rend

szeresen sokan látogatták ezt a külterületet. Itt ugyan lakóház nem lehetett, de az iparos 

névjegyzékben található néhány szőlőhegyi cím is, úgyhogy valószínű már ekkor meg

kezdődött a mai Öreghegy benépesítése (ez ma a város „Rózsadombja”). Négy város

részt érintett a buszközlekedés, egyedül a Felső városba nem volt, sőt a szélét sem érin

tette egyetlen járat sem, ami a városrész viszonylagos különállására, önellátó életmódjá

ra utal.

1931-ben éjjeli járatok is működtek, a Budapestről érkező vonatokhoz. Ekkor a városok 

többségében (pl. Győr, Szolnok, Cegléd, Kecskemét) nem volt éjszakai járat.

Az 1930-as évek közepe Gáncs Lajos vállalkozása számára komoly nehézségeket ho

zott, az utasforgalom mintegy napi 300 utassal csökkent s ez éves szinten 40 000-45 000 

pengő veszteséget jelentett. Mégis ekkor a városi autóbusz-közlekedés más városokhoz 

képest kedvezőbb volt. Miskolcon már nem működött a belvárosban buszjárat, Veszp

rémben csak a Posta tartott fenn autóbuszjáratot a főposta és vasútállomás között. Kecs

keméten és Szombathelyen sem volt autóbusz-közlekedés, bár itt villamosok működ
tek113.

A harmincas évek második felére a város közlekedési gyakorlata és szokásai alapvetően 

megváltoztak. Mivel az autóbuszjegy ára kevesebb volt a bérkocsiénál, forgalmuk éven

te átlag 1500-2000 utas között mozgott. A peremterületek lakói kérték a polgármesteri 

hivatalt, hogy az üzletek bezárása után induljanak az utolsó járatok, amit a hivatal telje-

112 Székesfehérvári Kalauz. 6.
1,3 A mi fél évszázadunk. 26-27.
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sített is. Új járatokat indítottak a Repülő Kísérleti Telepre és az új Vásártérre. Az 1938- 
as ünnepi év alatt a város belterületén idegenforgalmi járatok működtek114.

A belső utasforgalmat az 1940-es évek elején is a Gáncs Lajos autóbusz vállalata bo

nyolította le. Ekkor azonban csökkent a vonalak száma, csak 3 menetrendszerű járat 

közlekedett. Majd a benzinhiány és katonának behívott alkalmazottak miatt szeptember

től már csak 2 vonalon jártak autóbuszok. 1942-ben meghalt a cég tulajdonosa, így 

1943-ban a város a Budapesti Autóközlekedési Részvénytársaságnak adta a városi autó

busz közlekedés gyakorlását. 1944-től a vállalat katonai vezetés alá került, ezért autó

buszok csak részlegesen közlekedtek a városban.

A városban lehetett kocsit (lovaskocsit) és autót bérelni. Bérkocsiállomás négy volt, 

autótaxi állomás kettő volt a városban, 1931-ben tíz autóval. Az állomások egy kivétel

lel (vasútállomás) a Belvárosban voltak. Autókat telefonon is lehetett rendelni, amíg 

bérkocsit nem.

A városból a Hal térről (amely a piaccal volt egybekötve) távolsági autóbuszjáratok is 

indultak: Csákvárra (Zámolyon keresztül), Kápolnásnyék-Verebre (Pákozd, Sukoró, 

Velence, Kápolnásnyék, Pázmándon át), Kálozra (Szabadbattyán, Tác, Csősz, Soponya, 

Nagyláng érintésével), Kislángra (Szabadbattyán, Szárhegy, Polgárdi, Kiscséri-puszta 

útvonalon), Ősibe (Úrhidát, Sárszentmihályt, Sárkeszit, Nádasladányt összekötve), va

lamint Inotára (Csórón át)115.

A helységek mintegy 25-30 kilométeres sugarú körben helyezkednek el. Topográfiai 

elhelyezkedésük a következő:

1,4 u. o. 30.
115 Inota 1955-ig Fejér megyéhez tartozott. Székesfehérvári Kalauz. 6.
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Csákvár

Zámoly
Vereb

IInota

Kápolnásnyék
Ősi Székesfehérvár

N Nádasladány

Szabadbattyán

Polgárdi

Kálóz
Kisláng

A várost nyugatról a Velencei-tó hegyei, délen a Mezőföld nagy uradalmai, keletről a 

Sárrét kisebb-nagyobb települései, északon a Vértes hegység és észak-nyugaton a Móri 

árok veszi körül.

A térkép szerint a környéket elég sűrűn behálózták a buszútvonalak, ami mutatja, hogy 

e körzet településeiről rendszeresen sokan jártak a városba, főleg a vásárokra.

A Velencei tó déli részétől (Kápolnásnyék) a Sárvízig (Kálóz) mintegy 70°-80°-os 

szögben nem volt buszközlekedés, itt azok a mezőföldi nagyuradalmak terültek el, ame

lyekről a cselédek nemigen utaztak a városba. Ugyanígy észak-nyugaton Zámolytól a 

Sárrétig (Inota) 90°-ban a Móri árok, és a Vértes hegység területére nem vezetett busz

járat. Ennek a területnek a bekapcsolódása a város életébe az 1930-as években, a nehéz

ipari létesítményeket ellátó bauxit- és szénbányák feltárásával történik majd meg. A 

várostól nyugatra elterülő Sárrétre két buszútvonal, a Mezőföld nyugati részére, amely 

gazdaságig kapcsolatban áll a Sárréttel, szintén két útvonal jutott. A Velencei-tó északi 

partja gyakorlatilag a Szőlőhegy meghosszabítása, itt is sok fehérvárinak volt telke, sző

lője. De Budapest közelsége sem elhanyagolható.

Lc^' \
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Gyáripar

A gyáripar nem témája a dolgozatnak, mégis érdemes foglalkozni vele, hiszen kevés 

gyárjellegű üzem működött a városban, ezek meghatározó része éppen csak átlépte a 

gyárhoz tartozás kritériumait, s nagy részük kisipari módszereket alkalmazott a termelés 

során.

1926-1929 között a szanálási politika gazdasági konjunktúrát idézett elő. 1927-ben a 

termelés már eléri a háború előtti értéket, és 1929-re túl is szárnyalja. Az országban az 

ipari termelés 70%-kal emelkedett, és 1929-ben 12%-kal haladta meg a háború előttit116.

A húszas évek közepétől indult meg Székesfehérváron is a gyárak korszerűsítése, és a
117 már.város közművei sem műhelyjelleggel működtek

A Felmayer-féle textilgyárban 1920-ban és 1921-ben átlag 50 munkás dolgozott (szem

ben a háború utolsó évével, amikor 290 a munkáslétszám), azonban a hazai piacon, sőt a 

nemzetközi piacon is egyre gyérültek vetélytársai, így a gyár termelése hamarosan je

lentős növekedésnek indult. Mivel 1928-tól osztrák vállalatként jegyezték, felújította a 

háború előtti kereskedelmi kapcsolatait, valamint az ország 5 nagyvárosában lerakata 

működött, és irodát tartott fenn Budapesten is. Munkáslétszáma 200 fő körül mozgott. 

Termelési értéke majdnem a fele volt az összes székesfehérvári gyárnak.

116 Berend T. -Szuhay 1973.
117 A víz- és csatomaműveket, a villamosművet, a kő- és homokbányát, a szeszfőzdét, a jéggyárat, a hir
detési vállalatot, a strandfürdőt és versenyuszodát, és a köztisztasági vállalatot Közmüvek néven egyesí
tették, amely kereskedelmi formában a polgármester elnökletével 1950-ig működött. A 20-as évek elejé
től építették ki a székesfehérvári repülőteret és a javítóműhelyt, amely a világháború alatt létesített hadi 
objektumok fejlesztését jelentette. Mivel a nagyhatalmak által megszabott katonai keretbe a székesfehér
vári reptér nem fért volna bele, így polgári jellegét hangsúlyozták. Hazai gyártású repülők is megjelentek 
a műhelyekben, sőt saját tervezésű motoros gépek is gyártottak.
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35. ábra. A Felmayer-féle kékfestő gyár az 1930-as években. Képeslap118

A 20-as évek elején bővítették a Montskó-féle kékfestő gyárat is, amelynek napi terme

lési kapacitása meghaladta az 1000 métert. A Kari cég is modernizálta a termelést: a 

kézi üzemű ecetgyártást a tulajdonos fiának németországi tapasztalatai alapján átalakí

tották, amely nemcsak a termelés mennyiségén, de minőségén is sokat javított. Készít

ményeiket „Kajofi” védjegy alatt forgalmazták. A Weiss és Túli Bőrgyár a bőrkikészí- 

tési technika legújabb eszközeit állította üzembe, és új cikkek előállítását is megkezdte 

az országosan is ismerté vált „Herkules” márkanév alatt.

1929 után a gazdaság két pillére, a kedvező világpiaci agrárárak és a tőke import össze

omlott. A világgazdasági válság nyomán 1931 után az amúgy is alacsony életszínvonal 

még tovább romlott. A válság nem egyformán hatott a különböző iparokra, például a 

bőr, textil és a papíripar alig érezte meg. Székesfehérváron a Felmayer-féle textilgyár a 

gazdasági válság idején csökkentett ütemű termelést folytatott, de ez így is 3 millió 600 

ezer métert jelentett 1930-ban, 1932-ben majdnem 3 millió méter és 1934-ben több mint

118 Demeter 2002. 79.
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4 millió méter anyagot állított elő. A Weiss és Túli Bőrgyár konjunktúráját sem törte 

meg a válság, 1935-ben már másik gyártelep építését kezdhették meg.

Budapest és a többi törvényhatósági jogú város gyárainak fontosabb adatai 1935-ban
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Budapest 1 226 89 226 86 891526 586 930 117

Baja 19 843 1 883 6 948 28 230

Debrecen 60 2313 13 629 28 802 19 232

Győr 61 6 043 26 016 56 561 119 1 112

Hódmezővásárhely 23 1 105 5 139 11 690 19 197
Kecskemét 29 1 194 5 099 8 988 15 110

Miskolc 26 1 146 2 616 8 670 17 132
Pécs 58 3 226 37 077 41 887 47 607

Sopron 41 3 020 9 995 23 652 84 658
Szeged 75 4 251 15 541 41 623 31 300

Székesfehérvár 19 495 5 201 8 567 12 206

Székesfehérvár helyezése 11. 1111. 7. 10. 8.
11936. ábra. A törvényhatósági városok gyárainak adatai 1935-ben

Ez a fejlődés azonban Budapesthez és az ország más városaihoz képest nem hozott je

lentős változást, ugyanis Magyarországon a gyári jellegű ipartelepek 44,4 %-a Buda

pestre és környékére koncentrálódott. A törvényhatósági városokban 411, a megyei vá

rosokban 642 gyár települt. A törvényhatósági városok sorában Székesfehérvár az ipa

rosodás tekintetében majdnem az utolsó helyet foglalja el. Egyedül az erőgépek bérere-

119 Gklófalvi Elemér 1938. 282.
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jében volt a 7. helyen a 11-ből. Ekkor Győr 61 gyára 6 ezernél több munkást foglalkoz

tatott, Pécsett 58 gyárban 3200 munkás dolgozott, Sopronban pedig 41 üzemben 3000 

dolgozó volt.

Magyarország 3700 gyári jellegű ipartelepe közül 1936-ban Fejér megyében 43, Szé

kesfehérváron 19 volt üzemben. Ezeknek a gyáraknak ipari főcsoportok szerinti meg

oszlását a következő táblázat mutatja.

Ipari főcsoportok megnevezése Székesfehérvár
II. Közhasználatú villamosenergia-telepek és elosztó alakulatok 1

III. Kő-, föld-, agyag-, azbeszt- és üvegipar 5

IV. Fa- és csontipar 2

V. Bőr-, sörte-, szőr-, toll-, viaszosvászon- és ruggyantaipar 2

IX. Élelmezési és élvezeti cikkek gyártása 5

Egyéb ipari főcsoportok (egy textil- és egy nyomdaipari telep) 2

Összesen 19

37. ábra. Az ipartelepek számának megoszlása ipari főcsoportok szerint 1936-ban

Az adatokból kitűnik, hogy a városban - de a megyében is - leginkább az élelmiszeripar 

(3 malom), valamint a kő-, föld-, agyagipar (5 téglagyár) volt jelen.

A következő táblázat az 1932 és 1936 közötti gyárak adatait mutatja: az ipartelepek 

száma 1932-1936-ig hárommal csökkent, és a munkások száma 20 %-kal. A termelési 

érték azonban nőtt, bár az országos eredményhez képest kisebb mértékben. (Magyaror

szág gyáripari termelése 1,8 milliárd pengőről 2,6 milliárdra nőtt, vagyis 41,7%-kal 

emelkedett).
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Székesfehérvár gyáriparának fontosabb adatai
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1932 21 715 100,0 1115 5260 9528 100,0100,0 100,0

1933 20 699 97,8 1120 100,4 5631 107,1 9075 95,2

1934 18 498 69,7 1067 95,7 5387 102,4 7701 80,8

1935 19 495 69,2 1085 97,3 5201 98,9 8567 89,9

1936 19 585 81,8 1022 91,7 5543 105,4 9896 103,9
12038. ábra. Székesfehérvár gyáriparának fontosabb adatai 1932-1936

Valószínű az erőgépek teljesítőképességének növekedése miatt. A gyárak gépesítését a 

munkások létszáma és munkabére bánta, a termelési érték viszont nőtt. A gyárosnak 

megérte a gépek vásárlása, és úgy tűnik, volt is hozzá pénzük.

A már említett 1930-as iparstatisztika szerint a város kisipari műhelyeinek száma ekkor 

1147, közülük 93 (az összes 8 %-a) erőgépet is alkalmazott, amelynek együttes teljesí

tőképessége 2723 lóerő volt. Ez 52 %-a az 1932-es gyári erőgépek teljesítményének. 

Tehát a kisiparosok durván 10 %-a közelít a gyáripar kritériumainak alsó szintjéhez, a 

gyárak zöme pedig 50 fő alatti munkással dolgozott. Nem véletlen, hogy a város mű

hellyel rendelkező iparosainak összes termelési értéke 6359 ezer P volt121, amely 1932- 

ben a város ipari termelésének kb. 40%-át adta.

A gyári munkások bérjövedelmére vonatkozó adatokból megállapítható, hogy a székes- 

fehérvári gyári munkások keresete általában véve alacsonyabb volt az országos átlagnál. 

Az egyes munkásra eső átlagos évi bér 1932-ben országos viszonylatban 1 192, Székes-

120 Gidófalvy 1938.284.
121 Gidófalvy 1938. 285-285.
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fehérváron 1 115 P volt, ami az országban 4,34 P, a városban pedig 4,23 P átlagos napi- 

bérnek felel meg. 1932-ben a leggazdagabb kisiparos éves haszna 190 160 pengő lehe
tett, havi átlagban 1 597 pengő. (Az ipartestületnek fizetett tagdíj alapján122.) Ez alig 

haladja meg a gyári munkások átlagos bérét, még akkor is kevés, ha igazat adunk 

Fellner Frigyesnek, a kor egyik gazdasági szakírójának, aki szerint az iparosok jöve

delmük egy harmadát eltitkolják123.

1936-ra az egy munkásra eső átlagos kereset az országban 1 139 P, a városban pedig 

1 022 P-t ért el, ami 3,90P, és 3, 55 P átlagos napibémek felelt meg. Egy 1936-os ipar- 

testületi tagdíjakról szóló kimutatás szerint az iparosok 81 %-ának éves jövedelme

1 000 pengő alatt volt, ez havi 70-80 pengőt jelentett. S csak 10 %-uk bevallása ad
2 000 pengő feletti jövedelmet124.

A két világháború között a gyárosok is tagjai voltak az ipartestületnek, és tagdíjat is 

fizettek. Ez is mutatja, hogy közel álltak a kisiparosokhoz. A nagyarányú iparosítás ha

tását jelzi például az is, hogy 1942-ben az ipartestületi tagdíjaknál már a gyárosok tagdí

ját is bontották, 25 munkásig 100 pengő, 26-50 munkás között 200 pengő, 51-100 al

kalmazottig 400 pengő a tagdíjuk. A gyáraknak ugyan nem volt kötelező a tagság, de 

megérte belépni, mivel ők is foglalkoztattak tanoncokat, akiket az ipartestület vizsgázta

tott, valamint számukra ezek az összegek nem voltak magasak, de az ipartestületen ke

resztül sok városi ügybe beleszólhattak.

Székesfehérváron számottevő nagyipar csak az 1940-es évekre, a háborús készülődés 

hatására alakult ki. A hadügyi kormányzat a harmincas évek közepén hadiipari bázis 

létesítésére szemelte ki Székesfehérvárt, mivel közel feküdt a fővároshoz, a bauxit és 

széntelepek sem voltak távol tőle, jó közúti és vasúti közlekedéssel rendelkezett, és ipari 

fejletlensége miatt nagyszámú és olcsó munkaerővel rendelkezett. 1936-ban első lépés

ben a repülőtér bővítése során ejtőernyő-készítő üzemet építettek. A repülőtér munkása-

122 A tagdíj a kereseti adó 7 %-a, a kereseti adó pedig a haszon (nettó jövedelem) 5 %-a. Iptest. ír. 1932. 
16. d. jelzetlen.
123 L. Nagy 1997.30.
124 FML. Iptest. ír. Á. 12. d. Jegyzői jelentés. 1932.
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it jól fizették, de amíg a MÁV műhelymunkásainak fizetése alig haladta meg a 200 pen

gőt, addig a reptéren a szakmunkások havi 300 pengőt is kerestek.

1939-ben telepített Székesfehérváron üzemet a Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárú 

Gyár Rt. A gyár 100 fővel nyitotta meg kapuit, de egy év múlva, 1940 végén már 1000 

munkást foglalkoztatott. 1944-ben 2500 munkás és 250 tisztviselő dolgozott itt, köztük 

sok a fiatal nő, még 14-15 évesek is. A gyárat folyamatosan építették, bővítették, köz

ben az elkészült épületekben folyt a haditermelés. A részvénytársaság 4 millió 731 ezer 

pengőt fektetett be az épületekbe, és a gépek értékét 990 ezer svájci frankra becsül
ték125. 1944 márciusában szállták meg a németek a gyárat, a katonai parancsnokság azt 

kívánta, hogy a tétényi és csepeli üzemek elvesztése után a székesfehérvári pótolja a 

hadianyagot. Az utasítás szerint a munkát addig kellett folytatni, amíg az arcvonal 11 

km-re meg nem közelítette a várost. A gyors december eleji szovjet támadás megzavarta 

a német elképzeléseket, s így a december 8-10-től már nem folyt itt munka126, a gyár 

műszaki szakemberei a berendezés egy részével Ausztriába menekültek.

A második hadiüzem az Alumínium Félkész Árugyár volt, amelyet 1942-ben helyeztek 

üzembe. Ezt a gyárat a Magyar Bauxitbánya Rt. építette fel. Az alumínium félkész

gyártmányok egy részét a Vadásztöltény gyár dolgozta fel. A harmadik hadiüzemet a 

Danuvia Fegyver- és Lőszergyárat 1943-ra építették fel olyan mértékben, hogy ott a 

motorkerékpár-gyártást éppen meg lehetett kezdeni127. A feszített ütemű építkezés 1944 

novemberéig folyt, amikor anyag- és munkáshiány miatt abbamaradt. 1943-ban 3660 

darab BMW R 75-ös motorkerékpár gyártását kezdték meg a hadsereg számára, azon

ban ezzel már nem készültek el. A motorkerékpár alkatrészeket és a gyár felszerelésé

nek nagy részét a város kiürítésekor Németországba szállították.

Az ipari műhelyekben és gyárakban a háború utolsó hónapjaiban tervszerű rombolások 

is történtek. A német és magyar katonai hatóságok különösen a hadiüzemek leszerelésé

re ügyeltek, nehogy azok a szovjet csapatok kezébe kerüljenek. De 1944 decemberében

125 Farkas 1975. 1081.
126 Szilágyi 1965
127 Csurgai 2000. 77.
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olyan rohamosan közeledett a városhoz a front, hogy csak sebtében tudták elvégezni az 

értékesebb gépek leszerelését és az árukészlet elszállítását. A tulajdonosok határozottan 

felléptek a gyárak leszerelése ellen, hiszen ez vagyonuk elvesztését jelentette volna. így 

inkább a gépek bénításába egyeztek bele. A német Todt-szervezet gondoskodott a gépek 

leszereléséről ill. bénításáról. Munkájukat megkönnyítette, hogy január 22-én a német 

és nyilas egységek visszafoglalták a várost, és még két hónap idejük volt a gyárakban 

maradt értékek összeszedésére.

1944. december 23-ig nem sikerült a németeknek elszállítani a Felmayer-féle kékfestő

gyár gépeit. A gyár német igazgatója 1945 január végén egy német osztaggal tért vissza 

és 240 automata szövőgépet elszállított. Az épület üres termeit lőszerraktárnak használ

ták a harcok idején.

A Könnyűfémműből majdnem 7 millió pengő értékű gépet, nyersanyagot, félgyárt

mányt, a Danuvia Motorkerékpár Gyárból 20 vagon BMW motorkerékpár alkatrészt 

vittek el. A Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémáru- Gyár Rt. székesfehérvári üzemének 

károsodása 6 millió 483 ezer pengő volt. A visszamaradt gépek értéke 1 millió 800 ezer, 

az épségben maradt gépek vagy könnyen kijavítható épületek értéke 2 millió 453 ezer 

pengőt tett ki.

Székesfehérváron 1945. március 23-án szűntek meg végleg a harcok. A megalakuló 

Ideiglenes Városi Bizottság belügyminiszterhez írott jelentésében lehangoló képet fes

tett az ostrom utáni állapotokról. A városban körülbelül 20 000 lakos maradt, többsé

gükben „aggkorban lévő férfi és nő, munkaképtelen gyermek és beteg, mintegy 25 %-ra 

tehető az itt élő lakosságnak munkabíró része. A város lakóházainak és egyéb épületei

nek mintegy 50 %-a teljesen összeomlott, vagy ha áll is, újjáépítés nélkül használhatat

lan. További 40 %-a oly súlyos mértékben rongálódott meg, hogy nagymértékű javítás 

és helyreállítási munka nélkül állandó használatra alkalmatlan. Körülbelül csupán 10 %- 

ára tehető azoknak a lakóépületeknek a száma, amely kevésbé rongálódott meg és ki

sebb javításokkal használhatóvá tehető. [...] A város belső területét épületromok borít

ják. A romok alatt és a romok között emberi hullák, állati tetemek, rothadó és büdös
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anyagok feküsznek. Ugyancsak sok temetetlen hulla és állati tetem fekszik szanaszét
»128határainkban, amelyeknek egy része már oszlásnak indult.

A Magyar Városok Országos Szövetsége felmérése alapján Székesfehérvár, Debrecen 

és Hatvan városok után a háborús pusztítások mértékét tekintve a harmadik helyen 

állt129.

Amíg a vasúti csomópont építése a város iparának fejlődését segítette a XVII. század 

második felében, addig a XX. század közepre a gyors vasúti és közúti közlekedés és a 

főváros közelsége kedvezőtlenül hatott. Budapest termékeinek minőségi sokfélesége, a 

nagy választék lehetősége még a távolabbi vidékek lakosságát is arra késztette, hogy a 

fővárosba utazzon iparcikkekért. Pedig a korabeli elemző (Gidófalvy Elemér) szerint 

Budapest közelsége indokolná Székesfehérvár iparának fejlesztését, hiszen a természeti 

adottságokra épülő gyárakkal (pl. konzervgyár, bútorgyár) Székesfehérvár Budapest 

távoli gyárvárosává válhatna. Sajnos nem a decentralizáció, hanem a háborús készülő

dés hozza meg a fejlődést. A háború pusztításai azonban megsemmisítették a gazdaság 

régi és új objektumait.

128 Csurgai 2002. 199.
129 SZVL. Polg. mest.jel.
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VÁROSRÉSZEK130 IPARA

A következő táblázat az 1920-ban Székesfehérvár egyes városrészeiben élő keresők 

számát, valamint a főbb népgazdasági ágak szerinti megoszlását mutatja.

Városrész SzolgáltatásKeresők száma 
100 %

Mezőgazdaság Ipar

Belváros 1 971 23,59 % 54,10%1,52%

Víziváros 4 962 31,68% 27,38 %8,90 %

Palotaváros 35,19%2617 16,88 % 30,68 %

Felsöváros 3 092 17,58%39,06 % 25,48 %

Külső részek (benne a Tó város) 23,53 % 18,23%2 830 47,59 %

39. ábra. 1920-ban a városrészek keresőinek megoszlása131

A legkevesebb kereső a Belvárosban élt, ők az összes kereső 13 %-át adták, amíg a leg

több, 32 % a Vízivárosban lakott. Mezőgazdaságból a Felsőváros és Tóváros lakónak 

meghatározó része élt. A Belváros keresői elsősorban a szolgáltatásokból éltek, hiszen a 

régiós hivatalok ügyfelei és a vásárok vidéki közönsége járt erre. Jelentős ipar a Palota

városban és a Vízivárosban található, a Palotavárosban főleg a régi céhes iparok és az 

ezekből kinövő gyárak (textil- bőrgyár) voltak jelen, amíg a Vízivárosban elsősorban a 

modern ipar (villanygyár, gázgyár, gépműhelyek) foglalt helyet.

Ennél bővebb és részletesebb kimutatás az 1938-as címtár132 alapján készíthető. Ebben 

az egyes iparosok neve és lakcíme is megtalálható. így erre az évre meg tudjuk vizsgál

ni, hogy az egyes városrészben milyen iparágak voltak jelen, melyek voltak a meghatá-

130 A Naptár kétévente közölte az egyes városrészekhez tartozó utcaneveket, valamint az ott található 
háztulajdonok nevét és címét. Ebből a városrészben lakók társadalmi helyzetére is lehet következtetni.
131 MStKö. 1920. 139.
132 A Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938. Ábécébe szedve ismerteti az egyes iparágban dolgozók 
nevét, címét, néhányuk rövid életrajzát is. Az egyes városrészekhez tartozó utcák nevei a mellékletben 
található.
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rozók, melyek hiányoztak, és ez hogyan tükrözte az ott élők életmódját, igényeit, társa

dalmi helyzetét.

Felső város 
11% Belváros

Tóváros 
16% ,

Palotaváros
24%

Víziváros
23%

40. ábra. Az iparosok városrészek szerinti megoszlása 1938-ban

Az összes iparos 26 %-a a Belvárosban dolgozott, 20 % fölött volt a Palotaváros és a 

Viziváros iparosainak aránya, kevés iparos élt a Tóvárosban (16 %), de a legkevesebb, 

alig 11 %, a Felsővárosban dolgozó iparos volt. A két - alapvetően - földművelésből 

élő városrészben nem sok iparos működött.

Nézzük az egyes városrészeket!
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Belváros

A Belváros területe kicsi, keletről és nyugatról a megmaradt várfal határolja, így szűk 

kis utcái vannak13J. A Károly Király (Városháza) tér volt a központ, innen ekkor 10 utca 

nyílt. Szűk területre koncentrálódtak a lakások, a hivatalok, az egyházi és kulturális lé

tesítmények, a boltok, az iparos műhelyek. Az ódon, patinás épületek zöme a XVII. és 

XVIII. században épült, széles homlokzattal, erkéllyel, tág kapualjjal.

és udvara13441. ábra. A Városháza téren lévő Zichy-ház kapuja

133 Az ősi városmag fontosabb utcái észak-nyugati dél-keleti irányúak, amiket rájuk merőleges kis utcák 
kötnek össze. A településföldrajz több főutcás vagy meridián formájú alaprajznak nevezi ezt, mivel az 
utcák futása a földgömbre rajzolt meridiánokra, hosszúsági körökre és rájuk merőleges szélességi körökre 
emlékeztet. Németországban Braunschweig, Nürnberg, München, Svájcban Bem, Franciaországban 
Lyon, Toulouse, hazánkban a budai vámegyed és a régi Óbuda alaprajza hasonló.

Székesfehérvári Kalauz 1930. Képmellékletek.134
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De „Az igazi város szinte láthatatlan volt, befelé épült, az utcasorok földszintes hom

lokzata mögött terült el. Ha benézett a vándor a bolthajtáso's kapuk egyikén, négy-öt 

házat látott az udvaron, amelyet teleépítettek az unokák és ükunokák;... A város elrejtő

zött a házak udvarain. Az emberek féltékeny, sanda óvatossággal befele éltek, idővel 

minden család kis, eldugott városrészt épített össze magának, apró háztömböt, melyet 

hivatalosan és a világ előtt csak az utcai homlokzat képviselt, 

kesfehérvár Belvárosáról is írhatta volna Márai Sándor.

135» - e sorokat akár Szé-

A Belvárosban 31 szakma állt az első helyen. A gazdag középosztály, értelmiségi réteg 

számára dolgoztak a tipikus belvárosi iparosok: órás, ékszerész, látszerész, férfi és női 

szabó, droguista, fényképész, fogtechnikus, fűző-készítő, hangszerész, kalapos, könyv

kötő, nyomdász, kézimunka-készítő, borbély és fodrász, vegytisztító, mosodás, cukrász. 

A vásárok idején sok idegen megfordult, főleg a környező falvak lakói, hogy beszerez

zék azokat a cikkeket, amik náluk nem találhatók, esetleg itt olcsóbbak. Találunk itt régi 

kézműveseket, akik valószínűleg kezdetektől itt élhettek, mint a bábsütő, bőrványoló, 

késes-köszörűs, szűcs. S az új szakmák képviselői közül villanyszerelőt, géplakatost, 

műszerészt, kötszerészt, de sok cégnek a központja vagy a tulajdonos lakása volt itt, pl. 

egy kárpitosé, egy téglagyárosé.

A Belvárosban dolgozó és élő iparosok társadalmi csoportjuk felső rétegét alkották: 3-4 

szobás lakásban éltek, cselédet tartottak, rendszeresen jártak külföldre, gyerekeik to

vábbtanultak, gyakran egyetemen. Ők képviselték az iparosokat a városi testületben és 

az ipartestület elöljárói is közülük kerültek ki.

135 Márai 1990. 7-8.

79



Palotaváros

A Belvárostól nyugatra található Palotaváros136 lakosságának meghatározó tényezője a 

kisbirtokos-kisbérlő, illetve a kistermelő kispolgár volt. A városrész ekkor inkább falu

sias képet mutatott. A lakosság zöme földművelésből élt, de nem volt olyan módos, 

mint a felsővárosi; viszont gazdagabb volt a tóvárosi parasztságnál. Az itt lakók jelenté

keny részét alkották a kézműiparosok: elsősorban a középkori városi kézműipari szak

mák voltak jelen. 21 szakmában az első: tímár, kötélgyártó, béltisztító, csizmadia, dará

ló, kádár, székcsináló, asztalos, kosárfonó, mérlegkészítő, rézműves, szitás, szappanfő

ző; de női fodrász, esztergályos, üveges és a kéményseprő is itt volt a legtöbb, hiszen a 

városrész széle a piaccal érintkezett, és az utca másik oldalán már a Belváros kezdődött. 

A céhes mesterségek a század elejére eltűntek, csak utcanevekben maradtak fenn. A 

XVIII. században elismert tímár és tobak mesterek helyét átvették a bőrgyárak, amelyek 

szintén ebben a városrészbe települtek, mert a munkához elengedhetetlen nyíltvizű csa
tornák itt folytak. A kékfestő gyárak is itt működtek137.

A XIX. század végétől a cipészek száma fokozatosan emelkedett. 1865-ben 56 cipész 

volt Székesfehérváron. 1930-ban 134 cipészből 46 dolgozott a Palotavárosban. A ko

rábban méltán híres csizmadiai ipar is a cipődivat rohamos térhódításával és a nagy ci

pőgyárak kialakulásával hanyatlott. A régi csizmadia városrészből - amely a céhes ván

dorlások egyik helye volt - egyre inkább a suszterek városrésze lett.

Bár 1938-ban még mindig itt dolgozott a legtöbb csizmadia, és a Belvárosban volt belő

lük a legkevesebb.

136 A Belváros után először ez a városrész önállósodott a középkorban.
137 Demeter Palotaváros.
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42. ábra. Cipészek, csizmadiák és cipőfelsőrészkészítők aránya 1938-ban

Nagy mennyiségben termeltek a palotavárosi cipészek eladásra is. A piacon sátrakban 

vagy földre tett ponyvákon árultak. Jövedelmükből a Piac tér környékén igyekeztek 

házat venni vagy bérelni. Felkeresték a környék jelentősebb vásárait. Munkájuk kisebb 

részét tette ki a megrendelésre történő új cipő készítése. A mesterség mellett állattartás

sal, némi földműveléssel is igyekeztek a megélhetést biztosítani. Az itteni iparosok nagy 

része saját műhelyében, de általában alkalmazott nélkül dolgozott.

Ha fel is fogadtak két-három inast, főleg a ház körüli munkák elvégzésére használták 

őket, legfeljebb az utolsó félévben tanították meg a mesterségre. Addig az ipargyakor

lásból csak a szolgai feladatokat végezték, többek közt nekik kellett az árut kiskocsin, 

ládákban a piacra, vásárra vinni.

A kisegzisztenciák, középrétegek mellől hiányoztak az uralkodó osztály képviselői, de a 

nyomorban tengődök is. A városrészben viszonylag sok szabó, kovács, mészáros és 

kőműves található, viszont lakatos, mázoló villanyszerelő, vízvezeték szerelő, vas- és 

fémesztergályos, vasöntő egyáltalán nem élt itt. A Palotaváros ekkor még őrizte sajátos 

arculatát, amelyben a vásárokhoz kötődő kisiparos-kiskereskedő jelleg volt a meghatá

rozó.
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Víziváros

A Víziváros életére minden városrész hatást gyakorolt. A Palotaváros kivételével min

den városrésszel, valamint a vasúthoz tartozó Búrteleppel, a laktanyákkal, a szőlőhegy

hez kapcsolódó Almási teleppel is érintkezett. A híd szerepét töltötte be a városrészek 

között, de a modem és régi, a céhes és gyári között is. A mocsár lecsapolása után a tá

gas területen volt hely mindenre: nagy vásárterekre, gyárakra, ligetekre. A Felsővárosi 

parasztsággal a Széna téri és a Horthy Miklós téri nagy vásárokon érintkezett. Nem vé

letlen, hogy nagyszámú kovács és vendéglős élt a két városrész határán.

Ide települt a gáz-, a víztelep és a Bory-féle gépészműhely, amely az egész város számá

ra szolgáltatott energiát és gépeket. A Belváros közelségét mutatja, hogy nagyszámú 

cipész, borbély-fodrász, női- és férfi szabó lakott itt, valamint itt élt a város egyetlen 

orgonakészítője is. Itt lakott a legtöbb építőmester, ács, kőműves mester, kőműves ipa

ros, kőműves és ács iparos, valamint az építőiparhoz hozzákapcsolódó szakmák iparosai 

közül a legtöbb szobafestő, mázoló és fényező, kályhás, féregirtó, kövező, kútkészítő, 

tetőfedő. Ők építették a Belváros elegáns épületeit, renoválták műemlékeit, templomait. 

Ők készítették a szőlőhegyen és az Almási telepen egyre messzebb terjeszkedő lakóhá

zakat, présházakat és nyaralókat, a Búrtelep vasúti lakásait, a Tóvárosba a környező 

falvakból újonnan betelepülők házait, de sok építőiparos dolgozott Budapesten és a Ba- 

laton-parton is. A tihanyi Biológiai Intézet építéséhez az ipartestület 26 székesfehérvári 

iparost ajánlott 1936-ban138.

A Víziváros az átmenet városrésze volt, ide települt a felsővárosi és Tóvárosi paraszt

család gyereke, hogy iparos legyen. Ezzel függ össze, hogy az élelmiszeriparosok közül 

a legtöbb molnár, mészáros és hentes, valamint sütő is itt dolgozott.

138 FML. Iptest. ír. 1458/1936.

82



BelvárosFelső város 
18% 8% Palotaváros 

18%

_^Víziváros
32% Tóváros

24%

43. ábra. A sütők városrészek szerinti megoszlása 1938-ban

A Belváros szűk helyei nem voltak alkalmasak pékségek működésére, de a közeli 

vízivárosi utcák már igen, és központi helyzete is erősítette a pékségek létrejöttét.

Ugyan az iparosok számát tekintve a Víziváros a harmadik helyen állt, mégis ez volt a 

legiparosodottabb városrész, ahol a legkülönfélébb iparok képviselői éltek.

Felsőváros

A Felsőváros jól körülhatárolt területén lakó emberek kezdettől fogva önellátásra ren

dezkedtek be. A XIX. századtól a búza és kukorica volt a felsővárosiak legfőbb növé
nye139, ezek termelése adta az ipar, a kereskedelem és közlekedés mellett a város lét

alapját. A búza- és kukoricaföldeken túl a szőlő- és kertművelés is jelentős szerepet ját

szott a város mezőgazdasági életében. A kertföldekért, de különösen a szőlőbirtokokért 

szinte állandó volt a harc a város lakói között, mert a felsővárosi parasztokon kívül a 

városi polgárságnak, a kézművesnek is a föld és a szőlő jelentős jövedelem-kiegészítést 

jelentett140. A felsővárosi gazdák szinte kivétel nélkül foglalkoztak szőlőműveléssel, és

139 Korábban a tavaszi árpa jelentős volt, és ezen alapult a serfozés a városban, ennek már csak emlékét 
őrizték.

Sőt sokáig még az ügyvédek nagy részének is olyannyira fontos volt, hogy a szőlőhegynek a városhoz 
legközelebb lévő, szép fekvésű dűlőjét Fiskális dűlőnek nevezték, és ma is Fiskális út a neve.
140
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alig számított valódi felsővárosi gazdának az, aki öreghegyi szőlőparcellával nem ren

delkezett.

A többnapos országos kirakodó és állatvásárok a pénzszerzés és pénzköltés mellett ün

nepi kikapcsolódást is jelentettek a felsővárosi embereknek. A város legnépesebb, még 

ha nem is a leggazdagabb, de azért jómódú városnegyede volt a Felsőváros141.

Az önellátó paraszti gazdaságok kevés iparost igényeltek, és csak a mezőgazdasághoz 

kapcsolódó szakmák voltak jelen a városrészben. Itt lakott a legtöbb kovács, bognár és 

kocsi-gyártó, és a város egyetlen tutyikészítője. Ezek a hagyományos paraszti életmód

hoz köthető szakmák, de az, hogy csak három szakmában első, mutatja, hogy az itt élő 

paraszti lakosság mennyire önellátó volt.

A Felsővárosi életforma legfőbb jellemzője a szigorú befeléfordulás volt. Az egyre több 

búzaföld megszerzése volt az életük célja. (Egy búzaföld két és fél katasztrális hold föl

det jelentett.) Ennek rendeltek alá mindent: családot, jószágot, egyéniséget, sokszor az 

egyéni vágyakat is. A megszerzett birtok megőrzésének gondja, és a folyamatos szerzési 

törekvés hallatlanul nagy hajtóerőnek bizonyult.

A kívülről egységesnek látszó, zárt felsővárosi paraszti társadalmat az anyagi helyzet 
(birtok) alapján igen erős és áthághatatlan társadalmi rétegződés jellemezte. Általában 

családi munkaszervezetben dolgoztak. A munkát mindig a családfő határozta meg, és 

osztotta be: könyörtelen szigorral és vasfegyelemmel irányított. Tavasztól, míg nem 

fagyott, a határ adott munkát, télen az állatok, valamint a szőlő, a bor. A hagyományok

hoz való ragaszkodást, a maradiságot jól jellemezte, hogy az aratógép használata a II. 

világháborúig tilos volt.

A háztartásban és gazdaságban használt eszközök jelentős része kézimunkával készült, 

faragott fa vagy háziipari egyéb termék volt. A házieszközök egy részét több generáción 

keresztül a parasztcsaládok téli foglalatosságként saját maguk állították elő.

141 Felsőváros 1977.
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A városrész egy nagy falura hasonlított: viszonylag nagy telekkel rendelkező belsősé

gekkel, a telkek végében házkerttel, szérűvel, pajtával, kocsiszínnel, libalegelős széles 

utcákkal. Tipikusan falusias jelleget mutattak az egyes gazdálkodó porták, valamint az, 

hogy egy házban csak egy család lakott, amely gyakran két generációból állt. Jellemző 

volt, hogy közös konyhában főztek az egész családnak.

A II. világháború előtt még utcahosszan lehetett találni csaknem eredeti vertfalú háza

kat. Alacsony gerincű zsellérházak tömegeiből állt a Felsőváros. Az 1920-as évek Fel

sővárosa alig különbözött az 1800-as évek elejitől. A villanyáramot felesleges luxusnak 

tartották, kevesen vezették be a 1920-as évek közepéig.

„Mit akarsz te fősővárosi nyócas?” Ez a célzás a felsővárosi viselet férfinadrágján lévő 

nyolcasra emlékeztető paszománt díszítésre utalt, de sokkal inkább viselőjének paraszti 

származására. Aki ezt a népviseletet elhagyta, arról a felsővárosiak azt mondták, hogy 

„mesteremberes lett, ez már nem bírja a parasztszoknyát.” A mesteremberesség inkább 

csak az 1930-as évek táján kezdett nagyobb számban elterjedni, ami már maga is a szi

gorúan zárt társadalom kötelékeinek lazulását jelentette.

A birtokállomány megőrzése gyakran késztette a népesebb családokat arra, hogy a gye

rekeik közül néhányat tanítassanak és így kiszakadjanak a paraszti sorból. Sokan lettek 

sütők közülük, és is elköltöztek a városrészből.

Tóváros

A Felsőváros mellett a Tóváros (Alsóváros) lakói éltek hagyományos paraszti társada

lomban. Bár kisebb birtokaik voltak, és az önellátás sem volt olyan meghatározó életvi

tel, mint a Felsővárosban. A többség nem régóta élt itt, a környező falvakból települt be, 

a hagyományos életmódot hozták, de már nem tudtak erősen zárt paraszti társadalmat 
kialakítani. Ezt az is befolyásolta, hogy meghatározó részük református vallású volt. így 

itt hamar megszűnt a népviseleti dogma is. Nemcsak vallás, de vagyon és foglalkozás 

szempontjából is nagy különbségek és eltérések voltak e városrészben. A gazdagabb 

paraszti birtok mellett sok a törpebirtok, amely alig biztosított megélhetést.
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Aki a földből nem tudott megélni, a harmincas évek közepén általában szakmát tanult. 

A közeli vasút sok embernek adott munkát, nagyipari munkáséletet.

A Tóváros felső része érintkezett a Belvárossal és a Palotavárossal. A piac közelsége 

lehetővé tette hogy vendéglősök, kisiparosok és kiskereskedők találjanak itt megélhe

tést, ugyan jelentős részüknek csak szerény keretek között.

A városrész hat szakmában az első: cement-beton- és mozaikkészítő, puskaműves (itt 

volt a városi lőtér), szíjgyártó, vendéglős, vasöntő, vas- és fémesztergályos. A szakmák 

között található hagyományos paraszti (szíjgyártó), modem nagyipari (vasas szakmák) 

és a piachoz, vasúthoz kapcsolódó (vendéglátós) is.

A legfiatalabb városrésznek nem volt sajátos egyéni arculata, hacsak az nem, hogy itt 

keveredett leginkább a modem a hagyományossal.

A két világháború között a Felsőváros a tradicionális önellátó gazdag paraszti társada

lom képét mutatta, ahol csak a paraszti életmódhoz kapcsolódó iparágak voltak jelen. A 

Palotavárost a hagyományos középkori céhes kézműipar, és belterjes földművelés hatá

rozta meg, ahol nagy társadalmi különbségek nem voltak. A Víziváros jellegét a modem 

gyárak és a többségben lévő kisipar határozta meg, az építőipar és a sütők mellett a mo

dem szolgáltatások jellemezték. A Tóváros társadalma vegyes volt, a régi paraszti élet

től a modem nagyipari munkásig szinte minden létforma megtalálható volt itt.

A XX. század modem nagyvárosai egyre egységesebb képet mutatnak, az uniformizálás 

megmutatkozik a lakásokban, a ruházkodásban, a szórakozásban és az élet minden terü

letén. A negyvenes évektől erősödött fel az a folyamat nálunk is, hogy a külsőségek 

alapján már nem lehet meghatározni a foglalkozást, és a vagyoni helyzetet sem mindig.
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III. Az iparosság társadalmi helyzete

Anyagi helyzet

1930-ban a Pénzügyminisztérium megállapítása szerint az iparosok mintegy 83 %-ának 

kereseti adóalapja kevesebb évi ezer pengőnél, 11 %-a adózik évi egy-két ezer pengő, és 

csak 6 %-a kétezer pengő feletti kereset után. Fellner Frigyes (a kor egyik gazdasági 

szakírója) szerint az iparosok jövedelmük egyharmadát eltitkolják, de ez helyzetüket 

alapvetően nem változtatta meg142.

A székesfehérvári viszonyokra az ipartestületnek - amelynek hivatalosan minden iparos 

a tagja volt — fizetett tagdíj alapján lehet következeim.

1932-ben a legmagasabb tagdíj 67 pengő volt143. A tagdíj a kereseti adó 7 %-a, a kerese

ti adó pedig a haszon (nettó jövedelem) 5 %-a, így a legnagyobb tagdíjat fizető éves 

haszna kb. 19 160 pengő lehetett, havonta 1597 pengő, ami az ekkori 200 pengős havi 

fixnek kb. 7-szerese volt. Ebből már elég jó színvonalon lehetett megélni.

Fennmaradt egy 1936-os kimutatás az ipartestületi tagdíjakról, amely szerint az iparo
sok 81 %-a négy pengőnél kevesebb tagdíjat fizetett. Érdekes, hogy a tagság 5 %-áért 

megérte 3,5 pengős tagdíjat is kiróni. Az ő éves jövedelmük nem érte el az 1000 pengőt. 

Ez havi 70-80 pengőt jelentett. Mivel a legalacsonyabb tagdíj a 3 pengő volt, azok is ide 

számolódnak, akik ennél jóval kevesebbet kerestek. Az iparosok 90 %-a hat pengőt 

vagy kevesebb tagdíjat fizetett, tehát havi jövedelme 150 pengő alatt maradt.

Az iparosok 8,34 %-a élt 1000 és 2000 pengő közti jövedelemből (havonta 95-120 pen

gő), 10,47 %-uk 2000 pengő feletti jövedelmet vallott be. Ebből 5,27 % éves jövedelme 

2004 és 2844 pengő között volt, a másik fele 10 pengő tagdíj felett fizetett, de ez nincs 

részletezve, így a felső határ sem ismeretes.

142 L. Nagy. 1997.30.
143 FML. Iptest. ír. Á. 12. d. Jegyzői jelentés. 1932.
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Százalékos arányukHavi tiszta jövedelemTagdíj Fizetők száma

76%3 p. 1136 72 p.

5%3,5 p. 81 83 p.

4%95 p.4p. 55

3%47 118 p.5 p.

2%143 p.6 p. 23

1 %167 p.217p.

2%190 p.8 p. 25

2%23 213 p.9p.

1 %237 p.10 p. 10

5%10 p. felett 78

Összesen: 100%1499

44. ábra. Kimutatás ipartestületi tagdíjról és a fizetők számáról 1936-ban144

Ha 1932-ben 67 pengő volt a legnagyobb tagdíj, talán most is e körül lehetett, bár el

képzelhető, hogy a világgazdasági válság utáni fellendülés nagyobb tagdíjat is eredmé

nyezett. Az arányok nagyjából hasonlítanak az országos értékekhez. Még akkor is, ha 

figyelembe vesszük, hogy az országos adat 1930-as évi, a városi 1936-os.

A „nagyobb” jövedelem általában nem az iparból fakadt. Jellemző, hogy a kisiparosok 

nem csak ipari tevékenységből éltek, a nagyon szegények, ha volt kertjük vagy szőlő

jük, abból, vagy egyéb munkákból pl. házmesterséggel, idénymunka, hordár, stb. egé
szítették ki a jövedelmüket, amit többnyire nem számítottak be az adózásba145.

Noha nagy a jövedelem-különbség a kisiparosok között, a leggazdagabbjai nem vehet

ték fel a versenyt a középrétegek felsőbb sávjába tartozókkal, viszont a legszegényeb

bek a gyári szakmunkásnál kevesebbet kerestek.

144 FML. Iptest. ír. Á. 10. d. Jegyzői feljegyzés a tagdíjról és a fizetők ill. nem fizetők számáról. 1936. 
Jelzet nélkül.
145 Ollerinyiné 2000.
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Az iparosok vagyoni helyzete is nagyon szórt képet mutat. A város 1938-as adófőköny
ve szerint a leggazdagabb iparosok bérbeadott ház vagy föld után is adóztak146. Jellem

ző, hogy Kiss J. Kálmán a törvényhatóságnak virilis tagja volt, kőművesként 20-25 

munkással dolgozott, ami a városban a közepes méretű vállalatok közé helyezte őt, de 

virilissé a felesége földbirtoka tette147.

45. ábra. Kis Jakab Károly kőműves háza a Gáz utcában.
A tíz szobából négyben ők laktak. A szobákhoz tartozott kamra, 

kis zuhanyzó, nagy üvegezett veranda, az angol WC az udvaron volt 148

146 FML. Adófőkönyv 1938. 
Kovács Nagy 2000.
A fénykép a szerző tulajdona.

147

148
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A vagyoni helyzet jól szemlélteti a ház vagy lakás. Az iparosok jelentős része kertes 

magánházakban lakott. Ezek a házak kényelemben, berendezéseit tekintve nem igen 

különböztek a bérházaktól, de az önálló ingatlan nagyobb tekintélyt, és kertje időnként 

biztosabb megélhetést biztosított.

Másrészük bérházban lakott egy szoba konyhás, vagy két szoba konyhás lakásban. A 

lakások zöme a ház udvari részén helyezkedett el. A bejárat általában a konyhában vagy 

egy kis előszobában volt. A lakások kis részéhez tartozott fürdőszoba, a WC többnyire a 

folyosón végén helyezkedett el, amit az emelet lakói közösen használtak. A tisztálko

dást lavórban oldották meg, bár a belvárosi házak fürdőszobáiban volt kád. A szobák 

átlagos berendezése: egy asztal négy székkel, ruhásszekrény, egy karosszék, egy nagy, 

támlás dupla ágy a szülőknek, kiságy (sezlony) a gyerekeknek. Gyakran több gyerek 

aludt egy ágyban149. A falakat a szent képek mellett családi fotók díszítették. Vitrin 

vagy könyvespolc csak kevés helyen volt. Ha két szobával rendelkeztek, egyikbe jöve

delmük kiegészítésére albérlőt fogadtak.

A szobákat gyakran csak alvásra használták, a konyha jelentette számukra a legfonto

sabb életteret. A feleség itt dolgozott, a gyerek itt írta a leckéjét és az étkezések is itt 

zajlottak; gyakorlatilag itt élt a család. Még a rokonokat, barátokat is itt fogadták.

Az étkezések is természetesen a konyhában zajlottak, az asztalt viaszos vászon borította, 

nem voltak finom porcelánok, s az ételt a ház asszonya osztotta szét. A terített asztal 

csak ritka volt, ünnepi alkalmakkor került a szobába.

Ételeik változatossága a jövedelmükön múlott. Akik nem tudták megvásárolni az élel

miszereket, de rendelkeztek kerttel, és állatokat is tartottak, azok megengedhették ma

guknak, hogy rendszeresen egyenek húst, zöldséget, gyümölcsöt. De az ő étrendjükben 

is szerepelt tésztás nap, és természetesen a péntek hústalan böjti nap volt. A szegényeb

bek kevesebb húst, több zöldséget, tésztát ettek. Az egy főre jutó nettó gabonafogyasz

tás az 1940-es években fejenként 147 kg volt (Csehszlovákiában ugyanennyi, Ausztriá

ban kevesebb). Cukorból Magyarországon 11 kg jutott egy lakosra, míg a kétszerese

149 Ollerinyiné 2000.
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Csehszlovákiában és Ausztriában. A hazai húsfogyasztás viszont (33 kg/fő) kissé jobb, 
mint a csehszlovák (30 kg/fő), de rosszabb az osztrák átlagnál (49 kg/fő)150.

Ízelítőül egy heti étlapajánlat az 1935-ös Színházi Életből151: Hétfő - ebéd: tejfeles 

gombaleves, párolt felsál, kelkáposzta főzelék, alma pongyolában, vacsora: meleg son

ka, burgonyapüré, narancssaláta. Kedd - ebéd: burgonyaleves, serpenyős rostélyos, 

burgonya, paprika saláta, túrós palacsinta, vacsora: velő tojással, burgonyalángos, körte, 

alma. Szerda — ebéd: gulyásleves, káposztás kocka, vacsora: rántottás kolbász szeletek, 

sajt, vaj, alma. Csütörtök - ebéd: vegyes zöldségleves, gombás, rizses töltött felsál, cső

tészta, almáslepény, vacsora: rakott sonkásburgonya, töltött ostyaszeletek. Péntek - 

ebéd: karfiolleves, paraj tükörtojással, bundás zsemlyeszelet, rizsfelfújt, vacsora: ko

csonyázott ponty, sült alma, gesztenye. Szombat - ebéd: paradicsomleves, tejfeles bor

júszelet tojásos metélt, barackízes kifli, vacsora: meleg malacfejhús ecetes tormával, 

vegyes befőtt. Vasárnap - ebéd: csirkeragu leves, sült csirke burgonyával és kompóttal, 

gesztenyepüré tejszínhabbal, vacsora: sült burgonya, libamáj, tea, délről maradt hideg 

csirke, gyümölcs. A kisiparos feleségek inkább csak olvasták az ilyen étlapokat, ennyi 

húst és meleg vacsorát biztos, hogy nem sokan tálalhattak.

A vagyonba egyéb ingatlanok pl. műhely, szőlő, Balaton parti üdülő is beleszámított. 

Sok szakma nemcsak önálló műhelyt, de drága gépeket, felszerelést is igényelt. A bel

városi órás, fodrász, kozmetikus lehet hogy csak bérelte a helységet, de a megbecsült 

asztalosok, kovácsok, gépgyártók saját műhellyel és felszereléssel rendelkeztek. Sokuk

nak volt szőlője az Öreghegyen, többnyire családi örökségként, de az ekkor divatba jött 

balatoni üdülőket már ők vásárolták.

Az iparosok anyagi helyzetét a munkalehetőségek jelentősen meghatározták. Biztos 

megélhetése többnyire csak azoknak volt, akiket az állami vagy egyházi szervek rend

szeresen foglalkoztattak. A városban lévő állami intézmények: kaszárnyák, hadiárva 

intézet, börtön, rendőrség mellett a püspökség adott munkákat az építőiparosoknak,

150 L. Nagy Zsuzsa 1995. 207. 
151 Színházi Élet. 1935/5.96.

91



csizmadiáknak, pékeknek, szabóknak, asztalosoknak, kárpitosoknak. Közülük többen 

műhellyel és belvárosi üzlettel rendelkezett.

ví, ... ; .

46. ábra. Bebesy József kárpitos műhelye a 1930-as évek elején

47. ábra. Bebesy József iparművész és lakberendező mintaterme a harmincas évek végén152

152 Múzeum Fényképtár.
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Munkák nemcsak a városban adódtak, a környéken is a városi szakemberek dolgoztak. 

Pl. a Tihanyi Halbiológiai Intézetet, több üdülőt, kastélyok, kúriák, a püspökséghez tar

tozó falusi templomok felújítása is a városi iparosokra várt.

Kiss J. Károly is többnyire a püspökségtől kapott munkákat, különösen az után lett nép

szerű, amikor a ciszterciek rendházának stukkóit „kigyógyította a kék betegségből”. 

Sajnos a penész kiirtásának titkát magával vitte a sírba. Sokat dolgozott a Balaton par

ton is: a mai Club Aliga több villáját ő építette, és a Börgöndi Repülőtér újjáépítésében 

is dolgozott153. Aliquander Gyula bádogos is széles ismeretséggel rendelkezett főleg 

egyházi körökben. Munkái 80 %-át templomok felújítása adta, de a martonvásári kas

tély felújításában is részt vett. Korszerű gépekkel felszerelt műhelye a lakóházánál volt 

a Gyár utcában (Tóváros). Az ipart továbbvivő unokái még ma is használják az 1890-es 

években vásárolt ollót154. Üdülőtelket Zamárdiban vett.

A 30-as évek érezhető javulást hozott a város iparosainak. A Szent István évre való ké

szülődésben, a város átalakításában a polgármester számított az iparosokra. A polgár- 

mester 1938. augusztus 17-i jelentésében beszámol az 1931-től végrehajtott nagyobb 

szabású munkákról, ahol az iparostársadalom minden munkakörben munkaalkalomhoz 

jutott: nagyobb építkezések: Alsóvárosi vízművek, Közvágóhíd, Korcsolya és tenisz 

csarnok, Városháza átépítése, Katonai épületek, Jánosfűtási major, Leánygimnázium 

építésének és berendezésének befejezése, Köztisztasági udvar és lakház, Strandfürdő, 

Sportcsarnok, Központi elemi iskola, Csíkvári és Budai úti vámház, Új vásártéri építke

zések. Restaurálások: Székesegyház, Belvárosi Plébánia, Deák F utcai iskola, Szt. Do- 

nát kápolna, Régi Leánygimnázium épülete, Városi bérház. Nagyobb parkosítások: Lö

völde, Ligetsor, Deák F. u, Strandfürdő környéke, Göbel János tér, Horthy M. tér, Nem

zeti Bank környéke, Zichy liget, Vörösmarty tér, Széchenyi utca, Gáztelep utca, Mancz 

János utca, Sebestyén liget, Nagy Sándor utca, Rákóczi utca, Régi vásártér. Nagyobb 

városrendezések: Szelke major átvágása, Állomás előtti tér, Székesegyház környéke, 

Árkád és kőtér építés (Romkert), Országzászlótér, Strandfürdő környéke, Hősi emlékmű

153 Kovács Nagy 2000.
154 Aliquander 2001.

93



előtti tér, Új vásártér. Útnyitások: új Várkörút, bekötő utak, Régi vásártérre átvezető út, 

Malomcsatoma-part, Strandfürdő melletti utak. Szobrok, műtárgyak: Varkocs szobor, 

Közgyűlési terem szobrai és freskói, Szt. Imre szobor, Kálmáncsai Domonkos szobra, 
Horthy Miklós kormányzó arcképe, Vathay Ferenc szobra. Útburkolások: 266 621 m2 

úttest, járdaépítés: 17 840 m2, csapadékcsatorna: 12 439 fm., vízvezeték: 8 867 fm., 

szennyvíz: 8 746 fm., villamoshállózat: 37 870 fm. A költségek végösszege: 6 407 714 

pengő. Ez összegekből igen jelentős az iparosság részesedése, de jelentős a közvetett 

hatás is az iparosságra nézve, amely abból ered, hogy a város gazdasági vérkeringés

ének felmozdítása révén az iparosság munkáját a polgári társadalom is nagyobb mérték

ben vette igénybe s megrendelései emelkedtek.

„Az iparosság gazdasági és szociális helyzetének emelése mellett az iparosság érdekeit 

szolgáló intézményeken (ipartestület, iparoskor, ipari tanfolyamok) keresztül minden 

iparosügyben a hatóságok is az iparos társadalom oldalán álltak. Fő törekvéseink egyike 

az iparos kultúra és szellemi képzettség emelése, mert meggyőződésünk szerint az ipa

rosnak nemcsak mesterségében kell elsőrendűnek lennie, hanem oly szellemi, kulturális, 

közgazdasági stb. ismeretekkel kell bírnia, amellyel a társadalmi és közéleti területeken 

is mindenütt elsőrendű polgárként megállja a helyét. így tudja csak az iparosság ismét 

azt a pozíciót elfoglalni az ország életében, amely a történelem szerint is a múltban 

megillette, s amelyre a magyar ipar és iparosság kiváló képességei révén a jövőben is 

hivatott.”155

A munkák felsorolása önmagában is imponáló, a polgármester értékelése a város iparo

sainak megbecsülését tükrözi, ahogy ez fejeződött ki a Szent István évet megnyitó ban

ketten is. Az 1938-as Szent István év megnyitójára január 17-én délután 5 órakor a vá

rosi törvényhatóság díszközgyűlésén került sor a Városháza újonnan kialakított nagy

termében. A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István tisztelete indí

totta összefogásra a város lakóit. A közgyűlés után bankettet tartottak, amelyre bárki 

vásárolhatott egy terítéket. A vacsorán a polgármester megvendégelte a városháza átépí

tésben részt vett mestereket és a munkacsoportok egy-egy képviselőjét.

155 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. 13773/38.
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Érdekérvényesítés

Politizálás

A kisiparosok közvetlen gazdasági termelő tevékenységet végeztek így, nagymértékben 

ki voltak szolgáltatva a fogyasztóképes keresletnek. Minden válságot és fellendülést 

azonnal magukon éreztek, ezért természetes, hogy rendszeresen figyeltek a politikára, 

saját véleményük volt a kormányokról, törvényekről, a város vezetőiről. Családon belül, 

rokonok, barátok között, és a kocsmai asztaltársaságokban meg is beszélték ezt, de 

gyakran adtak hangot sérelmeiknek hivatalos fórumokon is (ipartestület, városi bizott

ságok, kamara). Bár ezt többnyire egyénenként tették, legfeljebb a szakosztály vagy 

ipartestület véleményeként továbbítva, politikában, önálló érdekvédelemben és érdekér

vényesítésben nem gondolkodtak. Nem szervezkedtek (országosan sem) és többnyire 

nem léptek be semmilyen pártba sem.

Az egyes kisiparosoknak az országos életbe való beleszólásuk minimális volt, csak a 

helyi szervezeteiken keresztül tehették ezt meg. A helyi ipartestületek, és az őket irányí

tó országos szervek levelezése mutatja azt a skizofrén helyzetet, amiben a kisiparos ré

teg a két világháború között élt: kisiparosként kevesebbet termelt, de a gyárakhoz képest 

több adót fizetett; munkaadóként alkalmazottai után társadalombiztosítást fizetett, 

ugyanakkor neki nem járt nyugdíj. Nyomta a gyári konkurencia, mégis büszke volt a 

tisztes iparára; önálló és független akart lenni, de szövetkezeteket alakított. Ellenezte a 

versenyt, büntetni akarta a kontárokat, nem örült, hogy tanoncokat gyárak is képeznek; 

alig bírt megélni, mégsem politizált, legalábbis a rendszer ellen nem.

A Tanácsköztársaság idején néhány fiatal segéd belépett ugyan a Magyarországi Szo- 

, és néhány gazdagabb, sok segédet foglalkoztató mestert inzultus is 

ért157, de a város vezetői között nem volt kisiparos, és az ipartestület is végig a régi el

ven működött.

156cialista Pártba

156 Aliquander 2001.
157 Kiss J. Kálmánt, aki 1914 óta önálló mester volt, a kommunisták haditörvényszék elé állították, de 
nem lett bántódása. Monográfia. 470.
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1919 őszén Prohászka Ottokár tudtával és beleegyezésével a városban alakult egy új 

keresztényszocialista párt, amelynek több kisiparos és kiskereskedő is a tagja lett - fő

leg azok, akik korábban is részt vettek keresztényszocialista szervezetekben -, de a párt

1920 tavaszán a Keresztény Nemzeti Párt nyomására megszűnt.

Az iparosok politikai és gazdasági érdekképviseletét az ipartestületek nem tudták betöl

teni. Hatékony érdekvédelemre, parlamenti képviseletre a 20-as évek végén alakult Ipa

ros Párt vállalkozott. 1931. március 25-én jött létre a székesfehérvári csoportja. Az ala

kuló gyűlés szónokai hangoztatták, hogy a munkásokhoz és kisgazdákhoz hasonlóan 

nekik is politizálni kell. Hiszen a munkásoknak 20 képviselője is van a parlamentben, 

amíg az iparosságnak egy sem. A párt elnöke Berveiler János szabómester (az ipartestü

let elöljárósági tagja), ügyésze Nagy Zsigmond (az ipartestület iparhatósági biztosa), 
titkára az ipartestület jegyzője, Pinke István lett158. A párt gyűléseinek napirendjén a 

teljes gazdasági hanyatlás, az állami adóterhek fokozódása szerepelt. A fehérvári iparo

sok legnagyobb sérelme ekkor az volt, hogy fővárosi cégek kaptak megrendeléseket a 

városban. Pl. a katonaság egyenruháit és a püspökség reverendáit is a fővárosban készí

tik, amikor itt jól képzett iparosok százai állnak munka nélkül. A munkaalkalom mellett 

a hitelek hiánya okozta a legnagyobb gondot, mert így a korszerűsítésről kellett lemon

daniuk. A kisiparosok helyzetén az Iparos Pártnak sem sikerült javítania, így az a város

ban hamarosan elsorvadt.

A század elejétől politikai szervezkedésben csak az építőipari segédek (kőműves, ács

munkások) és a nyomdászok vettek részt. Székesfehérváron már 1902-ben nagy építő

iparos sztrájkot szerveztek, és az építőipari szakszervezet mellett a szociáldemokrata 

párt is kapott tagokat a város munkásaiból: a vasútról és Felmayer-féle kékfestő gyár 

dolgozói közül.

A két világháború között is az építőiparban dolgozó segédek szerveztek munkabeszün

tetéseket; 1927-ben két hétig, majd 1936-ban hat hétig sztrájkoltak magasabb bérért. A 

kisiparosok munkaadókként nem azonosultak velük, az ipartestület - feladatánál fogva

158 FML. Főisp. Biz. Iratok. 1931.
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- közvetített közöttük, és segített megoldani a problémát: mindkét esetben kisebb bér

emelés lett a sztrájk vége. De az is jellemző, hogy amikor más városban sztrájkoltak, és 

a Székesfehérvári Ipartestülettől kértek sztrájktörőket, kifogásként azt válaszolták, hogy 

nincs a városban felesleges munkaerő.

Az iparosok meghatározó része római katolikus vallású volt, és nagy hatással voltak 

rájuk Prohászka Ottokár keresztényszociális elvei. Prohászka, majd halála után, 1927- 

től Shvoy Lajos megyéspüspök, de más lelkipásztorok is rendszeresen tartottak az ipa

rosoknak lelkigyakorlatokat, amelyre természetesen az ipartestület mozgósította tagjait.

A vallásosság, úgy tűnik, nem tudatosan vállalt eszme, zömük csak hagyományból tart

ja, ahogy az ipartestület ragaszkodik a céhes szimbólumok használatához, úgy ragasz

kodik a család a vallási szertartásokhoz. A feleség buzgóságán múlott, hogy mennyire 

tartják meg a vallási előírásokat.

A tehetősebbek, akik számára fontos volt a tekintély a város közössége előtt, azok részt 

vettek az egyházak világi testületeikben, és sokat tettek a fiatal tanoncok vallásos neve-
- hangoztatták159»léséért. „Ha mi nem ezt tesszük, a fiatalokat elviszi a szakszervezet 

az egyik ipartestületi ülésen.

Ugyanakkor jelentős karitatív tevékenységet folytattak elsősorban az aggiparosok és az 

iparos tanoncok között, gyakran adakoztak alapítványaiknak.

Érdekvédelmi szervezetek

A kisiparosok legfőbb érdekvédelmi szerve az ipartestület, azok országos szervezetei, 

valamint a kamara volt. Ezek a szervezetek a kisiparosok szemében nem sok eredményt 

tudtak felmutatni, hiába igyekeztek. Az iparosok egy része nem remélt semmit a hivata

los szervektől, így az ipartestületi tagdíjfizetést is felesleges pénzkidobásnak tartotta, és 

sokszor emlegették a céhes időket.

A két világháború között az ország gazdasági életének fontos szervezetei voltak a Ke

reskedelmi és Iparkamarák, amelyek a kereskedelemügyi miniszter felügyelete alá tar-

159 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1933. szeptember.
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toztak, autonóm jogokkal bírtak, az ipari, kereskedelmi és gazdasági élet minden kérdé

sével foglalkoztak. A kamarák az ipar és kereskedelem mindenféle problémáját, műkö

désének minden vonatkozását összefogták, felmérték, statisztikákban, éves jelentések

ben közreadták, javaslatokat tettek a kormánynak. A kamarák két osztályra tagolódtak: 

ipari és kereskedelmi osztály. A kamara legfőbb szerve a közgyűlés volt, amely döntött 

az osztályok által megtárgyalt ügyekben. A kamarai tagokat öt évre választották. Az 

országban hét kereskedelmi és iparkamara működött. A Székesfehérvári Ipartestület a 

budapesti kamara tagja volt.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1850. szeptember 28-án alakult meg, még a 

Bach-rendszer idején, hogy közigazgatási téren is elősegítse a birodalmi centralizációt. 

Az alakuló gyűlésen részt vett a székesfehérvári kereskedő családból származó Ybl 

Miklós is. Természetesen ekkor még a bécsi kormány nevezete ki a vezetőséget. Az első 

elnöke Valero Antal selyemgyáros volt.

A kamara fontos feladatának tekintette a céhek megszüntetését, a szabad kereskedelem 

megteremtését, a közlekedés javítását és olcsóbbá tételét, közraktárak kialakítását. 

Szorgalmazta a kereskedelem és ipar együttes érdekeinek előmozdítását. „A liberaliz

mus virágkorában keletkezett törvény tehát nem az egyénekre, az egyéni érdekekre ala

pozza a kamarák munkáját, hanem a közösség szolgálatára. Nem különleges osztályér

dekeket, hanem az egyetemes közgazdaságot kell szolgálnia. A kamara véleményező és 

tanácsadó, valamint kezdeményező közege a kormánynak. Hogy a budapesti kamara 

mennyire megelőzte a korszellemet, mutatja, hogy mozgalmat indított a céhrendszer 

megszüntetéséért, a kereskedelem szabadságáért, a közlekedés megjavításáért, közraktá
rak alapításáért” - írta Pallay István jegyző 1938-ban160.

1867 után lettek a kamarák független, önálló intézmények161. Ettől kezdve tudtak ered

ményesen beszólni a magyar gazdasági életbe. Pl. a székesfehérvári vasút fejlődésének 

érdekében a századforduló idején a kamara sokat tett: a várost átszelő vasutat a közös 

tulajdonú - külföldi részvényesek érdekeit szolgáló, Bécsből irányított - Déli Vasút

160 Székesfehérvár és Fejér megyei ipara. 351. 
161 1868:VI. te.
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üzemeltette, így a Magyar Királyi Államvasutakra hozott kedvezmények itt nem érvé

nyesültek. Ezen megkülönböztetés megszüntetéséért a kamara eredményesen lépett fel a 

kereskedelmi minisztériumnál.

A városi ipartestület sosem akart elszakadni a budapesti kamarától — bizonyára a fővá

rosi kapcsolatok számukra előnyösek voltak. Az előnyt elsősorban a nagy gyárosok él

vezték, a kisiparosok nem annyira - bár ez országosan is igaz volt. A kamara kongresz- 

szusain a küldöttek értékelték az országos helyzetet, és válaszokat kerestek a felmerült 

problémákra. Sokszor szerveztek nagygyűléseket, ahol a kisiparosok megpróbálták ere

jüket is mutatva a város, az országgyűlési képviselők előtt felhívni a figyelmet gondja

ikra.

A kamara és a város ipartestülete rendszeres kapcsolatot tartott. Levelezésükből az is 

kiderül, hogy a székesfehérváriak gyakran kifejezték elégedetlenségüket a kamarával 

szemben, mert nem tudja a kisiparosok érdekeit megfelelően képviselni: a kamarán be

lül az iparosok a kereskedőkhöz képest kevesebben voltak, a kereskedők pedig egy 

nagyságrenddel jobban éltek, és a gazdasági életben ellenfelei voltak a kereskedelem

mel is foglalkozó kisiparosoknak. Valamint a kamarának tagjai lehettek a nagy gyáro
sok is, akiknek tekintélye, szava nagy volt, de érdekeik alapvetően eltértek162 a kisiparo

sétól. Az ipatestületek elküldték javaslataikat más városok ipartestületeihez is, hogy ők 

is támogassák a javaslatokat, azt remélve, hogy több levél nagyobb súllyal esik latba a 

kamaránál. Szinte minden fórumon és alkalommal kifejezték elégedetlenségüket, de 

igazából nem tudták a kisiparosok érdekeit érvényesíteni.

Az 1920-as évek elején a kereskedőktől elválva külön iparos kamarát szerettek volna, az 

évtized közepétől a Kézműves Kamara felállítását szorgalmazták, amely a kereskedők 

és a nagyiparosok nélkül önállóan képviselné az érdekeiket, de nem értek el eredményt. 

Azt is sérelmezték, hogy a budapesti kamarai választásokon a nagyiparosok kerültek be 

többségben, akik nem védik a kisipar érdekeit.

162 Bár 1938-ban a Székesfehérvári Ipartestület elnöke is gyáros, Montskó Ferenc lett.
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Az 1938-as évben a kamara fejér megyei tagjai a következők voltak: Csikós Andor a 

Kereskedelmi Társulat h. elnöke, kormányfőtanácsos, a Székesfehérvári és Fejérmegyei 

Takarékpénztár Rt. vezérigazgatója, а ТВ alelnöke, városi bizottsági tag. Grosz Bemát 

kereskedő, a városi bizottság tagja. Kari István nagykereskedő és gyáros, a Kereske

delmi Társulat elnöke, a Székesfehérvári és Fejérmegyei Takarékpénztár R. t. alelnöke, 

az ecetgyárosok országos egyesülete elnöke. Kelemen Árpád kereskedő, a Kereskedel

mi Társulat alelnöke. Kolossváry Pál kereskedő, a Kereskedelmi Társulat pénztárosa. 

Az iparosok részéről Feigl Antal, Lázár János építészek, Montskó Ferenc és Weisz 

Miksa gyárosok, valamint Süveges István ácsmester 163.

Székesfehérváron is a kisipart nyomorító legfontosabb gondnak a kontár kérdést tartot

ták, amelyről rendszeresen tájékoztatták a kamarát, intézkedéseket várva tőle. Különö

sen a húszas évek elején panaszkodtak sokat: elsősorban a nők körében szaporodott meg 

azon iparosok száma (varrónők, kávémérés), akik nem váltották ki az ipart, nem fizettek 

adót, így olcsóbban termeltek. Tiltakoztak a közüzemek, állami szervek ipari tevékeny

sége ellen is (gázgyár, katonaság, árvaház, vasút), mert ezek állami anyagból dolgoztak, 

és szintén olcsóbbak voltak. Rendszeresen szót emeltek a kisipart sújtó adók miatt, az 

igazságosabb, arányosabb adózás megállapításáért, a fényűzési adó emelése ellen, a 

könnyebb, áttekinthetőbb adminisztrációért.

A Tanácsköztársaság bukásától 1920 áprilisáig Kézmű és Kisipari Miniszteri Bizottság 

működött, amely a legfőbb feladatnak az anyagellátást, a szövetkezeti kérdést, az ipar

testületek működésének irányítását tartotta. 1920 augusztusában Székesfehérvár kezde

ményezte az országos ipartestületi kongresszus összehívását, ahol az iparos törvény 

megreformálását és a kereskedőktől külön szerveződő iparkamarát szorgalmazták.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) fogta össze az ipartestületeket, gyakran 

indított politikai akciókat. Az IPOSZ, különösen az első időben, pénzhiánnyal küzdött, 

és az ipartestületektől kért segélyt, amit ha tudtak, megadtak, de pl. 1921-ben a Székes- 

fehérvári Ipartestület nem szavazta meg. Az ipartestületek hangsúlyozták, hogy ők poli-

163 Székesfehérvár és Fejér megye ipara. 353.
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tikamentes szervezetek, de 1920-ban a békeszerződés elleni tiltakozó nagygyűléseken 

megjelentek, később is elsősorban külpolitikai, hazafias kérdésekben hallatták hangju

kat, így 1931-ben az IPOSZ az éves kongresszusát Sopronban tartotta a hűségnyilatko

zat 10. évfordulóján. Később a revíziós ligát nemcsak a rendezvényeken való részvétel

lel, de jelentős összegekkel is támogatták.

Az Ipartestületek Országos Központját (IPOK) az 1932. évi törvény hívta életre (ettől 

kezdve az IPOSZ tagság önkéntes lett, így el is sorvadt.) Feladata a kézművesiparosok 

érdekeinek állandó figyelése, helyzetének tanulmányozása és megvédése, a kézműves

ipar érdekét szolgáló intézmények létesítése, az ipartestületek működésének szakszerű 

és egységes irányítása, valamit a szakirodalom támogatása. Az IPOK-nak minden ipar

testület kötelezően a tagja lett. A törvény azt is kimondta, hogy legkésőbb öt éven belül 

minden képesített iparost be kell léptetni valamelyik ipartestületbe.

A kamarák kezdettől fogva népszerűsítették a szövetkezeteket, így kialakították a hitel-, 

termelő-, beszerző- és értékesítő szövetkezeteket, szövetségeket. 1920-ban alakult az 

Iparosok Országos Központi Szövetsége (IOKSZ), amelynek működését az 1924:XVIII. 

te. szabályozta. Eleinte népszerű volt a tagság, mert adókedvezményt jelentett, és a 

kormány jelentős összeggel támogatta őket, de később már nem tudott kölcsönöket adni 

a tagjainak, így a tagok száma nem növekedett.

A világgazdasági válság idején az ipartestületek a kartellek és szövetkezetek állami tá

mogatása ellen léptek fel. Ugyanakkor szorgalmazták a kisiparos szövetkezetek létreho

zását, ami ellentmondásnak tűnik, mert az önálló kisiparosoknak ez konkurenciát jelen

tett, mégis vállalták, mert így nagyobb hiteleket és a verseny valamilyen szintű kizárását 

remélték.

Sérelmezték, hogy a kisipari hitel kamata majdnem azonos más hitelekével, ráadásul a 

megszerzés lehetősége (a kérvény) is pénzbe kerül. Ezen felül a szintén sokszor sérel

mezett iparos nyugdíj megoldása sem sikerült a korszakban.

Az ipartestületben a kamara fejlődést mutató rendelkezései ellen gyakran tiltakoztak. Pl. 

a gyáraknak ne legyen tanonctartási joga. A fehérváriak nem vállaltak közreműködést a 

mestervizsgáztatás elméleti és gyakorlati anyagának elkészítésében sem. A kamara
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rendszeresen tartott árumintavásárokat, kiállításokat, segítette az iparosok külföldi ta

nulmányútjait, és a hosszú ideig tevékenykedő iparosokat oklevéllel jutalmazta.

Az egyes iparosok az ipartestületen keresztül az országos szervezetektől várták a mun

kájukhoz elengedhetetlen információkat, számukra az országos szervezetek túl messze 

voltak, közvetlen kapcsolatuk nem volt. A megélhetési gondokkal küszködőknek az 

országos szervezetek közvetlenül csak akkor mutatkoztak meg, amikor képviselőik egy 

nagygyűlésen szónokoltak. A városi ipartestület tagjai álltak szorosabb kapcsolatban az 

országos szervezetekkel, tagokat is delegáltak ide, és rendszeres levelezéseken, értekez

leteken keresztül kapták és adták az információkat. Ok már meg tudták fogalmazni 

problémáikat, megoldásokat is javasoltak, de szigorúan a fennálló keretek között. A 

problémák okát elsősorban Trianonban és a liberális iparban (szabad versenyben) keres

ték; a világgazdaság szerkezeti átalakulását, az új gazdasági kihívásokat nem igen lát

ták.

Székesfehérvári Ipartestület

Az ipartestületeket az 1884. évi XVII. te. hívta életre. A törvény szavaival „Az ipartes

tület czélja: az iparosok közt a rendet és egyetértést fenntartani: az iparhatóságnak az 

iparosok közt fenntartandó rendre irányuló működését támogatni, az iparosok érdekeit 

előmozdítani, s őket haladásra serkenteni.

Ez okból gondoskodik arról:

a, hogy az iparosok és segédek között rendezett viszonyok álljanak fenn;

b, hogy a tanonezok ügye rendeztessék;

c, hogy az iparosok és a tanonezok vagy segédek közt felmerülő súrlódások és vitás 

kérdések elintézésére békéltető működés biztosíttassék;

d, hogy segélypénztárak létesüljenek; hogy az iparosok anyagi érdekeit szövetkezetek 

alakítása által előmozdítsa;
f, hogy a hatóságokat az iparügy tekintetében kellőleg tájékoztassa”164.

164 1884:XVII. tcz.
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Székesfehérváron már 1884-ben megindult az ipartestület szervezése, de végül is három 

évi huzavona után 1887. február 2-ra hívta össze az alakuló gyűlést Nagy Ignác ügyvéd, 

iparhatósági biztos. Elnöknek a később világhírűvé vált kékfestőgyár alapítóját 

Felmayer Istvánt választották. Ekkor az ipartestület 788 kézműves tagot számlált, akik

nél 376 tanonc állt kiképzés alatt. Az ipartestületi tagság ekkor még nem volt kötelező, 
úgyhogy biztos, hogy több iparos élt a városban165.

Az ugyanazon szakmát űző tagok szakosztályokba tömörültek - szólt a törvény; Székes- 

fehérváron 1887-ben tizenhárom szakcsoport alakult meg: kő, föld és agyag szakosz

tály, fém és fémáru szakosztály, mechanikus szakosztály, vegyészeti szakosztály, fonó

szövő szakosztály, papír szakosztály, fa, csont stb. szakosztály, bőr, szőrme szakosztály, 

ruházati szakosztály, építő szakosztály, élelmezési szakosztály, cipész szakosztály, 
csizmadia szakosztály166.

1910-ben már 17 szakosztályba tartoztak az iparosok. Az 1921-es szakosztályok vezetői 

nagy tiszteletnek örvendtek, szavuknak súlya volt a városban is. Névszerint: sütő szak

osztály - Stermetzky Imre, vas és fém - Máj er József, kisebb kőműves és ács szakma - 

Kiss Kálmán, építőipari szakosztály - Kiss Károly, borbély és fodrász - Barbély Béla, 

fa - Koháry József, kocsigyártó - Gervein Mihály, cipész - Rédey Géza, szabó - Szil

ágyi László, mészáros - Emhert János, hentes - Ihos István, csizmadia - Zánthó Sándor, 
szobafestő és mázoló - Kálóczy Gyula167.

1921 -re a kőműves és ács szakmát összevonták, a hentes és mészáros még külön szere

pel, ahogy a cipész és csizmadia is, és nem jelentek meg az új szakmák (a női divatot 

szolgáló szakmák és a javító- szerelő ipar) sem. De két évvel később, 1923-ban már a 

női szabók szakosztályával bővült az ipartestület, majd 1928-ban önálló szakosztállyá 

alakultak a férfi és női kalaposok, valamint a szűcsök, ugyanakkor a cipészek és csiz

madiák egy osztályba kerültek.

165 Ránki György szerint kb. egyharmaddal több.
166 Székesfehérvári Ipartestület alapszabálya. FML. Iptest. ír. Á. 1. d.
167 Pallay István: Az 50 éves székesfehérvári ipartestülete. 1937. szeptember 8. Díszülés. Felolvasás. In. 
Székesfehérvár Ipara és Kereskedelme.
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Az ipartestületi tagok a belépéskor felvételi díjat, majd évenként az alapszabályban 

megszabott összegű tagsági díjat voltak kötelesek fizetni.

Az ipartestület legfontosabb szerve a közgyűlés volt. A mindennapi ügyeket a közgyű

lés által választott az elöljáróság intézte. 1932-től ipartestületi szék - az iparosok egy
más közötti bírósága - is működött már168. Az elöljárósági tagok minden szakosztályt 

képviseltek, többségük hosszú ideig végezte ezt a munkát. 1926-tól nők képviselték 

magukat az elöljáróságban: Resánszky Zsófia női szabó, aki az országos női szabók 

egyesületének is tagja, tanoncvizsgákon és a kiállítások szervezésében tűnt ki (neve 

szerepelt már az 1910-es névsorban). Az ipartestületben őt özv. Bóta Istvánné követte, 

aki rendszeresen hozzászólt az elöljárósági ülésekhez, és a jegyzőkönyvet is többször 

hitelesítette. (A férje is női szabó volt, de az első világháborúban meghalt, azóta öz

vegyként vitte az ipart.)

Az ipartestületen belül munkaügyi bizottság és békéltető bizottság is működött. Az elöl

járóság (szék) és a munkaügyi bizottság tagjait a közgyűlés választotta, a békéltető bi

zottság elnöke a mindenkori iparhatósági biztos volt.

Az elsőfokú iparhatóság szerepét a város törvényhatósága töltötte be (a világháború 

előtt a városi rendőrség látta el ezt a szerepet), amely kiadta az iparigazolványokat, és 

beszedte a kereseti adót (mai iparűzési adó). Az ipartestületben az iparhatóság képvise

lője az iparhatósági biztos, Nagy Ignác volt 1921-ig. Halála után fia, dr. Nagy Zsigmond 

1936-ig töltötte be ezt a tisztséget. Őt dr. Benda Oszkár követte. 1929-től az iparhatósá

gi biztos mellé - a sok munka miatt - helyettest is kijelöltek Paulovits Béla személyé
ben. Ők eleinte tiszteletdíj nélkül, később a 30-as évek második felétől csekély tisztelet

díjért dolgoztak. Feladatuk nemcsak a törvényességi felügyelet ellátása volt az ipartestü

let ülésein, hanem békéltető ügyekben is eljártak. 1925-ben például 127 panaszt kellett 

kivizsgálniuk, amelyből 14-nél hoztak véghatározatot, és 113 esetben sikerült megegye-

168 Az 1924-es elöljáróság tagja: Barbély Béla borbély és fodrász, Bebesy József kárpitos, Bellovits Fe
renc csizmadia, Csitáry G. Jenő nyomdász, Gaszler Kálmán szíjgyártó, Gubicza Ferenc bádogos, Harmath 
Imre cipész, Héjj József borbély, Kottyán József csizmadia, Kiss Kálmán kőműves, Kiss Károly kőmű
ves, Kovács Ferenc hentes, Kovács Ferenc bőrgyáros, Kovács Károly ácsmester, Majoros János építő
mester, Nagy Lajos szobafestő és mázoló, Schreinerdorfer Ferenc mészáros és hentes, Süveges István 
ácsmester, Varga István női szabó. FML. Iptest. ír. Á. 8. d.
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zésre bírni a feleket169. 1926-ban a 148 ügyből csak öt esetben nem sikerült megegyez

niük, valamelyik fél fellebbezett. 124 panasz a tanoncok rossz körülményeire vonatko
zott, és 24 esetben az alacsony munkabér miatt fordultak a békéltető bizottsághoz170.

A közgyűléseket, ipartestületi üléseket rendszeresen a törvényben előírt időközönként 

tartották meg. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint az egy-másfél órás összejöveteleken 

igyekeztek körültekintően, egymásra figyelve dönteni. Általában 10-15 elöljárósági tag 

szólt rendszeresen. Néha veszekedtek, hiszen mindenkit ismertek, de csak ritkán szemé

lyeskedtek, és végül is mindig megegyeztek, ha nem aznap, akkor a következő testületi 

ülésen.

A hivatalos órák az ügyek szaporodásával egyenesen nőttek: eleinte napi két órát, de 

már 1920 végétől három órát tartottak nyitva, délután 4-7-ig. 1923-ban felvetették a 

mindennapos hivatalt, de ekkor az elöljáróság ezt még leszavazta171. 1926-tól változtat

tak: hétköznap délelőtt 8-12-ig, délután 4-7-ig, vasárnap 9-11-ig tartottak nyitva. Dél

előtt a vizsgákkal kapcsolatos ügyeket intézték, míg délután a tagok ügyes-bajos dolga

it. Vasárnap délelőtt rendszeresen ismeretterjesztő előadásokat is tartottak.

Az ipartestületnek a világháború idején a hadikölcsönbe fektetett vagyona elúszott. Be

vételei az egyszeri felvételi díjakból, a tagdíjakból, tagdíjhátralékokból, tanoncszerződ- 

tetésekből és szabadításokból, munkakönyvek kiadásából származtak. A harmincas 

évek második felétől a városi önkormányzat is rendszeresen támogatta az ipartestületet 

évente 200 pengővel. A megrendezett kiállításokból (évente átlag 1500 pengő) és az 

általuk üzemeltetett iparosszállóból (évente átlag 1000 pengő) is folyt be pénz.

A tagdíj fontos bevételi forrása volt az ipartestületnek. Összegét minden évben a márci

usi taggyűlésen elfogadott alapszabályban állapították meg a kereskedelmi és iparügyi 

miniszter jóváhagyásával. A húszas évek elején a miniszter nem tette ezt meg, így az 

ipartestületek bizonytalanok voltak, hogy mi alapján mennyi tagdíjat szedhetnek: az 

alkalmazottak száma vagy a műhely forgalma alapján állapítsák-e meg a tagdíjat.

169 FML. Iptest. ír. Á. 1925. 9. d.
FML. Iptest. ír. Á. 1926. 9. d.

171 FML. Jegyzőkönyv. Rendkívüli közgyűlés. 1923. április 6.
170
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Végül a korábbi gyakorlatnak megfelelően 1920-ban az alkalmazottak száma alapján 

hat csoportba sorolták a tagokat és fizettették a tagdíjat. Az I. csoportba az egyedül vagy 

egy segéddel dolgozók tartoztak, akik 10 korona éves tagdíjat fizettek, a II. csoportban 

1-3 segédig 17 korona, a III. csoportban 3-5 segédig 24 korona volt a tagdíj. A IV. cso

portban az 5-10 segéddel dolgozók 36 koronát, a V. csoportba a 10 segédnél többet al

kalmazók kerültek, ők 100 koronát fizettek, és végül a VI. csoport a gyáraké volt (20 

alkalmazott felett) 150 korona tagdíjjal172.

1922-ben tíz várost kérdezetek meg a székesfehérváriak a tagdíjról. A megkérdezettek 

közül egyedül Győrben volt önkéntes a tagság, a többi helyen kötelező. Három város

ban (Szegeden, Miskolcon és Pécsett) a kereseti adó alapján állapították meg a tagdíjat, 

de Balassagyarmaton mindenki egységesen 20 koronát fizetett. A többi városban az 

alkalmazottak száma alapján fizettek. A legkisebb tagdíjat Hódmezővásárhelyen 11 

koronában állapították meg, valamint Debrecenben 15 koronát fizettek a segéd nélkül 

dolgozó iparosok. A legtöbbet, 60 koronát Kaposváron kérték az egyedül dolgozó ipa

rostól. A megkérdezett városok zöme 30 koronától indította a tagdíjat. A székesfehérvá
ri ipartestület mindenben mértéktartó volt, és igyekezett az átlaghoz alkalmazkodni. így 

az 1922-es tagdíjak a következőképpen alakultak: I. csoport 30 korona (az egyes cso

portokba tartozás feltétele azonos volt az 1920-assal), II. cs. 50, III. cs. 80, IV. cs. 150, 

V. cs. 300 korona. (A gyárakról itt külön nem rendelkezetek). Két év alatt - az infláció 

miatt - háromszorosára nőtt a tagdíj.

Mivel a tagdíjat továbbra sem rendezték felülről, de az egyre erősödő infláció miatt 

1923-ban is emelni kellett, s egyedül most sem mertek határozni, a székesfehérváriak 

újból körkérdést intéztek a városokhoz, amely alapján a segéd nélkül dolgozóknak 400 

koronát állapítottak meg. A többi csoportban 800, 1600, 2500, 5000 korona, a gyárak

nak pedig 10 000 korona lett a tagdíj. Ekkor az IPOK tagság is 300 koronába került az 

ipartestületnek tagonként173. Ha a tagdíjak egymáshoz viszonyított arányát nézzük, ak

kor azt látjuk, hogy a segéd nélkül vagy 1 segéddel dolgozók és a két segéddel dolgozók

172 FML. Iptest. ír. Á. 439/1920.
173 FML. Iptest. ír. Á. 1259/1929
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(II. cs.) között a jövedelemkülönbség nagyobb, mint a több segédet alkalmazók eseté

ben. A 10 segéd fölöttiek jövedelme pedig valószínűleg olyan nagy és annyira biztos, 

hogy indokolhatja a jóval nagyobb arányú tagdíjat.

Az infláció mértékét mutatja, hogy az egy évnél korábbi iparengedély díja a negyven- 

szeresére, a mestervizsga díja húszszorosára nőtt. A tagdíj 1924 októberében már 5000 

korona a márciusi 500-hoz képest174.

1924 augusztusában bevezették az aranykoronát, ami nem csökkentette ugyan az inflá

ciót, csak a számolást könnyítette meg, bár az átszámolás mértéke is mindig változott.

1926-ban tisztult ki a helyzet, a kereskedelmi és iparügyi miniszter rendelete szerint a 

tagdíjat a kereseti adó175 alapján kellett számítani, de annak maximum 10 %-a lehetett. 

A mértékét az egyes városok maguk dönthették el. Ebben az évben a maximumot 

(10 %-ot) kérték tagdíjként Székesfehérváron. A jegyző kiszámolta, hogy a városban az 

iparosok 80 000 aranykorona kereseti adót fizettek. Az ipartestület működéséhez ennek 

az összegnek a 10 %-a kell, ráadásul a tagok így kevesebb tagdíjat fizetnek, mint ami
kor a segédek száma alapján számították a tagdíjat176.

1927-től a pengő megjelenésével megszűnt az infláció. A következő évben a gazdasági 

helyzet javulása, valamint az iparosok számának növekedése (több mint százzal emel

kedett) megengedte, hogy a tagdíjat a kereseti adó 7 %-ában állapítsák meg, és ezt két 
részletben lehetett befizetni. A legkisebb tagdíj 3 pengő lett177. 1932-ben a legmagasabb 

tagdíj 67 pengő volt178. Ennek az iparosnak az éves haszna 190 160 pengő lehetett, havi 

átlagban 1 597 pengő.

Ez 1940-ig maradt így, akkor megint a kereseti adó 10 %-át kérték, és az alsó határ 4 

pengő lett. 1942-ben már a gyárosok tagdíját is bontották, 25 munkásig 100 pengő, 26- 

50 munkás között 200 pengő, 51-100 alkalmazottig 400 pengő a tagdíjuk. (Ekkor már 

nagy létszámmal működött repülőtér, a Vadásztöltény gyár, az Alumínium gyár.) A gyá-

174 FML. Iptest. ír. Á. 657/1924
175 A kereseti adó a haszon (nettó jövedelem) 5 %-a.
176 FML. Iptest. ír. Á. Jegyző feljegyzés. 1926.
177 FML. Iptest. ír. Á. 10. d. 387/1927.
178 FML. Iptest. ír. Á. 16. d. 874/1932.
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raknak ugyan nem volt kötelező a tagság, de megérte belépni, mivel ők is foglalkoztat

tak tanoncokat, akiket az ipartestület vizsgáztatott, valamint számukra ezek az összegek 

nem voltak magasak, de az ipartestületen keresztül sok városi ügybe beleszólhattak.

A városi számvevőszék készítette el a tagsági díjak alapját képező kereseti kimutatáso

kat, amiért az ipartestület megfelelő honoráriumot fizetett.

Tagdíj Nem fizetők

Száma Százalékos aránya

3 p. 764 84%

3,5 p. 43 5%

4p. 23 3%

5 p. 13 1 %

6 p. 10 1 %

7p. 10 1 %

8 p. 1 %11

9 P- 11 1 %

10 p. 6 1 %

10 p. felett 15 2%

Összesen: 906 100%

48. ábra. Kimutatás azon ipartestület tagokról, akik 1936-ban nem fizettek tagsági díjat179

Az 1936-os jegyzői kimutatás nyilvántartja a tagdíjat nem fizetőket is, amelyből látszik 

hogy a legszegényebbek nem tudtak tagdíjat fizetni. Többször foglalkoztak az elöljáró

sági ülésen azzal, hogyan tudnák behajtani a tagdíjhátralékokat. Az 1927-es miniszteri 

rendelet lehetővé tette, hogy a tagdíj elmaradást közadó módra hajtsák be. Az ipartestü

let azonban soha nem élt ezzel a lehetőséggel, még akkor sem, amikor a válság idején 

nagyon sokan nem fizették a díjat, és emiatt a testület működése is veszélybe került. A

179 FML. Iptest. ír. Á. 10. d. Jegyzői feljegyzés a tagdíjról és a fizetők ill. nem fizetők számáról. 1936. 
Jelzet nélkül.
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problémát úgy oldották meg, hogy megbízták az ipartestületi szolgát, hogy személyesen 

keresse meg a hátralékosokat, és a beszedett díjért jutalmat kapott, majd később a be

szedett összeg bizonyos százaléka lett az övé. A válság alatt és után sok kérelem érke

zett az ipartestülethez a tagdíjhátralék elengedéséért. Idősebb iparosoknak általában 

elengedték a hátralékot, a többieknek részletfizetést ajánlottak, esetleg mérsékelték a 

díjat.

Székesfehérvár ekkor kisváros volt, mindenki ismert mindenkit; az ipartestület tagjai 

pedig életszemléletüknek megfelelően igyekeztek emberségesen eljárni. 1936-tól több 

tagdíj folyt be a korábbi évekhez képest, hiszen ekkor már érezhető volt a gazdasági 

fellendülés.

Az ipartestület kiadásait a jegyző, a másodjegyző, a pénztáros, a szolga fizetése, a fűtés, 

a világítás, a nyomtatványok, a hivatalos bélyegek megvétele adta. Az ipartestület va

gyonmérlege mindig pozitív volt, sokszor félretenni is tudtak. A takarékbetétek tőkeál
lománya 1936-ban 10 560 pengőt tett ki180. Gyakran rendeztek gyűjtést elsősorban a 

házalapra (saját székházra gyűjtöttek). Mértéktartóan, jól sáfárkodtak a pénzzel, mindig 

jutott az aggiparosok Segélyző Pénztárának (50 pengő), az iparostanoncok karácsonyára 

(100 pengő), jutalmazásra, és a dalárda fellépéseire (100 pengő).

Az ipartestület kiemelt fontosságot tulajdonított a segélyezésnek. Különösen a világ- 

gazdasági válság idején figyelt arra, hogy a megszavazott 200 pengőt megkapják a rá

szorultak. Valamint a Hadirokkantak Országos Szövetségét is rendszeresen támogatták 

évi 100 pengővel. Jellemző, hogy döntéseiket mindig körültekintően hozták, így 1932- 

ben megkérdezték Debrecen, Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Miskolc, Győr, 

Pécs, Sopron és Szombathely ipartestületét, hogy ők mennyit költenek segélyekre: 

Hódmezővásárhelyen 500 pengőt, Miskolcon 1000 pengőt, és Pécsett 4000 pengőt köl

töttek, a többi ipartestület ilyenre nem áldozott. A hadirokkantak szövetségének Szeged, 

Hódmezővásárhely és Sopron nem fizetett semmit, a többi ipartestület 400-tól 5000

180 FML. Naplófőkönyv 1935. 1936. 1937. évről.
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pengőig támogatta a szövetséget181. A kamarai és az IPOK tagdíj (285 pengő) is a ki

adás rovatot terhelte.

Az 1932-es törvény szerint minden iparos köteles volt valamely ipartestülethez tartozni, 

így 1938. február 13-án megalakult a Székesfehérvár és Vidéke Ipartestület, amelyhez 

ettől kezdve a székesfehérvári 1432 iparos mellett kb. 900 falusi kézműves is tarozott. 

(Az ország legnagyobb ipartestületéhez a következő települések tartoztak: Székesfehér

vár, Lovasberény, Kápolnásnyék, Velence, Pátka, Polgárdi, Füle, Aba, Csór, Csősz, 

Falubattyány, Gárdony, Inota, Iszkaszentgyörgy, Kisláng, Moha, Nadap, Pákozd, Sárke

resztes, Seregélyes, Soponya, Sukoró, Szabadbattyány, Kőszárhegy, Tác, Zámoly, 

Nádasladány, Jenő, Sárkeszi, Sárszentmihály, Úrhida.)

Az 1938-as városi rendezvények után a háborúhoz közeledve az ipartestület legfőbb 

ténykedése a hadba vonult iparosok családjának segítése, majd 1940-től különféle anya

gok (bőr, tűzifa) beszerzése és igazságos elosztása volt. Egyre nehezebb helyzetbe ke

rültek, mert a közgyűlések időnként határozatképtelenek voltak, az elöljárósági ülésekre 

pedig főleg a vidékiek ritkán jöttek el. Az 1943-as év legnagyobb problémáját az 

anyagbeszerzés jelentette, amit lelkiismeretesen nagy odaadással próbáltak megoldani.

1944 szeptemberében az ipartestület alkalmazottait is többször behívták légoltalmi szol

gálatra, majd szeptemberben a jegyzőkönyv a következő bejegyzéssel megszakadt: „lé
giriadó után folytatjuk”182.

Minden testület kulcsembere az elnök, aki megadja a szervezet arculatát, akinek kapcso

latai a testület városi szerepét és súlyát mutatják, és aki a tagok számára is mintát ad.

Az ipartestület vezetői 1920-ban azt nyilatkozták, hogy a kommün alatt is az ipartör

vény és alapszabályok alapján működött a szervezet. A Tanácsköztársaság bukása után

181 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Székesfehérvár és vidéke Ipartestíilet tevékenységével kapcsolatos ügyek 
1930-1944. cs. 2086/32 és 7883/32.
182 FML: Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1944. szeptember.
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néhány hétre Süveges István vállalta az elnökséget, majd szeptember 7-én az összes 

elöljárósági taggal együtt lemondott183.

1920 márciusában választották az ipartestület elnökévé Schmidl István kéményseprő 

mestert, aki 1931-ben bekövetkezett haláláig állt a testület élén. 1866-ban régi székesfe

hérvári iparos családban született. A kéményseprő mesterség kitanulása után segédként 

dolgozott. 1897-ben szerezte meg a megüresedett kéményseprői kerületi jogot. Ebben 

az évben kötött házasságot, majd három fia született, mindegyiket taníttatta, egyikük 

okleveles gazda, a másik okleveles építészmérnök (a városi önkormányzat műszaki elő

adója lesz, az 1938-ra átalakított város nagyrészt az ő érdeme), a harmadik kéményseprő 

lett.

Fiatal korában bekapcsolódott a katolikus legényegylet munkájába, majd 1888-ban az 

ipartestület elöljárósági tagjává választották, míg 1920-ban elnök lett. Kéményseprőként 

biztos anyagi háttérrel rendelkezett, így minden idejét a hivatalnak szentelte. E munká

ját díjazás nélkül, lelkiismeretesen, nagy megbecsülésnek örvendve látta el. Nyugodt, 

kiegyensúlyozott, mindig a megoldást és megbékélést kereső nagy tekintélyű vezető 

volt. Ügyelt arra, hogy a tanoncoknak és az aggiparosoknak minden évben jusson juta

lomra, illetve segélyre. Gyakran saját vagyonából is adott.

Nevéhez fűződik az iparos székház létesítése, az iparos dalárda létrehozása és a nagyhí

rű 1927-es országos ipari kiállítás Székesfehérváron való megrendezése. A város tör

vényhatóságának 1913 óta megbecsült tagja. A városi önkéntes tűzoltó egyesületben 

szertáros tisztként, majd pénztárosként dolgozott. Az egyesület örökös tiszteletbeli pa

rancsnokává választotta, és elnyerte a 25 éves tűzoltói királyi érmet is. Nemcsak az ipa
ros társai, de a város lakossága is ismerte és becsülte őt184.

1931-ben Süveges István ácsmester lett az ipartestület elnöke, aki közel egyidős volt 

Schmidl Istvánnal és régóta részt vett az ipartestület munkájában. Sok tapasztalttal ren-

183 Jegyzői jelentés 1919. FML. Iptest. ír. Á. 7. d.
184 Levél az Ipartestületek Országos Szövetsége Elnökségéhez Schmidl István munkásságról. írta Pinke 
István az ipartestület jegyzője. FML. Iptest. ír. Á. 12. d. 379/1930, Ipar 1931. júl. 15. Schmidl István 
nekrológ.
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delkezett ugyan, de gyakran türelmetlen, hangoskodó „időnként diktátori magatartást 

tanúsít183”, írják a jegyzőkönyvek. így sok ellenzője volt. 1938-ban 60 éves lett, s mivel 

ekkor az ipartestület átalakult, a fiatalabb nemzedék már nem őt választotta meg elnök

nek.

Az ország egyik legnagyobb ipartestületének elnöke 

Montskó Ferenc kékfestő lett, aki szintén nagymúltra 

visszatekintő kékfestő iparos család tagja, édesapja 

sokáig elöljárósági tag is volt, édesanyja a testület zász

lóanyja. Hogy tekintélyben nem maradt el a korábbi 

nemzedéktől, mutatja, hogy az ipartestület elnöksége 

mellett az Iparoskor elnöke volt, valamint az Iparos

székház Szövetkezet elnöke is, tagja a városi törvény- 

hatósági bizottságnak, a kisgyűlésnek, a felügyelő bi

zottságnak, társelnöke a MÁV Előre sportegyesületnek, 

társelnöke a Palotavárosi r.k. Egyházközségnek és
1 Й6igazgatója a Palotavárosi Olvasókörnek .

Az ipartestület alkalmazottjai a jegyző, majd a segédjegyző, a pénztáros és a szolga vol

tak. Őket igyekeztek az iparos családok megfelelő végzettségű gyerekei közül választa

ni, ettől egyedül 1938-ban tértek el, amikor nem iparos származású szolgát választottak. 

Az ipartestület alkalmazottai kivétel nélkül hosszú időn át hűségesen, megbízhatóan 

dolgoztak. Megérdemlik, hogy név szerint is szerepeljenek: Pinke István jegyző, Kapi

tány Lajos pénztáros, Vanka Margit gépíró. Füri Sándor volt ipartestületi szolgának 

élete végéig kegydíjat fizettek, majd feleségét is elhelyezték az aggiparosok otthoná
ban187.

183 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. Ülés. 1938. január. 
Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938.
FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1922. szeptember 2.
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Az alkalmazottak fizetését az ipartestület állapította meg. 1921-ben a jegyző fizetése 

14 530 korona (egy évre), ez az összeg más városhoz hasonlítva elég magas 

testület megállapítása szerint az állami alkalmazotti fizetés 170%-át adták ők. Az inflá
ció miatt fizetésüket állandóan emelték, és 1923-ban már búzában fizettek189. Majd a 

pengő bevezetésével a tisztviselők fizetése országosan megegyezett az állami tisztvise

lőkével.

188 volt. A

A Tanácsköztársaság alatt a testület jegyzője, Szőllőssy Ferenc teljhatalommal bírt, le

mondatta az ipartestület vezetőit, basáskodott, veszekedett, így 1920 augusztusában a

. Schmidl István idején többszöri próbálkozása 

ellenére sem tudott beleszólni az ipartestület életébe. Ezért pl. még 1920-ban megszer

vezte a Hadviseltek Iparos Egyesületét, mintegy „ellen ipartestületkénf’, de ez termé

szetesen nem lett életképes. Mivel újságíró volt, a városban saját lapot adott ki. Az Ipar 

c. újságon keresztül próbált hatni az ipartestületre. A városi kereskedelmi társaság veze

tőségének tagjaként a közéletben jelentős befolyással bírt. 1931 után az ipartestület elöl

járósági tagja, 1934-től alelnök lett. Végsősoron az újságján keresztül, valamint a kiállí

tási bizottság vezetőjeként sokat tett azért, hogy az iparosok élet- és munkakörülménye

it, nehézségeit és eredményeit bemutassa.

190testület az alkalmazása ellen szavazott

1922-ben választották jegyzőnek Pinke Istvánt (később Pallay István), aki ekkor jogász

hallgató volt, majd végzett jogászként teljes alkalmazásban vitte a mindennapi ügyeket. 

A testületi jegyzőkönyvek és levelek alapos, nagy tudású, precíz embert mutatnak.

1923-tól már segédjegyzőt is foglalkoztattak, mert a testület írásbeli munkái megszapo

rodtak. 1929-től alkalmaztak gépírónőt 80 pengőért. Vanka Margit 1941-ig, férjhez- 

menéséig dogozott, amikor is 300 pengő jutalmat kapott. Feladata elsősorban a levele

zés bonyolítása volt, majd 1933-tól a testületi jegyzőkönyveket gépelése is hozzátarto

zott.

FML: Iptest. ír. Á. 8. d. Pécsen 9 000 korona, Szegeden 6 000 korona, Balassagyarmaton 12 000 koro
na, Miskolcon 3 000 korona a jegyző fizetése ekkor.

A jegyző 1 q, a másodjegyző és pénztáros 75-79 kg, a szolga 50 kg búzát kapott egy évre. FML. Jegy
zőkönyv. Rendkívüli közgyűlés. 1923. július 19.

FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1920. augusztus.
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„191„Legyünk egyek lélekben, legyünk egyek akaratban, legyünk egyek cselekvésben 

jelmondat határozta meg az ipartestület tevékenységét a két világháború között, az ösz- 

szefogás és egymás segítése számukra a legfőbb vezérfonal volt.

Problémák, ellentmondások, eredmények

A kisiparos problémák ellentmondásosságát legjobban a kontárkérdés mutatja: ebben 

csúcsosodott ki az iparosoknak a kormányokkal, törvényekkel szembeni elégedetlensé

gük, ami mögött valójában a fel nem ismert világgazdasági szerkezetátalakulás húzódott 

meg, és a rossz szabályozás. Az ipartestület minden ülésén foglalkozott ezzel a kérdés

sel, sok panasz érkezett hozzájuk, és természetesen nem tudtak megoldást javasolni rá.

A panaszok nagy része az állami intézményeknél havi fixért dolgozó és mellette állami 

anyaggal és szerszámmal munkaidőn túl „fusizó” iparosok ellen érkezett. Pl. a vasútnál, 

a katonaságnál dolgozó fodrászok a nagyközönségnek is dolgoztak, ráadásul szombaton 

és vasárnap is, amikor a kisiparosnak zárva kellett lennie. A kamara fellépésére engedé

lyezték, hogy a fodrászok szombaton zárva legyenek, vasárnap délig dolgozhassanak, 

hétfőn viszont csak délelőtt. Ugyanígy később a fényképészek kérték, hogy vasárnap 

dolgozhassanak, esetleg egy más nap lesz szünetük.

1926-ban Schmidl István ipartestületi elnök a kamarához írt levelet: „Tisztelettel kérjük 

odahatni, hogy olyan rendelet adassék ki miszerint az üzleteket minden tulajdonos saját 

belátása szerint nyithassa ki megállapítva azt, hogy alkalmazottakat mely időben lehet 
foglalkoztatni.”192 Az üzletek kinyitásának és becsukásának korlátozása az állampolgár

ok jogainak megnyirbálását jelenti, miközben különféle közterhekkel amúgy is agyon 

vannak nyomva - fogalmazta meg az elnök.

Az állami intézmények alkalmazottai illegális úton szerzett anyagból iparigazolvány 

nélkül dolgoznak a város lakóinak. 1927-ben a cipészek panaszkodtak, hogy a katonai 

cipészek ismerősöknek készítenek cipőt, mivel a kincstár beszüntette a szakmunkások 

részére az órabérek kiutalását, valószínű a műhely így megszűnik, de kijátszók a rende-

191 Az ipartestület közgyűlési beszámolója. 1920. augusztus 1. FML. Iptest. ír. Á. 7. d.
192 FML. Iptest. ír. Á. 9. d. 60/1926.
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letet pl. a szakmunkásokat napszámosoknak jelentik be193. 1928-ban panaszt emeltek a 

vasút és a repülőtelep alkalmazottai ellen, akik munkaidőn túl munkát vállalnak vagy 

segéd nélküli mesternél dolgoznak. A feljelentések hatására a Hadiárva Intézetből a 

bognárt elbocsátották.

1921-ben nagy volt a felháborodás a rokkantteleppel szemben (később Hadiárva Inté

zet), amely különböző szakmájú iparos segédeket vett fel, főleg kovácsot, bognárt. 

Kedvezményes áron kapott nyersanyagot, a munkásait olcsó katonai élelmezésben ré

szesítette, így olcsóbban termeltek, de a polgármester szerint a Rokkant Iskolának joga 

van megrendeléseket elfogadni. 1924-ben panaszt tettek a Hadiárva Intézet ellen, mert 

nem fizet adót, de konkurenciát jelent, nyilvános versenytárgyaláson vesz részt. Jelen

tést küldtek a kamarának, amelyben megoldást sürgettek. 1929-ben el is rendelték az 

eddigi 14-ből a bognár-, a kovács-, a cipész-, a szabóműhelyek megszüntetését, így 40 

tanoncot át kellett vennie az ipartestületnek. 1931 -ben megnyugtatták az ipartestületet, 

hogy a Hadiárva Intézet leépítés alatt van, így nem fog versenyt támasztani a jövőben.

Panaszkodtak, hogy az ügyészség kefekötő munkát végeztet a foglyokkal, kérték a 

rendőrség asztalosműhelyének megszüntetését, mert az is konkurencia. Szerették volna 

eltiltatni a kefeáruval és nyers tésztával házalókat is194.

Az iparosok egyszerre szerettek volna liberális szellemű szabadságot (akkor nyit és zár, 

amikor akar) és teljes szabályozást: a verseny kizárására.

A kamarán keresztül kért törvényi szabályozás mellett az iparosok a városi hatóságok

nál tettek feljelentéseket, amelyekre konkrét büntetéseket szabtak, bár ezt kevesellték az 

iparosok. Különösen a korszak végére szaporodtak el a feljelentések.

1924-ben jelentették, hogy a városi építkezéseknél legalább 250 fő dolgozik bejelentés 

(iparigazolvány) nélkül. A vendéglő és a kórház festését nem szakiparosok végzik. Pa-

193 FML. Iptest. Ir. „C”. 1887-1928. 15. d. Cipész cs. 1927.
194 FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1925. május.
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naszt tettek, hogy az ügyészség a foglyaival fegyveres börtönőr felügyelete mellett ma
gánszemélyeknek kőművesmunkát végezetet - a munkát a hatóság beszüntette195.

Többnyire nem az egyes iparosok, hanem az ipartestület tett feljelentést a polgármester

nél. 1937-ben 100 feljelentésből (női szabók, fodrászok, asztalosok, ácsok, villanyszere

lők ellen) 57 elmarasztaló ítélet született. 1941-ben 72 feljelentés érkezett a polgármes

terhez kontár ügyben.

A feljelentések mellett kéréssel is gyakran fordultak a polgármesterhez, amit ő igyeke

zett teljesíteni. Pl. 1925-ben kérték, hogy indítsa el a városi építkezéseket, adjon házhe

lyeket, figyeljen rá, hogy az építkezéseknél csak szakképzett, engedéllyel rendelkező 

iparosok dolgozzanak. Szerették volna elérni, hogy azok az iparosok, akik állandóan 2-3 

segédet alkalmaztak, szüntessék be vagy csökkentsék a munkájukat. Kérték, hogy min

den városi munkát versenytárgyaláson adjanak ki. Kérték, hogy a közmunkákat a város 

iparosai kapják, ne budapesti generál vállalkozók.

Ugyanakkor a város polgármestere panaszkodott, az 1930-as közmunkáknál azért érte 

kára, mert nem generálvállalkozót alkalmazott. Pl. a tűzoltó őrlaktanya építésénél a pad

lózat megereszkedett, az asztalos szerint a padló alatti gerendát az ács rosszul szabta be, 
az ács a kőművesre tolta a hibát, hogy az alap a rossz, nem volt szintezve196.

A verseny kizárása érdekében az iparosok gyakran fordultak egymás ellen is. Ilyenkor 

az ipartestület próbált igazságot tenni. 1920-ban az ipartestület megvédte a feljelentett 
Rédey Géza cipészt, akit árdrágítás miatt internálni akartak197. 193 5-ben Hege Károly 

fényképész tiltakozott, hogy nem lépte át a szakosztály által meghatározott díjat. 1934- 

ben az ipartestület tett feljelentést egy festő ellen, aki 28 pengő értékű munkát 8 pengő

ért vállalt el, és a munkát egy segéddel végeztette el, így nem fizetett neki semmit.

A túlszabályozást mutatja, hogy gyakran ostromolták az ipartestületet ilyen kérdések

kel: gyárthatnak-e pozsonyi kiflit a cukrászok? (a válasz: nem); joga van-e üstkészítő

195 FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1924. november.
196 FML. Főispáni Iratok. Iparos és kereskedők panaszai és kérelmei. 1882-1934. cs.
197 FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1921. június. 9.
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rézművesnek fekete lemezből és vasból üstházat előállítani198; készíthet-e asztalos fából 

képkeretet, készíthetnek-e női kalaposok filcből és nemezből fiú kalapot is; kell-e külön 

ipar a női kalapra; joga van-e a bádogosnak az általa készített víztartó edényeket be

ónozni; milyen iparhoz tartozik az autójavítás; joga van-e a papoknak Pesten beszerezni 

a reverendát, amikor a városban négy szabó foglalkozik ezzel?

Budapest közelsége végig nagy konkurenciát jelentett a város iparosainak. 1933-tól fil

léres vonatokat indítottak (meghatározott napokon fillérekért lehetett a nagyobb váro

sokba utazni), ennek kapcsán kérték az iparosokat, hogy filléres iparcikkeket gyártsanak 

az idelátogatóknak. A filléres vonatok ellen tiltakoztak, mert így Pestre utaznak a vásár

lók, ugyanakkor igyekezetek olcsó cikkeket gyártani az ideutazóknak. Az újságokban a 

30-as évek végétől mindennapos hirdetésként szerepelt, hogy ne menjen Pestre vásárol

ni, itthon is megkaphat mindent.

A panaszok gyakran a nagy gyárak, kartellek és a külföldi behozatal ellen irányult. Pl. 

1926-ban a cipészek panaszkodtak, hogy az új kereskedelmi szerződés értelmében az 

Ausztriából behozott anyagra nagyobb a vám, mint a kész cipőre. Az ipartestület levelet 
írt az IPOSZ-hoz közvetítését kérve199. 1931-ben a borbélyok és fodrászok kérték, hogy 

a külföldről behozott zsilettkések vámját emeljék meg, mert így otthon borotválkoznak 

az emberek200. 193 5-ben a szabók a vattagyár áremelése ellen tiltakoztak. 1944-ben a 

székesfehérvári cipészek sérelmezték, hogy a Weiss és Túli Bőrgyárat elvették a zsidó 

tulajdonosaiktól és a kolozsvári Dermata cipőgyárnak adták.

Az első időkben főleg a terhek ellen emeltek szót: a kormány ígért ipart szabályozó tör

vényt, munkaalkalmat, hitelt, mindenféle kedvezményt, ezek helyett a leglehetetlenebb 

adók (fényűzési, forgalmi) és igazságtalan kereseti adó sújtotta az iparosokat. Valamint 

azt is nehezményezték, hogy a munkásbiztosítónak pénztári járulék előleget kell fizet
ni201. Később már a közüzemekre és szövetkezetekre panaszkodtak, hogy elvonják a

198 FML. Iptest. ír. Á. 12. d. Jegyzői feljegyzés. 1929. július.
199 FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1926. június.

FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1931. május.
1922. évi rendes közgyűlési beszámoló. FML. Iptest. ír. Á. 8. d.
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fogyasztóközönséget az iparosoktól. A nagyipar terjedését úgy ítélték meg, hogy ked

vezményeket csak a gyáripar élvez.

A sztrájkok külön fejtörést okoztak az ipartestületnek. Nehéz volt eldönteni, hogy kit 

védjen az ipartestület: a segédet vagy az iparost. 1924-ben arra panaszkodtak, hogy az 

építőipari munkások, segédek beszüntették a munkát, ugyanakkor 80 %-uk a kontárok

nál dolgozik. Azzal fordultak a város vezetéséhez, hogy ezentúl az ipartestület mondja 

meg, hogy kiket alkalmazzanak az építkezéseknél202. 1926 augusztusában Szombathe

lyen a festősegédek sztrájkoltak, így innen kértek munkásokat. Az ipartestület a kérés 

alól kibújva válaszolt: „az itteni festőipari szakszervezet már tud a sztrájkról, nem tartja 

jogosnak, de segédeket nem tud küldeni, mert mindnek van munkája 

rében az építőipari munkások léptek sztrájkba, az ipartestület közbenjárására egy hónap 

alatt befejeződött a sztrájk. 1936. májusában a cipészalkalmazottak szüntették be a mun

kát heti 2 pengő bérjavításért, két napon keresztül 61 férfi és 12 nő, majd négy nap múl

va három munkanapon keresztül 84 férfi és 23 nő, utána három napra 27 férfi hagyta 

abba a munkát. Összesen 45 műhelyben 96 férfi és 25 nő sztrájkolt204. Júliusban újból 

az építőipari munkások léptek sztrájkba. Az 1936. júliusi építőmunkás-sztrájk oka az 

volt, hogy az építési vállalkozók a munkások béremelésének kérése elől mereven elzár

kóztak. Nem sokkal később a be nem szervezett munkások munkába álltak. A vidékről 

hozott segédek segítségével a nagyobb építőmestereknél a munka megindult. Rendzava

rás nem történt, hatósági beavatkozásra nem került sor, csak néhány esetben kísérelték 

meg a sztrájkolok a dolgozókat elriasztani. 1936. augusztusától a sztrájkolok egy része 

is munkába állt205.

»203 . 1933. októbe-

A kőműveseknek és építőmestereknek nemcsak a munkások okoztak gondot. Vállalhat- 

e mérnök kőművesmunkát? - kérdezték. Évtizedeken keresztül dúlt a harc a mérnöki 

kamarai tagok valamint az építőmesterek és kőművesek között. Ráadásul a mindenütt

202 FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1924. június. 
FML. Iptest. ír. Á. 9. d. 85/1926.
FML. Iptest. ír. Á. 9. d. 1059/936.
SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Építőmesterek cs. 10275/36.
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megalakuló Építőmunkások Ipari és Termelő Sző vetkezte a polgári építővállalkozások 

megszüntetésére törtek - hangoztatták.

A kontárkérdés megoldására szigorúbb büntetéseket akartak, szerették volna, ha adócsa

lóként büntetik azokat, akik iparigazolvány nélkül vállalnak munkát. Remélték, hogy ha 

minden iparos valamelyik ipartestülethez tartozik, ellenőrizhető lesz. Az 1928-as rende

let szerint, ha az iparosok jelentik az ügyeket, a hatóságok kötelesek soron kívül eljárni. 

De az iparosok szerint a hatósági üzemek kontárai okozzák a legnagyobb kárt, így a 

megoldás szerintük az lenne, ha az ipartestületre bíznák az ügyek kivizsgálását, és ha 

hatósági jogkörrel rendelkeznének, hatékonyabb lehetne a fellépésük is. Más vélemény 

szerint a kérdés magától megoldódna, ha lenne elég munkaalkalom, amely mindenki 
megélhetését biztosítaná206.

Ezek a problémák és gondok nem egyediek; országos megoldásokat kívántak. Az ano

máliákat nem tudták megszüntetni, ami nem csoda, hiszen nem értették meg a változó 

világgazdaság kihívását: a növekvő szolgáltatóipar más szabályozást kíván, mint a ter

melőszféra; az erősödő nagyipar köré kell szervezni a bedolgozó kisipart (persze előbb 

nagyiparivá kellett volna termi pl. az építőipart); hatékony állami támogatással fenntar

tani és növelni a fizetőképes keresletet. Az, hogy ez nem sikerült, nem csak a gazdaság- 

politikusokon múlott. A magyar társadalomszerkezet és a külpolitikai irány erőteljesen 

behatárolta a mozgáslehetőségeket.

Az ipartestületek jogkörét 1938-ban a székesfehérvári jegyző így fogalmazta meg: „Az 

ipartestületek a kézművesrend tagjai érdekében törvény által életrehívott, autonóm jog

körrel felruházott testületek, amelyeknek minden kézművesiparos köteles tagja lenni. 

Az ipartestület feladata tagjai mindennemű gazdasági, művelődési és emberbaráti érde

keinek felkarolása és szolgálata. Anyagbeszerző, termelő, értékesítő és hitelszövetkeze

tek létesítésének kezdeményezése, a továbbképzés előmozdítása, tanonc- és segédmun

ka kiállítások rendezése, az iparosoknak az iparűzéssel kapcsolatban mindennemű ta

nácsadása, jogsegélyben való részesítése, tökéletesebb technikai eljárások meghonosítá-

206 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1928. december.
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sa, a munkaviszonyból származó vitás kérdések elintézése, a tagok és hozzátartozói
»207szociális kérdéseinek megoldása.

Az ipartestület tagjai komolyan gondolták ezeket a célokat, és meg is próbáltak tenni 

ezért. Hogy ez nem sikerült, nem csak rajtuk múlott. Sok tag csak a kötelező tagság mi

att lépett be, de nem vett részt az ipartestület és szakosztályok működésében, főleg a 

szegényebbek nem fizették a tagdíjat sem, mert nem érezték értelmét a tagságnak.

Az ipartestület megpróbálta kifejezni és közvetíteni tagjai érdekeit, ez igazából csak a 

városi szintig teljesült. A város biztosította az iparosoknak az életükhöz és munkájuk

hoz szükséges lehetőségeket és körülményeket, az iparosok munkái pedig gazdagították. 

Az 1931-től meginduló modem város kialakítása mindkét fél számára gyümölcsöző 

együttműködést eredményezett. Székesfehérvár új utakon járt, más módszerrel próbálta 

kezelni a válságot, mint az ország. A Hóman Bálint képviselő által kijárt állami támoga

tásokat ínségmunkákra, azaz közmunkákra (útépítés, csatornázás, villamosítás) fordítot

ták. így létrejött az új, modem város, amelyre turizmus épülhet, és ezzel új fizetőképes 

kereslet teremtődhet Székesfehérváron.

Az új irányt a ’38-as jubileumi események jelölték ki, de később nem tudták kihasználni 

a lehetőségeket az országos helyzetben bekövetkezett változások miatt, ahogy nem lehe

tett gyümölcsöztetni az iparosítást sem a háború miatt. Sajnos az országos, régiós ten

denciákat egy város nem változtathatja meg. Mindenesetre példaértékű Székesfehérvár 

ekkori fejlődése.

Az ipartestület kezdettől fogva (1887) szinte minden ülésén foglalkozott a szakképzett

ség eltörlése és a gyáripar konkurenciája miatt nehéz helyzetbe került kisiparosok érde

keivel. Egyik megoldásként különféle szövetkezetekbe tömörültek érdekeik közös, így 

hatékonyabb védelméért, de ezek a szövetkezetek mindig ki voltak szolgáltatva az or

szágos gazdaságpolitikának, ugyanis rendszeresen hitel kellett a működésükhöz.

207 Pallay István: Hasznos tudnivalók az ipari életben! In. Székesfehérvár és Fejér megyei ipara és keres
kedelme 1938. 331.
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1920-ban létrehozták az Iparosok Országos Központja Szövetkezetét. Székesfehérváron

is mozgalmat indítottak a szövetkezetbe tömörülésért, amely eredményeként 1923-ban

. Ők anyagbeszerző és termelő208megalakult a bőripari és az asztalosipari szövetkezet 

szövetkezetként az országos szövetkezet tagjai voltak. Eleinte jól működtek, és nyere

ségességüket mutatta, hogy miden évben jelentős összegeket tudtak adni az aggiparosok 

megsegítésére, sőt 1923-ben alapítványt is létrehoztak, amelynek kamatait a megörege
dett iparosokra fordították209.

A húszas évek végén azonban a kormány nem biztosított elegendő hitelt a forgó tőkére, 

így áruhiány keletkezett, és sok iparos tönkrement, néhányan pedig, akiknek nagyobb 

adósságuk keletkezett, fizetésképtelenek lettek. 1929-ben ugyan kaptak pénzt, de a meg

romlott gazdasági helyzetben már azok az adósok is veszteséggel működtek, akiknek 

ingatlanfedezete volt. A helyzet később sem javult lényegesen, így ezek a szövetkezetek 

1937-ben megszűntek.

1934. március 25-én tetőfedő ipari szövetkezet is létesült, amelynek 1 hónap alatt több 

mint 200 jegyzett részvényese lett210. Majd 1936-ban megalakult Székesfehérvár Aszta

losiparosainak Termelő és Értékesítő Szövetkezete, amelyhez a polgármester ingyen 

adott épületet a Sörház téren. A szövetkezet 1936-ban két famegmunkáló gépet kapott, 

egyéb felszerelést és szerszámot azonban nem, így 1940-ig 4262 pengőt fektettek be a 

tagok, és fokozatosan minden olyan gépet megszereztek, amely az egyes iparosoknak 

drága vagy nem sűrűn használatos, viszont a munka szempontjából fontos volt. Ezek 

bérbeadása évente ezer pengő feletti bevételt hozott. A forgalmunk 1940-ben 4 845 

pengő volt, és ebben az évben 61 ügyfél vette igénybe a szolgáltatásaikat.

FML. Iptest. ír. Á. 1920. IOKSZ levél.
FML. Iptest. Ir. „C”. Cipész d. 1921-1928. cs. 529/1923. 

210 Új szövetkezet. Ipar. 1934. április 1. 3.
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A szövetkezetei 1942-ben felszámolták, a gépeket kiárusították, a megőrzött leltár azt 

mutatja, hogy az évek folyamán komoly felszerelésre tettek szert, és jelentős haszonnal 
dolgoztak211.

A városi asztalos szövetkezet jó példája annak, hogy az önállóságot fontosnak tartó kis

iparosok érdekei is bizonyos pontokon összefogást, együttműködést eredményeztek. A 

városban, annak hasznára, a vállalkozásként (a tagok anyagilag érdekeltek) működő 

szövetkezet hosszútávon életképesebb az országosan szervezett, de igazán segítséget 

(hitelt) nem kapó szövetkezeteknél. Az ipartestületbe tömörült kisiparosok az önálló 

iparos ház megteremtésében a város közéletében elfoglalt helyük, tekintélyük - is így 

érdekérvényesítésük - zálogát látták. A húszas években az ipartestület az Úri utca 19. 

számú házban bérelt két szobát, de már a századforduló óta próbáltak az iparosok saját 

házat szerezni maguknak. Az I. világháborúban az erre a célra szinte fillérekből össze

adott pénzük elveszett, így 1922-ben újból felmerült a saját ház gondolata. Neubart Ig
nác órás 10 000 korona felajánlást tett a házalapra212, és újból megindult a gyűjtés. Az 

ipartestület pedig minden évben erre tette félre maradék pénzét, bár ekkor komoly gon

dot okozott az infláció miatt a pénz értékének megőrzése.

1924. október 12-én alakult meg a „Székesfehérvári Iparosok Háza mint Szövetkezet” 

280 taggal, 850 darab 25 aranykoronás névértékű részjeggyel, elnöke Szabó József tég

lagyáros lett. Ekkor a város egy 650 négyszögöles ingyen telket ígért a ház építésé
hez213. A következő években tárgysorsjátékokat szerveztek, és más ipartestületektől is 

kértek támogatást a vagyon gyarapítására. Az évek során több terv is született, végül a 

megoldást Klebelsberg Kuno adta, akinek a Szent korona utcában (később Bank utca) 

megörökölt házát az 1927-es kiállítás bevételéből és az összegyűjtött pénzekből meg

211 1 db. kombinált szalagfűrész, 1 db. egyengető és vastagsági gyalugép, 1 db. 700 mm-es kombinált 
szalagfűrész, maró, fúró és körfűrésszel, rászerelt előtéttel, mely az összes gépek meghajtására szolgált. 1 
db. 360 mm gyalulási szélességű kombinált egyengető kezelő és vastagsági gyalugép, golyós csapágyas 
biztonsági gömbölyű kés tengellyel. 1 db. S jelű gyalukés élesítőgép kézitolásra, állítható kőtengellyel. 2 
db szalagfürészlap, 1 db. körfűrészlap, 1 db. hosszlyukfúró, 2 db. maró orsó, 1 db. négyszögletes marófej, 
1 pár gyalukés. Ipartestületi Iratok. Á. 18. d. 458/1942.
212 1922. évi rendes közgyűlés beszámoló. 1922. április 30. FML. Iptest. ír. Á. 8. d.
213 Az ötven éves Székesfehérvári Ipartestület, in. Székesfehérvár és Fejér Megye ipara és kereskedelme 
1938.214.

122



tudták venni214. Az elkövetkezendő években a szövetkezetnek fizetett lakbért az ipartes

tület, de összetűzésbe kerültek egymással, ugyanis az ipartestület elöljárósága a részvé- 

nyi többség alapján nagyobb beleszólást szeretett volna ház ügyeibe. A vita évekig hú

zódott, amikor is 1940-ben az ipartestület a magánosoktól meg tudta venni üzletrészei

ket. Mindenesetre 1927-től a saját otthonában tartotta az ipartestület a fogadóóráit, és 

jutott hely más szervezetek rendezvényeinek is, itt tartották a továbbképzéseket, isme

retterjesztő előadásokat, különféle rendezvényeket, sőt saját italmérést is tartott fenn az 

iparoskor215.

Az ipartestület fontos feladatának tekintette a megöregedett iparosok sorsának rendezé

sét. Nyugdíjat nem sikerült kiharcolniuk a korszakban, így az iparos menházra és segé

lyezésre fordítottak nagyobb hangsúlyt. E területeken is hosszas küzdelmeket folytattak, 

de eredményeket is értek el. 1933-ban a Kamara szeretett volna 25 fős iparos aggintéze

tet létrehozni valamelyik vidéki városban. A feltétele az volt, hogy a város is hozzá tud
jon járulni a költségekhez216. A székesfehérvári polgármester (Csitáry G. Emil) jó lehe

tőséget látott arra, hogy megoldja az aggiparosok gondozását, ugyanis a város agginté

zetében 14 iparos és 2 kereskedő özvegye élt, amit soknak tartott. így fogalmazott de

cember elsején az ipartestületi ülésen: „nagy súlyt helyezek arra, hogy a menház város

omban állítassék fel, és igyekezni fogok a város teherbíró képességéhez mérten mind

azon előnyöket és szolgáltatásokat biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a menház 

itt létesüljön”217.

A kamarának megküldött ajánlatában szerepelt az, hogy ha egy új épületet emelne a 

kamara, ahhoz ingyen területet ad, valamint önköltségi áron terméskövet és homokot, 

sőt állami adómentességet és bizonyos időre városi adómentességet is, de ha vásárolni 

akar épületet, akkor egy földszintes iskolaépületet szívesen adna bérbe. A kamara bérelt 

épületben gondolkodott, és a menház fenntartására olyan alapítványt szeretett volna,

214 u. 0.216.
215 Székesfehérvári Iparoskör. u. o. 263.

SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Kamara iratai cs. 16360/1933.
217 FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1933. december 1., SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Kamara Iratai cs. 
15022/933.
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amely saját földjén megtermeli az idősek ellátásához szükséges növények nagy részét. 

A kb. 25 ellátottra a kamara 100 000 pengő kézpénzt adott volna visszafizetés nélkül 

egyszer, de az ellátást az évek során a városnak kellett volna megoldani, ez kb. 10 va

gon búzát jelentett volna évente - értékelik az ipartestületben a helyzetet. A kamara a 

hosszútávú ellátásra, a város a helyiségre koncentrált, végül Székesfehérvár polgármes

tere úgy ítélte meg, hogy a 100 000 pengő nincs arányban a város részéről hozandó ál

dozattal, és a kamara jobb ajánlatot kapott Nagykörösről. A nagykörösiek 30 évre vál

lalták, hogy 10 vagon búzát, 5 vagon fát és 1500 Watt áramot adnak a 100 000 pengő 

ellenében. Nagykörösnek könnyű, szólt a fehérvári értékelés, van a városnak saját föld
je218.

Végül is a kamara Nagykörösön sem hozta létre a menházat, az elkülönített pénzből 
segélyeket lehetett igényelni, Székesfehérvár is kapott belőle pl. 1934-ben219.

A Székesfehérvári Ipartestület Segélyző Pénztára fontos szerepet töltött be a dolgozni 

nem tudó iparosok ellátásában. Az 1892-ben alakult szervezetnek alapszabályai szerinti 

célja: „a Székesfehérvári Ipartestület a kötelékébe tartozó, avagy tartozott, elaggott, úgy 

az önhibájukon kívül, avagy baleset folytán nyomorban sínylődő iparosok, úgy a szintén 

önhibájukon kívül nyomorban és szegénységben elhalt iparosok özvegyei és árvái sor

sán enyhíteni. A pénztár az ipartestülettől elkülönítve, azonban ennek védnöksége és 

kezelése alá rendeltetett azon kötelezettséggel, hogy az ipartestület ezt úgy erkölcsi, 
mint pedig anyagi támogatásban részesíteni köteles”220. Az elnöki tisztet mindig az ipar

testület elnöke töltötte be, míg a segélyek folyósítását és egyéb - a közgyűlésnek fenn 

nem tartott - ügyek intézését hattagú választmány bonyolította le, mely választmány 

három tagját az ipartestület elöljárósága saját tagjai sorából, a másik hármat pedig a 

segélyző pénztár közgyűlése választotta. A pénztárban alapító tagnak számított az, aki 

egyszer és mindenkorra 25 forintot fizetett be a segélyző pénztárba. A rendes tagok évi 

1 forintot fizettek. Megalakulásakor a rendes tagok száma 120-130 között mozgott csak. 

Az alapító tagok közel 9 ezer forintot fizettek be. 1901-ben dr. Saára Gyula javaslatára a

218 FML. Jegyzőkönyv. Elöljárósági ülés. 1934. február.
219 Polgármesteri Hivatal Iratai. IV. B. Kereskedelmi és Iparkamara 1931-1944 csomó. 1934. október 29. 

A Székesfehérvári Ipartestület Segélyző Pénztára, in: Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938. 254.220
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pénztár vagyonából 15 ezer koronát alaptőkének nyilvánítottak, és ennek kamatait fordí

tották segélyre. Saára Gyula 50 ezer koronás alapítványt tett, és a későbbiek során még 

két tekintélyes alapítvány született. 1913-ban a segélyző pénztár tiszta vagyona 33 206 

korona volt221. Ekkor igen kevés hasonló intézmény dicsekedhetett ekkora vagyonnal.

Sajnos az 1914-es háború az alapvagyont (30 ezer korona) elvitte, az alapítványok érté

két pedig az infláció jelentős mértékben csökkentette. Schmidl István mindent elköve

tett, hogy a taglétszámot megemelje, amely törekvése 320 főnyi pénztártagot eredmé

nyezett, valamint sok helyről sikerült anyagi támogatást is szereznie, így évente 320- 

350 koronát tudtak segélyre fordítani. Ez 30-35 egyén helyzetét enyhítette222. 1935-től 

Süveges István állt a pénztár élén, aki a hadikölcsönökbe fektetett vagyonra hivatkozva 

a belügyminisztériumtól négy éven keresztül 200-300 korona támogatást szerzett223. A 

pénztárnak az ipartestületen kívül rendszeres jövedelmet biztosítottak a kiállítások bevé

telei és az egyes asztaltársaságok adományai, így 1937-re a pénztár tiszta vagyona 3000 

pengő lett.

221 u. o. 259.
222 Ipartestület éves beszámoló. 1931. FML. Iptest. ír. Á. 11. d.
223 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1939. december.
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KÖZÉLETI AKTIVITÁS

Az ipartestület számára fontos volt, hogy jó kapcsolatai legyenek a város szellemi életét 

meghatározó katolikus egyházzal és a gazdasági életet meghatározó városházával. Szá

mukra a jó kapcsolatok megrendelést, munkát, életet jelentettek: a vállalkozói lét bi

zonytalanságát a biztos állami és hivatali szervezetek megrendelései enyhítették.

A katolikus egyházzal való kapcsolat alapja a hagyományos vallásosság volt. Ugyanak

kor a katolikus egyház számára sem lehetett közömbös a városban jelentős helyet elfog

laló iparosság. Különösen Prohászka Ottokár keresztényszociális elvei találtak vissz

hangra. Az ipartestület nagy figyelmet fordított arra, hogy a vasárnapi úrmenetben az 

iparosok részt vegyenek, ezt még az újságban sem sajnálta közzétenni. Az 1925-ös ápri

lisi ipartestületi ülésen kiemelten foglalkoztak azzal, hogy ünnepi alkalmakkor a zászló

ra és a gyertyatartóra koszorúkat tegyenek, „hogy méltó megjelenésünk legyen nem úgy 

mint a legutóbbi feltámadási körmenetben224.

50. ábra. Tetőfedő iparosok a céhzászlóval, a céhládával 
és a céhkorsóval indulnak az Iparosok háza elől az úmapi körmenetre. 1935 körül225

224 FML. Jegyzőkönyv. Rendes közgyűlés. 1925. április. 
225 Demeter 2002. 126.
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Minden évben mozgósított az ipartestület az iparos és kereskedő kongregáció lelkigya
korlataira, amelyeket tavasszal egy héten át rendeztek226. Prohászka Ottokár is rendsze

resen tartott konferenciabeszédeket iparosok számára. A katolikus legényegylet is fo

lyamatosan szervezett iparosoknak lelkigyakorlatokat.

1926-ban a Székesfehérvári Katholikus Legényegylet fővédnöke Prohászka tiszteletére, 

püspökké szentelése 20. évfordulójára hódoló ünnepséget rendezett. Természetesen az 

ipartestület is részt vett ezen 28 fővel227. Prohászka Ottokár számos iparos szervezet 

fővédnöke volt, így a Keresztény Munkás Ifjak Országos Szövetségének Székesfehérvá

ri Csoportjának is. Az ipartestület pedig 1927-ben a székházában helyet biztosított az 

egyesületeknek. Prohászka személyesen is jó barátságban volt több iparossal, gyakran 

látogatta meg őket, Pl. Kiss J. Károly kőművesnél hetente megfordult228. Az ipartestület 

számos tagja (pl. Havranek Lajos, Kovács István, Kiss J. Kálmán, Gervein Mihály, 

Zimmermann Ferenc, Mayer Antal) emberbaráti szeretettől vezérelve 1926-ban az álla

mi fiúnevelő intézet (Javítóintézet) növendékei számára bérmáló szülői feladatot is vál

laltak.

Az ipartestület vezetése szorosan együttműködött a város vezetésével, kapcsolatuk köl

csönös volt, rendszeresen találkoztak és leveleztek. Minden fontosabb városi megmoz

dulásán részt vett az ipartestület, pl. 1923. június 3-án a Székesfehérvárra látogató Hor
thy Miklóst fogadó küldöttségben 12 ipartestületi tag szerepelt229. 1926-ban téli gazda

sági iskola létesítéséért jártak közbe a minisztériumban. A polgármester és Prohászka 

mellett Schmidl István utazott Budapestre. Az iskola 1929-re el is készült, és pl. hathe

tes háztartási tanfolyamokat tartottak benne.

Az ipartestület többször, 2-3 havonta fordult kéréssel vagy panasszal a városhoz, ezek 

jelentős részét megoldották. Különösen a világgazdasági válság idején sürgette a tervbe 

vett közmunkákat, amelyek jelentős segítséget jelentettek a szegény iparosoknak. „A 

kézműipari társadalom 80 %-a munka nélkül van, szünetelnek a köz- és magánépítkezé-

226 Az előadások kezdetét a Fejérmegyei Napló rendszeresen közölte.
227 FML. Iptest. ír. Á. 9. d. 1926.

Kovács Nagy 2000.
FML: Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1926. május.

228
229
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sek pedig ezen iparágak 35-36 féle más iparággal is összefüggnek.” Kérik a polgármes

tert, hogy a tervbe vett közmunkákat mihamarább megindítsa (Leánygimnázium, vasúti 

állomás bővítése, Széchenyi úti aluljáró megépítése), valamint a közmunkákat verseny- 

tárgyalás útján a nagyobb munkákat megosztva, csak helyi iparosokkal végeztesse.230

A városi törvényhatóságban meghatározó szerepet töltöttek be az iparosok, a város ve

zetésében megfelelő számban képviselték magukat, és hatékonyan tudtak fellépni érde

keik érvényesítéséért, különösen Csitáry G. Emil polgármester idején.

Az 1932-es székesfehérvári törvényhatóságnak 24 tagja iparos (a 140-ből), közülük 

örökös tag Kováts Ferenc bőrgyáros , a 48 virilis tagból 9 iparos: Csemay Vilmos 

sütő, Fodor Kálmán puskaműves, Gamsz János szabó, Kiss J. Kálmán kőműves, Kováts 

Ferenc hentes, Pintér János építőmester, Rehorska Vilmos kelmefestő, ifj. Vincz József 

mészáros és hentes, Zánthó Sándor csizmadia, a 48 választott tag közül 11 iparos: 

Barbély Béla borbély és fodrász, Bognár István kövező, Bory Pál géplakatos, Fekete 

József vendéglős, Gervein Mihály kovács, Háder Antal vendéglős, Hublik Ferenc bog

nár, Kszanter Ferenc kőműves, Schmidt István cipész, Vanka György ács, Szinável Ala
jos szíjgyártó, érdekképviseleti tag232 Koháry József asztalos, Süveges István ács volt. A

10 virilis (9+1 örökös tag) és 11 választott tag és a 3 kamarai képviselő az iparosok sú
lyát jelzi már 1932-ben233 . A tudatos városfejlesztési koncepció számolt is az iparosok 

városi életében való részvételével, és 193 8-1940-ig az ipartestület és a város kapcsolata

szoros és gyümölcsöző volt. Ennek a nagyipar városi megjelenése, majd a háború vetett 
véget.

230 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Székesfehérvár és vidéke Ipartestület tevékenységével kapcsolatos ügyek 
1930-1944.es. 1143/930.
231 Az 1929-es törvény szerint örökös tag Székesfehérváron 6 fő lehetett, ők biztosították a jogfolytonos
ságot. Később elhalálozások miatt az örökös tagok száma csökkent, 1942-ben csupán Kari István gyáros 
és dr. Hóman Bálint voltak e címen tagja a törvényhatóságnak.
232 Szakszerűség, vallásfelekezet és érdekképviselet címén 24 mandátumot határoztak meg: vallásfeleke
zetek közül hárman a római katolikus egyházat képviselték, az érdekképviseleti tagok többségét a mező- 
gazdasági bizottság 5 fővel és az Iparkamara 3 fővel adta. 1-1 képviselője volt az ügyvédi, közjegyzői, 
mérnöki és orvosi kamarának, a vitézeknek és az Országos Társadalombiztosításnak is. 14-en hivatali 
állásuknál fogva voltak tagjai a törvényhatóságnak.
233 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1932. december.
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Hóman Bálint a város képviselője is fontosnak tartotta az iparosokkal való kapcsolattar

tást. 1932. november 10-én az Iparosköméi tett látogatásakor a következőket mondta: 

„Nem foglalkoztam eddig politikával, üres lappal jöttem Önök közé, csak azt nézve, 

hogy magyar ember-e valaki és akar-e dolgozni. Éppen Fehérvárról értésükén, hogy 

szükségadóval olyanok is meg vannak terhelve, akik annak megfizetésére képtelenek, 

azonnal érintkezésbe léptem a pénzügyminiszter úrral, aminek következtében egy bizo

nyos létminimumot fogunk megállapítani, amelyen alul esők mentesíteni fognak ezen 

adónem alól. Nem hangulatkeltésért mondom ezt is, csak indoklásul a kormány igazsá

gos felfogásának... Kérem, ne várjanak tőlem hangzatos ígéreteket. Nem ígérni kívá

nok, hanem cselekedni fogok! »234

Az ipartestületnek a szociáldemokrata párttal volt a legtöbb konfliktusa. 1931-ben hiába 

magyarázták iparos társaiknak, hogy az iparosok és munkások érdekei ellentétesek. A 

törvényhatósági választást úgy értékelték, hogy a szociáldemokrata párt sok iparost 

megtévesztett, így több képviselőjük is bejutott a városi testületbe. Pl. a Búrtelepnek - 

ahol a vasúti dolgozók többsége élt - munkás képviselője lett235. Az ipartestület sérel

mezte azt is, hogy a szociáldemokraták az OTI társadalombiztosítási bizottságok képvi

seleteinek választásnál a kisiparosokat - a segédek, tanoncok után járó társadalombizto
sítási díj gyakori nem fizetése miatt - sikkasztóknak nevezték236.

A város polgármestere ugyanakkor tájékoztatta az ipartestületet arról, hogy a szociál

demokraták panasza szerint a mesterek 16-18 órát dolgoztatják az alkalmazottaikat, de 

több munkást а ТВ járulék miatt nem akarnak alkalmazni. Munkaidőben nem dolgozik 

rendesen - dohogtak a mesterek - de hétvégén tud kontárkodni. A megoldást a főispán 

közbenjárása adhatná azzal, ha több munkaalkalmat teremtene a városban - szögezték le 

az ipartestület ülésén 1931-ben a gazdasági világválság tetőpontján237.

A munkásmozgalommal tehát az ipartestület és így az iparosok jelentős része sem ro

konszenvezett, nem értették, hogy a céhes felfogású, családias szerveződésű vállalataik-

234 A fehérvári mandátum. Ipar. 1932. november 15. 1.
235 Lakner József felszólalása. FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1931. december. 

FML: Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1931. október.
237 u. o.
236
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ban a munkások miért érzik kiszolgáltatva magukat. Különösen az építőiparosoknál - 

ahol sok képzetlen munkás dolgozott minimális jövedelemért - alakultak ki sűrűn konf

liktusok. Az iparág technikai háttere még nem engedte meg a nagyiparrá alakulást, 

ugyanakkor munkáslétszáma, és a nagyfokú munkamegosztás már elérte ezt a szintet. A 

mesterek családi vállalkozásként működtek, pedig a foglalkoztatottak száma miatt már 

vállalati módon kellett volna funkcionálniuk. Az építőiparos sztrájkoknál a mester beállt 

dolgozni a munkások helyére ahelyett, hogy „gyári vezetőként” pl. sztrájktörőket kere

sett volna. Perszer anyagilag sem álltak úgy, hogy ezeket a munkabeszüntetéseket a 

tönkremenés veszélye nélkül átvészelhették volna. (Az is igaz, hogy a városban az épí

tőiparosok szakszervezete volt a legerősebb, és a szociáldemokrata párt tagságának 

egyharmadát adták. A párt elnöke Fekete István kőműves segéd volt.)

Nemcsak az egyes iparosok rendelkeztek jelentős külföldi (rokoni vagy céges) kapcso

latokkal, de az ipartestületnek is meg voltak azok a lehetőségei, hogy az országos szer

vezetekhez kapcsolódva az iparosok részt vegyenek a nemzetközi vásárokon. Ha tudott, 

az ipartestület is nyújtott pénzbeli segítséget az utazóknak. A nagyon szegény iparosok 

kivételével sokan jártak külföldre, elsősorban a környező, gazdasági kapcsolatokkal 

rendelkező országokba: Ausztria, Olaszország, Németország.

A közéletben való szereplés fontos eleme a sajtó. Az ipartestület tagjai már 1923-ban 

fontosnak tartották, hogy sajtóbizottságot alakítsanak, „amely a testület életéről tájékoz

tatja az olvasókat az Ipari Hírek c. újságban. Ugyan az ipartestületnek nincs sok pénze, 
de előfizetésekkel támogatni kell a lapokat238. A hivatalos lapokat mindig is járatta a 

testület, így 1923-ban a Budapesti Közlönyt és a Belügyi Közlönyt. 1926-tól előfizettek 

az Országos Ipari Hírlapra, a Műiparosra és a Vállalkozók Lapjára is. Süveges István 

kiemelte: „Fontos szerepe van a sajtónak a napi életünkben, s ugyanennyire fontos az, 
hogy jó sajtónk legyen239.”

Olyan kiadványokat is megrendeltek, amelyek segítették az iparosokat eligazodni a 

gazdasági életben: pl. 1927-ben „Az iparosság és adói” valamint „A vigyázat baleset” c.

238 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1923. március 8. 
FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1926. július.239
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könyvet vették meg. Ugyanebben az évben a Kis Újság (főszerkesztője Huszár Károly) 

újból indult, és állandó levelezőt kértek, aki havonta egyszer tájékoztatta az olvasókat. 

A következő évben megrendelték a Magyar Törvénykezés c. lapot és a „Kisipari hitel

ügyek története és reformjának módja”, valamint a „Hogyan kell az adóbevallást elké

szíteni” brosúrákat.

A városban működött Szőllőssy Ferenc vezetésével az Ipar c. lap, de a Schmidl István 

és Szőllőssy közti ellentét miatt csak 1929-tól tárgyaltak arról, hogy a lapot milyen fel

tétellel bocsátaná Szőllőssy az ipartestület rendelkezésére. A megegyezés szerint az Ipar 

második oldala évi 240 pengőért az ipartestület cikkeit tartalmazza. A lapot a testület 
hivatalos lapjaként ismerte el240. 1931-ben 700 példányban jelent meg, és minden testü

leti ülésről újságcikk tudósított. A sajtóbizottság hol működött, hol nem, többször újjá

szervezték, többször volt összetűzés Szőllőssy és valamelyik ipartestületi vezető között. 
De Szőllőssy 1934-ben a Kamara ezüst érmét kapta munkája elismeréseként241.

1935-ben az ipartestület a következő lapokat járatta: Budapesti Közlöny, Közgazdasági 

Értesítő, Ipartestületek Lapja, Székesfehérvári Ipar. 1942-ben hivatalos lapokra havonta 

30 pengőt költött az ipartestület. 1943-ban a Budapesti Közlöny és a Közgazdasági Ér

tesítő mellett az Anyagszabályozási Közlemények is megérkezetek. A sajtó hatalom, 

fogalmazták meg, ami meglepően bölcs előrelátást mutat.

1927-től telefon-előfizetéssel is rendelkeztek. A közgyűlésekre a meghívót, az egyes 

leveleket mégis személyesen a szolga kézbesítette minden ipartestületi tagnak. A har

mincas évektől a városi újságokon keresztül is hirdették a közgyűléseket, s ezekben az 

újságokban is rendszeresen jelentek meg az iparosokról szóló cikkek. Pl. a dalárda sike

reiről rendszeresen beszámoltak.

Az ipartestület kezdettől fogva részt vett az országos kiállításokon, és rendszeresen 

szervezett maga is kiállításokat, ezzel is lehetőséget adva tagjainak az ismertségre, a 

kapcsolatok építésére.

240 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1929. április 
241 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. 1934.
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A húszas években a dunántúli iparos segédmunka kiállításon is bemutatkoztak a város 

iparos segédei, többször díjat is hoztak, és a zsűriben székesfehérvári tagok is dolgoz

tak. 1921-ben a bírálóbizottság elnöke Havranek Lajos, a székesfehérvári ipartestület 

alelnöke volt242. 1923-tól minden évben rendezett az iparos tanonciskola kiállítást, ahol 

a bemutatott termékeket meg lehetett vásárolni, ezzel is segítve a tanoncok taníttatását.

A Budapesti Kamara évente szervezett árumintavásárt, de a kamara szakosztályai is 

szervezetek saját kiállításokat, az IPOSZ pedig az éves kongresszusait kötötte össze 

országos ipari és mezőgazdasági kiállítással, amelyet mindig más városban tartottak. 

1927-ben ünnepelte a székesfehérvári ipartestület 40 éves fennállását, ez alkalomból a 

városban szervezték meg az Ipartestületek Országos Szövetségének éves kongresszusát, 

valamint az országos ipari és mezőgazdasági vásárt. A szervezést már két évvel koráb

ban elkezdték, előkészítő bizottságot bíztak meg Schmidl István, Havranek Lajos, 

Hublik Ferenc, Koháry József, Süveges István személyében, az ipartestület jegyzője, 

Pinke István lett a kiállítási iroda titkára. A megyei alispán és a város polgármestere is 

támogatta a rendezvényt. Az 1927. augusztus 13 és 28 között megrendezett kiállítást az 

országos lapokban is reklámozták. Ez idő alatt több ipari kongresszust is tartottak a vá

rosban, ezek közül az augusztus 20-21-én tartott IPOSZ kongresszus volt a legjelentő

sebb. Az IPOSZ vezetősége ugyan nem állt a helyzet magaslatán, megváltoztatták a 

korábban megszavazott ügyrendet, így több fontos kérdés tárgyalása elmaradt, és bot

rányba fulladt a kongresszus. A kudarcot még két évvel később is emlegették a székes- 

fehérvári ipartestületnél.

A kongresszussal ellentétben a kiállítás és vásár nagy sikert aratott, és jelentős hasznot 

hozott a városnak és az ipartestületnek. „Hosszú hónapok gondos munkája formálta 

tökéletessé a székesfehérvári országos kiállítást, amely a rendszeres kiállítás-látogatók 

véleménye szerint messze felülmúlta a vidéken eddig rendezett kiállítások méreteit és

242 FML. Iptest. Ir. „L” 24. d. Lakatos cs. 1887-1927.
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nívóját is, sőt az egyes fülkék művészi elrendezésében elébe került a fővárosi kiállítások
»243sokszor túl könnyed szabadosságának.

A kiállítás a József főherceg laktanyában volt, és József főherceg Őkirályi fennsége 

nyitotta meg. A nagyszabású kiállítást 6 csarnokban helyezték el, az iparcsamokban a 

lakberendezések, üveg, porcelán, papír, írószer, élelmiszeripari termékek, textil, cipő, 

dísztárgyak, vegyi és kozmetikai cikkek voltak láthatók. A 201 kiállító több mint fele 

fehérvári iparos volt, Szentes János kárpitos a vida-féle fotelt (székesfehérvári talál

mány) mutatta be. A látogatók megtekintethették Sulek László 9 évig készített munká

ját, egy ebédlőgamitúrát, amely afrikai moires körtefából készült, és intarzia berakás 

díszítette. Az intarziák egy-egy a régi Magyarországhoz tartozó híres várat (Tölcsvár, 

Zboró, Árvavár, Trencsén, Krasznahorka, Franknó) ábrázoltak 

műves - aki nagy üzemekben tökéletesítette tudását - munkái, szeszgyári alkatrészek, 

szódavíztartályok, vendéglői edények a hozzáértők körében nagy elismerést vívtak ki.

244 . Vizkeleti Antal réz-

A legnagyobb létszámmal a textil és cipőipari csoport szerepelt. Az autó és kocsi csar

nokban a bemutatott autók zöme Budapesten, a lovaskocsik többsége Székesfehérváron 

készült. A vascsamokban a szintén székesfehérvári Krén-kályhák és Bory Pál motor és 

autóalkatrészei is megtekinthetők voltak. Az elektrotechnikai csarnokban a Ganz Gyár 

generátorai, transzformátorai, dinamói, motorjai képviselték a haladást245.

„Ötven éve nem volt ilyen kiállítás a városban, amely megmutatta, hogy az iparos intel- 

lektualitás mégis felül tud emelkedni az anyagi nehézségeken, hogy teret nyisson az 

iparos alkotó képességeknek és táplálja bennük a reményt, hogy végre mégis csak egy 

táborba fog tömörülni az iparosság, erők egyesítésére, tudás gyarapítására, tekintély 

fölépítésére, érdekek védelmezésére, egymás megbecsülésére, Isten dicsőségére, Haza 

szolgálatára.246» - írta az Ipar c. újságban Szőllőssy Ferenc. A kiállítás bezárása után a 

vitrineket és emlékeket átadták a múzeumnak. A több mint 24 000 pengő tiszta hasznot 

a székház megvásárlására fordította az ipartestület.

243 Kéthetes kiállítás az ezeréves városban. Ipar. XVII. évf. 17. sz. 1927. szeptember 1.1.
244 u. o. 2.
245 Kiállítás 1927.

Kéthetes kiállítás az ezeréves városban. Ipar. XVII. évf. 17. sz. 1927. szeptember 1.1.246
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A sikeren felbuzdulva kétévente megrendezték a kézművesipari kiállítást, amelynek 

1933-ban pl. hétezer látogatója volt, és a bevételt az iparos jóléti intézményeknek adták.

Az 1937-es kiállítás az ipartestület 50 éves jubileumára szervezeték, ekkor céhfelvonu

lást is szerveztek, s az ünnepségen Hóman Bálint is részt vett.

Az 1938-as VII. Kézműipari Kiállítás és Vásár már a Szent István év az ünnepség soro

zatába tartozott247.

1928-tól vezették be a Magyar hét rendezvénysorozatot, amely során a kirakatokban 

magyar termékeket állítottak ki és zsűriztek minden év novemberében248. (A városban 

napjainkban is megrendezik a kirakatversenyt, igaz, ez már a nagyáruházak versenye, és 

nem a kisipari termékek bemutatója.)

Az ipartestület eleinte fontosnak tartotta, hogy az országos szervezésű megmozduláso

kat a városban is megszervezze, és ezzel is kifejezze az ország iparosainak egységét.

1923-ban nagygyűlést tartottak az általános jövedelmi és vagyonadó ellen, úgy ítélték 

meg, hogy az 1922-es iparos törvény a kevés iparossal rendelkező városokban elvisel

hetetlen terhet ró, szemben azokak a városokkal mint pl. Győr, Szombathely, Sopron 

városban, ahol a lakosság nagy része „városi elem”, ott a helyzet nem olyan tarthatatlan, 
mint a földműves jellegű városoknál249.

Az 1924-es országos nagygyűlés az adó és munkabiztosításokról szólt, arról, hogy a 

betegsegélyezési díj túl magas, amit az alkalmazottak után be kell fizetni.

1925 júliusában nem csak nagygyűléssel tiltakoztak a forgalmi adó ellen, hanem sztráj

koltak: hétfőn 4-6-ig bezártak minden boltot és műhelyt. Nagy sérelmük volt, hogy ipa

rosoknak a parlamentben nem volt képviselője. Követelték az adóterhek enyhítését, an

nak igazságosabb, arányosabb megállapítását, tiltakoztak a fényűzési adó emelése ellen, 

könnyebb, áttekinthetőbb adminisztrációt akartak. Szorgalmazták az építkezések, köz

munkák megindítását, a segélyezést, a hitelkérdés megoldását, a kontárok elleni fellé-

247 Székesfehérvári VII. Kézműipari Kiállítás és Vásár. Ipar. 16. sz. 1938. augusztus. 15. 1.
248 FML: Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1928. szeptember. 
249 FML. Iptes. ír. Á. 8. d. 1923.
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pést. 1926-ban az egész országban zajlottak iparos nagygyűlések, amelyeken részt vet

tek a szomszédos községek ipartestületei is. De nem sok eredményt értek el, „a kormány 

nem támogatja az iparos társadalmat” - állapítják meg keserűen250. 1933-ban Budapes

ten elkeseredett hangú nagygyűlésre került sor, amelyre az ország minden részéről ér

keztek iparosok. Ezekben az években zajlottak a legnagyobb megmozdulások - a kilá- 

tástalanság is ekkor volt a legnagyobb.

Később is szerveztek nagyobb országos rendezvényeket, amelyeken a székesfehérváriak 

is részt vettek, de belátták, hogy ezekkel a demonstrációkkal csak ideiglenesen lehet 

magukra terelni a figyelmet, érdembeli eredményt elérni nem lehet. Az ipartestület ülé

sein sem tulajdonítottak nagy jelentőséget az ezeken való részvételnek, és nem szervez

tek már rá részvevőket.

Az ipartestületek, mint hatósági és gazdasági kérdések elintézésére hivatott önkormány

zati szervezetek a társadalmi szervezkedésre nem voltak alkalmasak. Az iparoskörök 

töltötték be ezt a szerepet, ahol a tagok családias körben szórakozhattak, tudásukat gya- 

rapíthatták, politizálhattak. A Székesfehérvári Iparoskor 1905-ben alakult meg, 

Havranek Antal akadémikus szobrászmester vezetésével, 204 rendes és 30 pártoló tag

gal. A kör a Lakatos utca 14. szám alatt bérelt helyiséget, a bútorok megvásárlására való 

pénzt az elnök kölcsönözte. Felvettek egy szolgát és az italmérési engedélyt is megsze

rezték. Az első években 10 könyvük, egy biliárdasztaluk volt, és előfizettek különféle 

szépirodalmi, szak- és napilapra. Rendszeresen szerveztek nyári mulatságokat. Hamaro

san kinőtték a helyiséget és a Kígyó u. 19. szám alá költöztek. Itt tekepályát építettek, a 

rend biztosítására napibiztost neveztek ki. Az első év telétől ismeretterjesztő előadáso

kat is rendeztek. Az elsőt dr. Prohászka Ottokár megyéspüspök tartotta, akit az egyesü
let első dísztagjának is megválasztottak251.

Rendeztek kiállításokat, állandó vigalmi bizottságot szerveztek, és a bevételek jelentős 

részét a könyvtár gyarapítására fordították. Más városok kiállításaira társas kirándulások 

formájában utaztak el, minden évben megünnepelték március 15-ét. A duplájára nőtt

250 FML: Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1926. május.
251 Az ötven éves Székesfehérvári Ipartestület, in. Székesfehérvár és Fejér Megye ipara 1938.268.
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taglétszám nagyobb helyiséget igényelt, így az iparos Szép Károly Kossuth u. 9 szám 

alatti házának üres lakrészét alakították át 1908-ban.

Az I. világháború előtt a kör a városi kulturális élet központjának számított: itt tartotta 

próbáit és előadásait a Zenekedvelő Egyesület, a Polgári Dalkör, és városi szavaló kör

zet is működött itt. Hamarosan felvetették a saját székház létesítésének gondolatát is. 

Ettől kezdve gyűjtöttek a házra, a bevételük nagy részét erre tartalékolták. A háború 

alatt ez a vagyon is elúszott. 1917-től új elnöke lett a körnek, Szentes János szitás mes

ter, akinek mindenekelőtt más helyiségről és bevételi forrásokról kellett gondoskodnia.

Az 1919. augusztus 8-i nyári mulatság nagy sikerrel zárult, a befolyt összeget a könyv

tárra, az aggiparosok támogatására tudták fordítani. Újból felmerült a székház létesíté

sének gondolata, és az ipartestület házépítő szövetkezetével felvették a kapcsolatot, 

hogy az épülő ház az iparoskömek is otthona lehessen. 1921-ben 68 fős dalárdát is ala

kítottak. Ismét az önművelődés került előtérbe, folytatták az ismeretterjesztő előadáso

kat, az elsőt ekkor is Prohászka Ottokár tartotta. A könyvtár állománya 300 kötetre 

emelkedett. 1922-ben tiszteletbeli tagoknak választották dr. Zavaros Aladár polgármes

tert, Mátrai Rudolf ciszterci gimnáziumi igazgatót, dr. Bezdek József reáliskolai igazga

tót, 1923-ban Nagy Pál főispánt, dr. Havranak József alispánt és Zavaros István tanonc
iskolái igazgatót252.

A kör tagjai nemcsak kulturális érdeklődésről tettek tanúbizonyságot, hanem szociális 

problémák iránti fogékonyságukról is. Évről évre rendszeresen tekintélyes összeggel 

támogatták az Aggiparosok Segélyező Pénztárát, 1922-ben 1500 koronát adtak az Or
szágos Iparos Árvaház létesítésére. 1924-ben három darab üzletrésszel beléptek a gár

donyi fürdőegyesületbe. Nem feledkezetek meg az alapítóról sem, 1925-ben akasztották 

a falra Havranek Antal arcképét ábrázoló festményt.253.

Az új iparosházban 1927-től először a berendezésről gondoskodtak, majd tekepályát 

építettek, nyári, farsangi mulatságokat, téli ismeretterjesztő előadásokat tartottak254.

252 u. o. 280.
253 Pallay István: A Székesfehérvári Iparoskor, in. Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938. 281.
254 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Egyesületek. 6. d. Iparoskor cs.
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Alapítványt hoztak létre a szorgalmas és jó magaviseletü iparostanoncok jutalmazására. 

A könyvtárba beszerezték Prohászka Ottokár és Gárdonyi Géza összes műveit. Szentes 

János halála után 1929-ben Koháry József asztalos lett a kör elnöke. A kör belépett a 

Társadalmi Egyesületek Országos Szövetségébe, és minden hazafias, szociális és kultu

rális társadalmi megmozdulásban részt vett. Az iparoskor szervezésében külön csopor

tot hoztak létre a fiatal iparosoknak, hogy „megfelelő szervezet hiányában ne a szociál

demokraták karjaiba legyenek kénytelenek menekülni.„255
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51. ábra. A Székesfehérvári Iparoskor tisztikara és választmánya 1930-ban256

255 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1929. június.
256 Demeter 2002. 124.

137



1930-ban ünnepelte a kör fennállásának 25 éves jubileumát a város és vidék társadalmi 

egyesületeivel. Az ünnepségen részt vett a főispán, a tankerület királyi főigazgatója, 

Kaltenecker Viktor felsőházi tag, a polgármester helyettese és több kanonok. A mise és 

ünnepség után népünnepély, hangverseny és táncmulatság tette emlékezetessé az ünne

pet. A megváltozott körülményekhez igazodva könyvviteli tanfolyamot szerveztek, 

majd az ifjúsági csoport számára felállították a sportszakosztályt. Ekkor élte fénykorát 

az egyesület.

A világgazdasági válság hatására a kör anyagi helyzete megrendült, farsangi mulatság 

helyett 1932-ben néma estet tartottak, így a mulatságra szánt összeg az iparoskor anyagi 

helyzetét javította. Ebben az évben kamarai országos elnökök és titkárok tartottak elő

adásokat. Koháry József lemondott, helyette Montskó Ferenc fiatal kékfestő mester 

(1938-tól az ipartestület elnöke) lett a kör első embere.

A válság elmúltával a kör életének fellendítése érdekében sok családias jellegű összejö

vetelt tartottak, ahol az iparosok problémáit beszélték meg. Megjelent a sakk is a biliárd 

és a teke mellett. Játékszakosztályokat alakítottak és rendszeres versenyeket rendeztek 

más egyesületek szakosztályainak meghívásával. 1933-ban a könyvtárban 616 könyv 

volt, amelyeket rendszeresen kikölcsönöztek.

M E G H f V 0

52. ábra. Báli meghívó 1926257

257 FML: Iptes. ír. Á. 1926. 12. d.
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A teaestélyek és táncmulatságok mellett 1934-ben már revíziós matinét rendeztek. 

1935-ben a farsangi iparos bálon Hóman Bálint is részt vett. 1936-tól az iparoskor lét

száma fokozatosan apadt.

1937-ben a felsővárosi és vízivárosi olvasókört felszámolták és könyveit az iparoskor 

örökölte. Érdemes néhány szót a Székesfehérvári Felső- és Vízivárosi Olvasókörről is 

szólni, mert a tagok 95 %-a kisiparosok közül került ki, és egyik legrégebbi olvasóköre 

volt a városnak. A kör elnöki teendőit Zavaros István ipariskolai igazgató látta el, aki 

nagy figyelmet fordított a tagok művelődésére. A kör rendezvényein ismeretterjesztő 

előadások is helyt kaptak, 1922-ben előadássorozatot tartottak az adókról. Az évek fo

lyamán sok könyvet gyűjtöttek (1 000 felett a darabszám), és természetesen játék és 

beszélgetés, önfeledt együttlét jellemezte az 1928-ban még havi 4 kömapot. De két év

vel később már csak vásár és ünnepnapokon jöttek össze. A világgazdasági válság ide

jén a tagoknak nem tellett mulatozásra. Szerettek volna egy rádiót, a belügyminisztertől 

kértek, de nem kaptak. 1932-ben már csak úgy tudta fenntartani magát a kör, hogy a 

háztulajdonos, Fekete József a bérleti díjat elengedte258.

1934-ben a Székesfehérvári Felső- és Vízivárosi Olvasókör bérelt helyiségéről lemon

dott, a háztulajdonos vendéglős kis szobájában ugyan még néhányan összejöttek, de már 

csak ünnepnapokon. „A város legrégibb, legnagyobb és nemzeti alapon álló körét”259 az 

ipartestületnek nem sikerült jobb időkre átmenteni, így ingósága árverésre került. A 

márciusi vagyonleltár szerint készpénzben 46,30 pengő, takarékban 15,80 pengőjük 

volt, a leltári tárgyaik 500 pengőt értek. Kifizetetlen vigalmi adójuk 165 pengőt tett ki, 

valamint a kör helyiségének takarítására 85 pengő hátralékuk volt, így az egyenleg 312 

pengőt mutatott. Év elején még 134 tag fizetett egy pengős tagdíjat260.

A feloszlatott olvasókör vagyonát jótékonysági célokra ajánlotta fel, 2 könyvszekrényét 

és könyveit (közel 1000 kötet) az iparoskömek és a Vízivárosi Katolikus Körnek aján-

258 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. 6. d. Olvasókör ír. 10501/932.
259 U. O.

U. O.260
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dékozta261. A kör a világgazdasági válság hatására oszlott fel, később pedig már nem 

volt igény ilyen szerveződésre. Átalakultak a szórakozási és információszerzési lehető

ségek: minden család számára elérhető lett a rádió és a mozi.

A város kulturális életének meghatározó eleme volt az iparoskor által 1921-ben alakított 

dalárda. A 68 fős énekkar elnöke Járosits István asztalos mester lett, a karnagy Szabó 

István György igazgatótanító. Harmóniumot először az iparostanonc iskolától kaptak 

kölcsön, és 1930-ban Jámbor István is ajándékozott egyet a dalárdának (bár megválto
zott körülményeire hivatkozva 1938-ban visszakérte262).

1921. augusztus 7-én a dalárda avatóünnepségén megjelent a polgármester, a Fővárosi 

Iparosdalárda képviselője, valamint a helyi dalárdák és egyletek képviselői. Ebben az 

évben tartották az első iparos szentmisét a Jézus Szíve templomban, és itt szerepelt elő

ször nyilvánosan a dalárda. Már az első évben öt nyilvános szereplést vállaltak, amely 

szorgalmukat és tehetségüket dicsérte. 1922-ben szerepeltek az Országos Dalosverse

nyen, és beléptek az Országos Magyar Dalos Szövetségbe. Egyre sűrűbben kaptak meg

hívásokat estélyekre, zászlószentelésekre és más ünnepségekre. 1923-ban a karnagyot 

elküldték Budapestre egy kamagyképző kurzus elvégzésére. A Laczkovits Béla vendég

lőjében, az iparoskor törzshelyén rendszeresen tartottak hangversenyt.

Ebben az évben a dalárda megkapta a levéltárban őrzött 1885-ben készült Iparos Ifjúság 

Önképző Köre zászlóját. A zászlóanya özv. Montskó Ferencné lett, aki gyönyörű arany

nyal átszőtt selyemszalagot kötött rá. Az első országos megmérettetés Sopronban volt 

1925-ben, amely csak egy emlékplakettet eredményezett. Hamarosan megalakult a Du

nántúli Dalos Szövetség, amely szervezésében az 1926-ban Pécsett megrendezett dalos

versenyen Tinódi szobrot kaptak ajándékba. A dalárdának nem sok pénze volt, rendsze

resen rászorultak az ipartestületre, 1927-ben harmóniumot kaptak tőlük, de a fellépései

ket nem mindig tudták finanszírozni, így 1927-ben Debrecenbe, 1928-ban Kaposvárra 

nem tudtak elutazni. A megye több községében azonban nagy sikerrel léptek fel a kü

lönböző táncmulatságokon. 1930-ban Hódmezővásárhelyen rendezték meg az I. orszá-

261 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. 6. d. Olvasókör ír.
262 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. 6. d. Egyesületek. Iparoskör dalárdája cs.
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gos iparos dalosversenyt, természetesen nem volt pénzük az útra: egy színdarabot ren

deztek, amely bevételéből, valamint az ipartestület és az iparoskor támogatásából fedez

ték az útiköltséget. Megérte a fáradozás, mert a népdal csoportban II. díjat nyertek.

Beneveztek 1931-ben a II. országos iparos dalosversenyre is, ahol szintén II. helyezést 

értek el és különdíjban részesültek. Nem csak mulatságokon stb. szerepeltek, de a városi 

színházban különböző népszínművekben is. 1933-tól az iparoskor a tekepályáját néhány 

napra a dalárdának adta át, hogy a sportversenyek bevételével is gyarapítsa pénzüket. A 

dalárda egyre jobban fejlődött és a XXVIII. országos dalosversenyen a könnyű népdal 

csoportban az első díjat szerezte meg, ami nagy erkölcsi elismerést jelentett.

1934-ben a III. országos iparos dalosversenyen való részvételhez Hóman Bálint 300 

pengő támogatást nyújtott, amit lampionos szerenáddal köszöntek meg, ahogy 1933-ban 

új elnöküknek, Schmidt Istvánnak is szerenádot adtak.

53. ábra. Az Iparoskor Dalárdája 1934-ben az ezüst serleggel263

263 Demeter 2002. 125.
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62 fő utazott Pécsre a versenyre, ahol a „Száll a felhő” című darabbal II. díjat nyertek. 

Az ajándékba kapott ezüst serleget családias ünnepség keretében avatták fel, ezen a vá

ros vezetői, a székesegyház karnagya, az iskolaigazgatók és az iparos testületek vezetői 

is jelen voltak.

1936-ban 800 pengőbe került a Szombathelyi országos dalosversenyen való részvétel. 

Az összeget gyűjtésekből teremtették elő és 53-an utaztak el. „Isten zengi napkelte”, 

„Magyar ünnepi dal” és a „Pater noster” kezdetű énekkel indultak. A 23 dalárda közül a 

negyedik helyen végeztek. A dalárdára is, ahogy más iparos társaságra is, jellemző volt 

a családias légkör, a meghitt összetartozás. így nem csoda, ha hosszú éveken át együtt 

énekelt Csicsics Gyula, Stáczer István, Pápay József, Nagy József, Major István, Józsa 

Imre, Kertész Ferenc, Horváth József és Horváth István, akik meghatározó egyéniségei 
voltak az együttesnek264. 1937-ben az Országos Dalos Szövetség vezetői között ellenté

tek támadtak, amely több hónapos tétlenség után a szövetség megszűnéséhez vezetett, 

helyette a Magyar Dalos Egyesületek Országos Szövetsége szervezte a későbbiekben az 

ország dalárdáinak szereplését.

Szabó István karnagy is lemondott, és a dalárda vezetői közül is többen abbahagyták, 

végül Montskó Ferenc lett a dalárda elnöke. Az átmeneti visszaesés után elérkezett a 

székesfehérvári dalárda fénykora: 1938-ban Székesfehérváron rendezték a XXV. orszá

gos dalosversenyt, ahol a 38 énekes Szemere Gyula karnaggyal az élen az ezüstérmes 

csoportban első díjat nyert, így jogot szerzett arra, hogy a következő évben már az 

aranyérmes csoportban indulhasson. A dicsőséget hozó ének Ádám Jenő „Hej rózsa, 

rózsa” című szerzeménye volt. A tíz év óta éneklő Gránási Imrét, Virág Ferencet, Noll 

Miklóst, Varga Gyulát, Bócz Lajost, Cser Palkovits Imrét, Tehel Lajost, Tehel Jenőt, 
Czák Istvánt hosszasan ünnepelték265.

A dalárda népszerűsége az iparosok önkifejező tulajdonságának bizonyítéka, minden 

nehézség ellenére nagy leleménnyel megszerezték azokat a pénzeket, amely lehetővé 

tette folyamatos működésüket, szakmai fejlődésüket és sikereiket.

264 Pallay István: Az iparoskor dalárdája, in. Székesfehérvár és Fejér megye ipara 1938. 316.
265 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Dalkörök cs.
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KÉPZETTSÉG ÉS UTÁNPÓTLÁS

Az iparosok iskolázottsága a szakmával is összefüggött. A legiskolázottabbak a nyom

dászok voltak, a legtöbb közülük középiskolai végzettséggel bírt. A cipész, csizmadia, 

kőműves, asztalos, ács, bognár, kovács, lakatos szakmával rendelkezők között a legke

vesebb az, aki a középiskola négy osztályát végezte csak el. A szabók és varrónők isko

lázottsága jelentősen emelkedett 1920 és 1930 között, különösen a nők iskolai végzett

sége nőtt meg. A fiúk nemzedékében már általános volt a négy középiskola (általában 

polgári)266.

A más gazdasági lehetőségek mellett szembetűnő a tanultság és iskolázottság különbsé
ge az ekkor élt két generáció között267. Az apák korosztályának háttere eleve szerényebb 

iskolázottsági szintet örökített tovább, miközben a szakmatanulás a paraszti sorból való 

kiemelkedést, a társadalmi ranglétrán való előrekapaszkodást jelentette. Náluk az elemi 

iskolai végzettség dominált, s ez összhangban állt anyagi helyzetükkel és a korabeli 

viszonyokkal. Az iskolázottságuk a dualizmus korának oktatási viszonyairól, társadalmi 

igényeiről szól, hiszen tanulóéveik a századfordulóra vagy korábbra estek.

A fiúk nemzedéke jóval nagyobb mértékben törekedett tanultságuk emelésére, s anyagi 

körülményeik ugyan fontosak, de távolról sem kizárólagos szerepet játszottak iskolai 

végzettségük alakításában. Műveltségüknek javulását természetesen ösztönözte a tech

nikai és műszaki fejlődés, az 1920-as évek elejétől intenzívvé vált villamosítás, a moto

rizáció, a rádiózás és a kor sok más technikai, műszaki újdonsága. Az új termékek előál

lítása, javítása újfajta és magasabb fokú szakmai ismereteket kívánt, amelyek megszer

zéséhez szélesebb általános műveltségre, nagyobb iskolázottságra volt szükség. Az ek

kor született gyerekek már autószerelők akartak lenni, és finommechanikát tanultak.

Az iskolázottság azért is fontos, mert a választójog egyik alapvető feltétele volt: először 

a férfiaknál négy, majd hat elemi iskolai végzettséghez, a nőknél magasabb szintű ta- 

nultsághoz, illetve egyéb tényezők kombinációjához kötötték a szavazás jogát. 1938-ig

266 L. Nagy 1997. 64. 
267 L. Nagy 1995. 199.
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a férfi iparosok 90 %-a bírt választójoggal, ekkortól (hat elemi a határ) már csak 68 %- 

uk jogosult a választásokon való részvételre268.

Tanoncképzés

Mivel a város által működtetett iparos iskola felett szakmai felügyeletet gyakorolt az 

ipartestület, valamint a tanoncok mesterekhez való kihelyezése és vizsgáztatása fontos 

részét képezte az ipartestület munkájának, így az ipartestületi iratokból hiteles kép raj

zolható meg.

Az iparos inasoknak a szakiskolája az 1884-ben létesített tanonciskola volt, amelynek 

1922-ben törvényileg szabályozták a működését: ahol a tanonckötelesek száma elérte a 

40-et, ott tanonciskolát kell nyitni, máshol csak tanonctanfolyamokat kell tartani, és ha a 

lánytanoncok száma is elérte a 40-et, számukra is külön iskolát kellett felállítani. A ta- 

noncoktatásban 10 hónap volt a tanév, a tanítási idő heti 9 órát tett ki. Ezt úgy kellett 

elosztani, hogy naponta minimum 2, maximum 5 órát lehetett tartani. A gyerek- és fia

talkorú tanoncok oktatási ideje beszámított a munkaidőbe.

A tanonciskola 4 éves képzést adott, de nem volt kötelező elvégezni mind a négy osz

tályt: előiskolázottság szerint osztották be a tanulókat az egyes évfolyamokra. Akik csak 

az elemi iskolát végezték el, azoknak ki kellett járniuk mind a négy osztályt. A közép- 

és polgári iskola III. és IV. osztályából a tanonciskola II. osztályába léphettek át. Aki 

befejezte a középiskola V-VI. osztályát, annak csak a IV. osztályba kellett beiratkoz- 

. A tanonciskolában magyar nyelvet, földrajzot, történelmet, számtant, mértant, 

természettant és vegytant, könyvvitelt és költségvetéstant, szabadkézi és mértani rajzot, 

szerkezettant és technológiát, valamint polgári és közgazdasági ismereteket és áruisme

retet tanultak. Heti egy órában hit- és erkölcstan is szerepelt az órarendben.

•269ma

A tanonciskolában általános ipari képzés folyt, ami azt jelentette, hogy bármilyen szak

mára is készült a tanuló, a tananyag azonos volt. A tanonciskolák - írta Tahy István, a 

terület akkori szakértője - „sem nem elemi iskolák, sem nem középiskolák. Bizonyítvá-

268 L. Nagy 1997. 70., 2200/1922 ME sz. rendelet, az 1925:XXVI. te. 1938:XIX. te. 
1922:XII. te.269
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nyuknak... nincs minősítő ereje, tananyaguk, könyveik elavultak s kevés kivétellel csak
„270lelkiismeret megnyugtatására alkalmasak, 

segédvizsgához való tudást biztosította. De mivel a segédvizsgának nem volt feltétele az 

iparos iskola elvégzése, nem minden iparos végezte el, így nem igazán lehet kikövet

keztetni, hogy hányán végezték el, és hánynak adott megfelelő szakmai tudást.

Az iskola gyakorlatilag az inas számára a

Székesfehérváron több helyen is folyt iparos tanoncképzés. 1920-tól a Déli Vasúti Mű

hely tanonciskolát szervezett, saját szakmunkásainak utánpótlására.

Az 1922-ben alakult rokkantiskolában, később Hadiárva Intézetben (az első világhábo

rús hadiárva gyerekek számára alakult), ahol 10-12 munkás, 180-200 tanuló élt. Vezető

je Forda Jenő volt, és majdnem minden szakmában képezetek tanulókat 1932-ig, amikor 

is az intézményt megszüntették. Helyébe a vas és fémipari iskola került.

1925-től a Fiúnevelő Otthonban is képeztek tanoncokat - asztalos, géplakatos, borbély 

és fodrász, kárpitos, faesztergályos, cipész és szabó szakmában.

De a legtöbb tanuló a város által működtetett Iparos Tanonciskolába járt. Az iparos ta

nonciskola igazgatója Zavaros István, tanárai Vaimár István és vitéz Oláh József ipar

művészek, Tamás Ödön tanító, Kiss Dezső építészmérnök, a leányiskolában Lamber 

Jolán tanítónő volt. Az iskola 1937-ben 520 tanulót számlált, de volt olyan időszak is, 

amikor ezerre is felment a számuk. A leányiskola 1924-ben létesült, 220-230 növendék 

tanult itt. Az iskola rendelkezett levente- és cserkészcsapattal, tanulói és tanári könyv

tárral. Tanulói nagy számban vettek részt a március 15-i ünnepségeken, az iparosság 

védőszentje ünnepén tartott szent miséken. Minden évben rendeztek farsangi mulatsá

got. 1924-től 1938-ig minden évben tartottak tanoncipari kiállítást, ahol a bemutatott 

tárgyakat eladták és az összeget a szegény tanulók megsegítésére fordították. 1934-ben 

a tanonciskola 25 éves fennállása évfordulóján országos tanoncipari kiállítást szerveze
tek271.

270 Tahy István 1930. 293-294., In. L. Nagy 1997. 80. 
271 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1934. március.
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Az ipartestület szívén viselte az iskola ügyét, folyamatosan ellenőrizte és segítette mun

kájukat. Az iparos tanonciskola felügyelő bizottságába két ipartestületi tagot delegáltak, 

és az évvégi jutalmazásokhoz, valamint a karácsonyi ajándékokhoz a testület minden 

évben hozzájárult, erre rendszeresen gyűjtöttek. Pl. 1921-ben 67 iparos adott pénzt az 

évi jutalmazáshoz272. Több iparos tett alapítványt, pl. Maron István egyetemista és ipa

ros tanoncok számára a magasabb képzettség elérésére vagy külföldi tanuláshoz. Jám

bor István 1925-től egy-egy szorgalmas és jó magaviseletű kőműves és ács tanulónak, 

Klein Rezső az 1927-es kiállításra felajánlott, de fel nem használt 1000 pengőjét adta 

oda a tanoncok segítésére.

Az iskola tanárai fontosnak tartották a továbbképzéseket: 1922-ben hárman mentek 

Németországba tanulmányútra, 1926-ban négy tanáruk nyári tanítói tanfolyamon vett 

részt, 1928-ban a szegedi továbbképzésre utazott négy fő. Mindegyikük költségéhez az 

ipartestület hozzájárult273. 1927 óta Székesfehérváron a tanítók és tanárok számára köz

ismereti tanfolyamokat tartottak, amelyre az ország minden részéből érkeztek hallga
tók274. Az iparos tanonciskolái tanítók és tanárok országos egyesületének elnöke Zava

ros István volt.

Az ipartestület az iskola számára járatta lapjukat, a Magyar Iparos Nevelést. E lap, 

ahogy a rendszeres továbbképzések is, elsősorban módszertani segítséget adott a taná

roknak. Az 1929-es újság első számában Vaimár István a székesfehérvári iparos tanonc

iskola helyettes igazgatója írt cikket, amelyben a szakrajz tanításához adott tanácsokat. 

A régóta nagy tapasztalatokra szert tett vérbeli tanár letisztult fogalmakkal és módsze

rekkel dolgozott, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé, megkeresve a rajzidomok és az 

ipari formák közti kapcsolatot. Fontosnak tartotta, hogy a tanulók kérdezzenek és egy

mást is ellenőrizzék. Szerinte hozzá kell szoktatni a tanulókat a tiszta és precíz munká

hoz, hogy először gondolják végig a feladatot, legyenek ötleteik a megoldáshoz, és nem 

utolsó sorban hangsúlyozta, hogy szerettessük meg a tanulókkal a rajzot. „Értessük meg

272 FML. Iptest. ír. Tanoncügyek. 46. d. A tanonciskola és az ipartestület kapcsolat 1891-1928. cs. 1921. 
jelzet nélkül.
273 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1922. 1926. 1928. december.
274 Monográfia 1937. 547.
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annak ipari szempontból óriási fontosságát. A rajz beszéd, nemzetközi nyelv. Jó iparos 

rajztudás nélkül el sem képzelhető275.” Elvei a mai didaktikában is helytállóak. A rajz 

nagy súllyal szerepelt az iparos tanoncok órarendjében, az órák fele (4 óra) rajzóra na

ponta, a másik fele közismeret és 1 óra hittan volt.

Mit tanultak? 1930-ban a székesfehérvári iparos tanonciskolában egy építőiparos tanonc 

november 1-től március végéig járt iskolába, hetente 1 napot délelőtt 8-tól 12-ig, dél

után 2-től 6-ig. Kéthetente még egy délelőtt volt tanítás. Más szakmák tanoncai hetente 

kétszer jártak iskolába egyik alkalommal 3 órát (hittan, és 2 óra közismeret) tanultak, a 

másik napon 3 óra szakrajz volt délután 2-től 6-ig276. Egyedül a hentes és mészáros ta

nulóknak nem volt szakrajz órájuk, minden más szakma pontos rajztudást igényelt. Az 

1938-39-es tanévben még figyeltek arra, hogy izraelita hittant is tartsanak277. (Az 

1938/39-es órarend a mellékletben.)

Egy faszobrász tanuló 1926-os ellenőrzőjében magaviseletből, vallástanból, olvasásból, 

természettudományokból, üzleti fogalmazásból, írásbeli és rajzmunkák külalakjából, 

ipari számvetésből, ipari könyvvitel és költségvetésből, szakrajzból kapott jegyet, vala
mint általános előmeneteli értékelést278.

1938-ban a tanonciskolában három 40-50 m2-es 30 tanulót befogadó mintaműhely mű

ködött: szabászterem, egyesített férfi és női szabó ipari műhely, és cipészipari mű
hely279. Ebben az évben a belvárosi elemi iskola megszűnt, termeit iparos tanfolyamok

ra használták, és az iparostanonc iskolában már csak iparos oktatás folyt, bár a lányok is 

ide költöztek a Deák Ferenc utcából. Ekkor a tanítás meghosszabbodott, délelőtt 1-ig, 

délután V% 2-től 7-ig tartott. Majd leventefoglalkozások kezdődtek a termekben, a leven
ték gyakran vasárnap is igénybe vették a termeket280.

275 Magyar Iparos Nevelés. 1929/1. 15.
276 FML. Iptest. ír. Á. 12. d. 209/1930.
277 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Kézműipari tanfolyam cs. 1938-1941., FML. Iptest. ír. Tanoncügyek. 46. d. 
Iparostanonc iskolai órarend. 1938/39. Jelzetlen.
2 8 FML. Iptest. ír. Tanoncügyek. 38. d.

SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Kézműipari tanfolyam cs. 1938-1941. 3578/1938. 
u. o.
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Az oktatás 1940-től már akadozott, a tömeges hiányzás oka az volt, hogy különféle ren

deletek elvonták a tanoncokat és segédeket a műhelygyakorlattól. Hiába kérték, hogy „a
281»tanoncok adassanak vissza a műhelyeknek.

Tanonc-szerződés.

/* ^4

mester és

között a mai) napon következő szerződés köttetett:
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$nevű
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leinr«! ki
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szüle
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mesterhez

tanoncul adja.

5 A tanviszony megájtapittatott:

tartama:

kezdete: 19
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28254. ábra. Lits Jánosné József nevű fiának tanoncszerződése Kiss Károly kőművessel

281 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1940. február.
282 FML. Iptest. ír. Tanoncügyek. 1909-1928. 39. d. „K”. 1907-1929. cs.
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A tanoncok tanulmányaihoz hozzátartozott, hogy egy mesterhez szegődve, ott dolgozva 

tanulják meg a szakmát. A mesternél töltött tanoncidő eleinte három év volt. Az ipartes

tület kötötte a tanoncszerződéseket, és szervezte meg a vizsgát, amely után segéd lett a 

tanoncból.

Az ipartestület rendszeres feladatai közé tartozott annak eldöntése is, hogy a tanoncidő- 

ből mennyit engedjenek el. Bár e tekintetben szigorúak voltak, még köztiszteletben álló 

iparos gyerekének is csak 1-2 hónapot engedtek el. Minden egyes esetet külön megvizs

gáltak, és igyekeztek felelős döntést hozni. Bory Pál, a város egyik legismertebb gépla

katosa kérte pl. 1923 áprilisában két tanonca idő előtti felszabadítását. Ugyan tanonc- 

szerződésükben november szerepelt, mert a tanoncok később lettek szerződtetve, de már 

hat hónapja kezdő segédi fizetést kapnak. A tanulók négy középiskolát végeztek, és 

most is jó előmenetelt tanúsítanak. Felszabadításuk után is a gépműhelyben maradnak, 
és a tanonciskolába-járás alól szeretné csak felmentetni őket a mester283. Az ehhez ha

sonló kéréseket teljesítette az ipartestület.

Nem szegődtettek olyan tanoncot, akiknek csak 1-2 iskolája volt. 1937-ben 5 elemivel 

lehetett tanoncot alkalmazni. 1941-ben változott a helyzet, kisebb végzettség is elég volt 
már, sőt ha nem is töltötte ki a tanonc idejét, de sikeres vizsgát tett, felszabadították284. 

1942-ben már az ipartestület úgy ítélte meg, hogy a tanonckérdést szabályozni kell, 

mert az ifjúság az iskolából kikerülve nem akar tanonc lenni. Tanoncszerződés nélkül 

évekig dolgozik az iparban, és utána váltja ki a munkakönyvét. 1942-ben a fiú polgári 

iskola növendékeit akarták megnyerni a kézműves ipari pályára, de csak vidékiek jöttek 

tanoncnak. Kollégiummal azonban nem rendelkeztek285. 1944-ben a Katolikus Legény- 

egylet tervezte egy tanoncotthon létrehozását, amelyhez a kamara pénzt ígért. 1943-ban 

már panaszkodtak, hogy a tanoncoknak nincs cipőjük, kérik, hogy kapjanak éppúgy, 

mint a mezőgazdasági munkások. Ekkor már minden iparágban tanonchiány mutatko

zott. Az ipartestület szerint a képzett szakmunkásokat a kisipar neveli, de többségük a 

nagyiparba megy, így állandó utánpótlásról kell gondoskodni.

283 FML. Iptest. ír. Á. 259/1923.
284 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1941. május. 

FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1942. április.285

149



A tanoncok mesterekhez való elhelyezését és a tanoncidö utáni vizsgáztatást komoly 

feladatnak tekintette az ipartestület, és mindig lelkiismeretesen járt el ez ügyben. Ami

kor panasz érkezett, hogy egyes lelkiismeretlen iparosok csak tanoncokkal dolgoztat

nak, és ez nemcsak törvénybeütköző, de káros is, mert nincs kitől tanulniuk, nyomaté

kosan kérték a jegyzőt, hogy a szerződéskötéskor figyeljen erre.

1924-től a járás területén lévő tanoncok vizsgáztatását is vállalták. 1927-ben tanonc- 
vizsgáztatási esküt fogadtak el, ezzel is emelve a vizsga komolyságát. „Én N.N. foga

dom, hogy a tanoncvizsgáztatási tisztségemmel járó kötelezettségeimnek pontosan meg 

fogok felelni, s hogy tisztemben megbízatásom tartalma alatt pártatlanul és legjobb 

meggyőződésem szerint fogok eljárni. Isten engem úgy segélyjen.

Fennmaradt néhány tanoncvizsga-feladat. Pl. Reichert Rezsőé, aki három évig droguista 

tanonc volt Lachmann Rezsőnél, és 1927-ben vizsgázott Budapesten287. A vizsgadolgo

zatban három feladat várt rá: először a főnök és alkalmazottai címmel jogi témáról kel

lett írnia, majd kémiai számítás következett: a víz százalékos összetételéről, a harmadik 

feladatban egy számla értékét kellett kiszámolni.

Egy rézműves tanuló öt év tanuló idő után mehetett vizsgára. 1923-ban az országból 

összesen hatan próbálták meg a vizsgát. „A vizsga rendkívül nehéz volt, egy hétig tar

tott, ebből három nap elmélet és három nap gyakorlati vizsga volt. Az elméleti részben 

elsősorban a szakmával kapcsolatos számítások tartoztak, de még az ipartörvényeket is 

ismerni kellett. A szerszámok nevét németül is kellett tudni, egy asztalra kitettek 300 

szerszámot, amelyikre a vizsgáztató rámutatott, annak egyből kellett mondani a nevét 

németül is. Az elméleti vizsgát oktatással is bővítették. Megmutatták a rézhámort ol

vasztás közben, elmagyarázták működését és a kezelését. A gyakorlat nehezebb volt, 

szabott időre kellett egy bemondott munkadarabot elkészíteni. Megálltam a helyem, de 

a bizonyítványt nem adták oda, azt az ipartestületnek küldték el, hogy a még két év se
gédidőt biztosan letöltsem”288.

»286

286 FML. Jegyzőkönyv. Elölj. ülés. 1927. szeptember.
FML. Iptest. ír. Tanoncügyek. 1909-1928. 38. doboz. Droguista 1927. cs. 
Szilák 1977.
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1925-től a segéd- és tanoncvizsgáztató bizottságok számát nem korlátozták (korábban 

nyolc iparos után lehetett egy). Ekkor a következő vizsgáztató bizottságok és elnökök 

működtek a városban: bábsütő - Szakái István, cukrász - Vidor Ferenc, esztergályos - 

Pertz Ferenc, fogtechnikus - Kovács Dezső, fazekas és kályhás - Szabó József, kötő

szövő és harisnyakötő - Dessewffy Béla, kelmefestő és vegytisztító - Rehorska Vilmos, 

kalapos - Havranek Lajos, kosárfonó - Szép Károly, kefekötő - Fűtő István, kőfaragó - 

Pintér János, molnár - Akóts János, rézműves - Pály Ferenc, szűcs - Schmidl István, 
tímár - Kovács Ferenc289.

„2901931-ben egy „tanoncvizsgán elégtelen jegy született, meg kell nézni a mestert 

rendelte el az ipartestület. Ebben az évben összehívták a tanoncvizsga bizottsági tago

kat, hogy a törvényt újból megismertessék velük, mert olyan vizsga is volt, amely há

rom napig tartott, és nem tanoncnak való kérdéseket is tettek fel. Ugyanilyen felháboro

dottan vették tudomásul, a vizsgán megbukottaknak is kell munkakönyvét adni. Azt is 

javasolták, hogy mestervizsga nélkül tanoncot ne tarthasson senki. 1939-ben megállapí

tották, hogy a segédvizsgákhoz nincs egyöntetű tananyag, és mivel a vidéki tanoncok 

nem a tanonciskolába jártak, hanem a gazdasági szakiskolát végezték el, ahol nincs ipari 

szakoktatás, így nem tudnak eleget.

A tanoncok ellátását is vállalták a mesterek, kivéve néhány nagyobb gyár jellegű üzem

ben, pl. Bory Pál géplakatosmestemél és Sulek László asztalosmesternél, ahol a tanon
cok pénzbeli támogatást kaptak291. Egy fehérnemű-varrónőnél 1937. február 3-tól 1939. 

június 1-ig tanuló tanonc ellátási költségeit, a szegődtetés költségeit, a segéd vizsgadíj át, 

a segéddé avatás költségeit és az iskoláztatás költségeit a szülő, a betegsegélyző díját 
két évig a szülő, fél évig a mester állta292.

1940-től már hazafias szempontok is szerepet játszottak az ipartestület munkájában, így 

a kárpátaljai Lyuta testvérközségből két tanoncot helyeztek el a városban293.

289 FML. Jegyzőkönyv. Elölj, ülés 1925. április.
FML. Jegyzőkönyv. Elölj, ülés 1931. június.

291 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Tanoncok 1931-1943. cs. 17984/40.
292 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Tanoncok 1931-1943. cs. 

u. o. 1799/40.
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Tanfolyamok, mestervizsgák

A technikai, műszaki változások megkövetelték az iparosok szakmai továbbképzését. 

Az ipartestület nagy hangsúlyt fektetett az iparosok képzésére, továbbképzésére. Min

den évben egyre több tanfolyamot szervezettek. 1921-ben pl. 44 cipész-, 25 szabó-, 16 

asztalos-tanfolyamot tartottak és 16 tanfolyamon lehetett elsajátítani az ipari könyve
lést294. 1923-ban fontosnak tartották, hogy az ipartörvényt minél többen ismerjék meg. 

1925-ben a nagy munkanélküliség miatt a meghirdetett női és férfi szabótanfolyamra 

nem jelentkezett senki. Azonban 1926-tól újra indultak a tanfolyamok, és a legjobbakat 

jutalomban részesítették. A helyzetet jól jellemzi, hogy a borbély továbbképző tanfo

lyamon a résztvevők a tüzelőről maguk gondoskodtak. A világgazdasági válság után 

szabászati tanfolyamok indultak, a következő években cipő- és szabó-, 1936-tól aszta

los-, kőműves-, tetőfedő-, nőiszabó-tanfolyamok zajlottak, külön a mestereknek és a 

segédeknek. 1936-ban a szabók nyolchetes tanfolyamán 26 segéd és 25 önálló vett 

részt, de néhányan a 10 pengő tandíjat nem tudták kifizetni, ezért az ipartestület 4 pen

gőt adott hozzájárulásként. A kőműves továbbképzőt 20 fő végezte el 45 évestől a 21 

évesig. 1937-től önkéntes polgári patkoló kovácsképző tanfolyamot szervezett a város

ban a vegyesdandár-parancsnokság, az ipartestület 50 pengővel támogatta ezt.

1938-tól már a Székesfehérvár és Vidéke Ipartestület szervezte a tanfolyamokat megye- 

szerte. 1939-ben 123 órás ipari szakrajz férfi szabóknak, női szabóknak, cipészeknek 10 

pengőért, 60 órás illetve 123 órás ipari gyakorlat férfi szabóknak 6 illetve 10 pengő, 50 

órás pácoló-fényező tanfolyam asztalosoknak 6 pengő, 300 órás mestervizsga-felkészítő 

kőműves és ács iparosoknak 30 pengőért. 120 órás tetőfedő tanfolyamot is hirdettek 10 

pengőért. Az 1939-es és 1941-es szabó- és patkolókovács-tanfolyamokon vidékiek is 

tanultak295. 1944-ben a Kamara a tanfolyamokat 300 pengővel segítette.

Az ipartestületben 1923-tól foglalkoztak a mestervizsgákkal. Ebben az évben a kamarai 

titkár tartott előadást az 1922-es iparos törvényről, és a mestervizsga-bizottságok meg

alakításáról. A Kamara kért az ipartestületektől véleményt a vizsgaanyagokról. 1924-

294 FML. Iptest. ír. Á. 1918-1921. 7. d. Éves Beszámoló. 1921.
295 FML. Iptest. ír. Á. 14. d. 1939. Továbbképző tanfolyamok, cs.
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ben szervezték meg a mestervizsga-bizottságokat a városban. A bizottságok száma az 

iparosok számától függött. A legtöbb bizottság a cipészeknél, a csizmadiáknál (5-4), az 

asztalosoknál, a női szabóknál (3) alakult. Az infláció következtében egy év alatt a mes

tervizsgadíj a tízszeresére emelkedett.

55. ábra. Neubart Sándor mestermunkája 1931-ben készült296

1936-tól mestervizsgához kötötték az iparengedélyt. Székesfehérváron 13 mester

vizsga-bizottság alakult, a korábbi 26-tal szemben, a többi iparosnak Budapesten szer

veztek vizsgákat. A mestervizsgaelnökök és -alelnökök a következők voltak: cipész - 

Vaimár István ipariskolai rajztanár, alelnök: Rédey Géza cipészmester, asztalos - Kiss 

Dezső építészmérnök, rajztanár, alelnök: Uhrin József művezető, géplakatos - Páva 

Jenő gépészmérnök, villanygyári igazgató, alelnök: Varga János géplakatos, borbély - 

Zavaros István ipariskolai igazgató, alelnök: Herczeg István borbély, bognár - Oláh 

József ipariskolai rajztanár, alelnök: Csapó József bognár, férfi szabó - Süveges István

296 A fénykép a szerző tulajdona.
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ács, ipartestületi elnök, alelnök: Lukács Kálmán férfi szabó, mészáros - Noszkó Hor

váth János állatorvos, alelnök: Marschall Nándor mészáros, molnár - Ozorai Gusztáv 

malomigazgató, alelnök: Lakner József ipartestületi alelnök, kovács - Páva Jenő, alel

nök: Hofstadter István városi gazdálkodási intézet, női szabó - Resánszky Zsófia női 

szabó, alelnök: Bóta Istvánné női szabó, sütő - Süveges István ács, ipartestületi elnök, 

alelnök: id. Albrecht János sütő, vendéglős — Jancsó Sándor hadiárva intézeti igazgató, 

alelnök: Szőllőssy Ferenc vendéglős, kádár - Lakner József asztalos mester, ipartestület 
alelnök, alelnök: Somogyi János kádár297.

A központosítás mellett szembetűnő, hogy egybevonták a cipész és csizmadia szakmá

kat, és nem volt külön hentes sem.

1937-ben 22 mestervizsga volt, fele a fodrász szakmában (11 fodrász, 3 mészáros, 2 

sütő, 2 szabó, 2 cipész, 2 kovács). A vizsgákra a jelölt vitt magával anyagot: a szabó 

egy öltönyhöz való szövetet, a cipész egy pár cipőhöz való bőrt. 1939-ben havonta 30- 

40 fő tett vizsgát, ebből kb. tíz a városi a többi falusi iparos volt. 1942 októberében 58 

fő vizsgázott, 1944 februárjában 80-an szereztek mester címet, zömük vidéki iparos 

volt. Egy asztalos mestervizsga feladata 1939-ből298:

4,60
< ►

1,80

Ái 0,80
ír ír

56. ábra. Asztalos mestervizsga feladat 1939-ből

A rajzon megadott íves-záródású falra tervezendő egy könyvkereskedés számára fali

szekrény polcokkal. A fal közepén 0,8 X 2,00 m-es ajtónyílás van. A polcos felső rész

297 SZVL. Polg. mest. Hiv. Ír. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Iratai cs. 00706/37.
298 Ipartestületi Iratok. Á. 14. d. 1939. Jelzett nélkül.
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alatt 0,8 m magasságban zárt ajtós alsó szekrényrész. A polcos felső rész nyitott. Mély

sége 0,40 m. A zárt alsó rész 0,65 m. mély, belül szintén polcokkal. Az ajtók oldalra 

tolhatok. Tagozás, beosztás tetszés és szükség szerint. Megrajzolni az egész szekrényt 

1:10 arányban, elölnézetben, és függőleges metszetben. Anyag: puhafa pácolva. Kiszá

mítandó világos és áttekinthető formában egy ilyen szekrény anyagszükséglete, önkölt

ségi és eladási (vállalkozói) ára. Munkaidő 9 óra 45 perc.
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299 A mesterlevél a Múzeum tulajdona.
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Újítások

Több iparos rendelkezett valamilyen újítással, ezeket azonban ritkán szabadalmaztatták, 

még ritkábban tettek szert országos ismertségre. Néhány kivétel azért akadt. Pl. Vida 

Elek, aki 1872-ben született, és 1902 óta önálló műhelyében kárpitos és díszítő munká

kat vállalt. Üzemében a háború előtt 10-12 munkással, 1922-ben már csak 3 segéddel 

dolgozott. Találmányai a szabadalmazott „Vida-féle” ággyá alakítható karosszék 

(1907), amellyel a Pécsi Országos Kiállításon ezüstérmet nyert, az ágykarosszék talál

mányának fejlesztését a világháborúba való bevonulásakor abbahagyta, és 1818-ban 

szabadalmaztatta. Függönyleeresztő készülékeinek (1919) egyedüli gyártója volt a hú

szas évek elején. 1921-ben szabadalmaztatta az ággyá alakítható asztal, szekrény és 

állóíróasztal találmányát, amellyel nagy aranyérmet nyert az országos iparos vásáron300. 

Valószínű kicsinek találta a város lehetőségeit, és felköltözött Budapestre. A városban 

1927-től utóda Szentes János kárpitos lett301.

Az 1927-es országos ipari kiállításon Sugár Zsigmond bádogos hüvelyes veteménytartó- 

ra nyert szabadalmat, valamint Ulmann József saját gyártmányú kocsikenőcsei váltottak 

ki nagy figyelmet302. 1935-ben az iratok tanúsága szerint Pápay Ferenc géplakatos mes

ter találmányait, a menetközben állítható repülőgép légcsavart, a gépfegyverre szerelhe

tő hangtompítót, a motorkerékpárnak kormányról kezelhető sebességváltó kapcsolóját, 

oldalkocsi alvázat szabadalmaztatni szerette volna és tanácsot kért a kamarától, amelyre 

ők megküldték a nevet, ahol ezt lehet intézni303.

Bory Pál 1884-ben született, géplakatosként az apja által 1879-ben alapított műhelyt 

1916 óta birtokolta a Király sor 12. sz. alatt 1937-ben részt vett az aranykoszorús mes

terversennyel egybekötött kézműipari tárlaton és ezüst koszorút kapott. Fej léces papír

ján büszkén hirdette saját gyártmányú ipari és gazdasági motorjait. Fia, Bory István vet

te át a műhelyt a negyvenes évek elején.

300 FML. Iptest. ír. ,JC”. 21. d. Kárpitos 1887-1928. cs. 
Naptár. 1927.
Kiállítás 1927.
FML. Iptest. ír. Á. 12. d. 1935. Jelzet nélkül.
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58. ábra Bory Pál nyomdában készített fejléces papírja304

Fáncsy János sütő mester Budapesten, Bécsben, Szófiában, Merburgban és Konstantiná

polyban volt segéd. 1926-ban (27 évesen) lett önálló, mestervizsgát 1935-ben tett. Övé a 

Dunántúl legmodernebb sütőüzeme. Szakíróként tartották számon303. Nyiry Elemér mű

szerész mester, aki szakismereteit Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban és Lu

xemburgban fejlesztette, és 1935-ben önállósodott 37 évesen.

Horváth J. Károly műhangszerkészítő, zongoraépítő mester 1902-ben született Székes- 

fehérváron. Budapesten és Bécsben sajátította el a szakmát. Állami ösztöndíjjal kétszer 

vett részt külföldi tanulmányúton, Cremonában tanulmányozta az Amanti- és Stradivari- 

múzeumokat. Tapasztalatairól cikket írt az olasz lapoknak. A szaksajtónak állandó 

munkatársa volt. Hangszerkészítményeit számos arany- és egyéb éremmel tüntették ki. 

A német becsületrend tulajdonosa cégét a saját házában 1924-ben alapította. Forgalma 

külföldre is kiterjedt.

304 FML. Iptest. Ir.Á. 10. d. 1923. 
Monográfia. 431.305
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59. ábra. Horváth Károly egész oldalas hirdetése a Vitézek Könyvében (1938)
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AZ IPAROSOK MAGÁNÉLETE

Család

Az emberre döntő befolyással van az a családi környezet, amelybe beleszületik. Anya

nyelvét, más személyekhez kapcsolódó kommunikációs rendszerét, magatartásformáit, 

szokásait, alapvető erkölcsi elveit, viselkedési kultúráját a családban tanulja, azokat a 

családi környezet alakítja, azaz mintázza. A család a társadalom első, természetes alap

egysége. A családtagok egymásközti kapcsolata, értékrendje, a külvilággal kialakított 

kapcsolata mintája a városi de az országos szervezeteknek is. A város, az ország veze

tői, a pártok egyesületek tagjai mind elsősorban családban élnek, és onnan hozott min

ták alapján szervezik a más területeken végzett munkájukat. Különbség természetesen 

van, mert a vérségi kötelék nagyobb fokú együttműködést, önfeláldozást feltételez, a 

baráti, munkatársi, eszmei-politikai kapcsolatoknál.

A két világháború közötti időszak két generációt ölel fel. Az apák nemzedéke az 1800- 

as évek második felében született, a századforduló környékén tanult, a világháború előtt 

önállósodott, nyitott saját műhelyt, és családot is többnyire a háború előtt vagy alatt 

alapított. Példaképeik a nagyapák, akik közül néhánynak sikerült „amerikai” karriert 

befutnia, saját gyárat alapítania. A századfordulón az ország gazdasága jól működött: az 

iparosok számára kedvezőek voltak a hitelfeltételek és munkaalkalmak. Székesfehérvá

ron nagy építkezések folytak, így gyakorlatilag minden iparág virágzott, és a kisiparos

ok jelentős része stabil vállalkozást tudott működtetni. Az iparos férjek is részt vettek a 

világháború harcaiban, ez idő alatt a feleség vitte tovább az ipart. A húszas években a 

gazdasági konjunktúrát és korábbi kapcsolataikat kihasználva tudták folytatni a munká

jukat. A többségüknek még tartalékot is sikerült gyűjtenie, így a harmincas évek világ- 

gazdasági válságának idején ugyan kissé összehúzódva, de megmentették a vállalkozást, 

az évtized második fele pedig megint a virágzásé. A második világháború idejére már 

öregek és nem dolgoztak.

A fiúk az első világháború alatt, után tanultak, nagyobb tudással és több iskolával ren

delkeztek ugyan, mint az előttük járók, de a hosszabb tanulás miatt csak a húszas évek
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végén, a harmincas évek elején próbáltak önállósodni. Számukra a gazdasági válsággal 

súlyosbított munkakezdés sokkal nehezebb volt, sem kapcsolataik, sem vagyonuk nem 

volt elég erős ehhez. A fiatal kisiparosoknak nem volt idejük önálló egzisztenciájuk 

megteremtésére, közeledett a második világháború. Átlagban 10 év kellett egy segédnek 

ahhoz, hogy önálló műhelyt nyisson, és újabb 10 év, hogy elismert név legyen a szak

mában. 1945 után pedig mire megvalósíthatták volna apáik nyomán önálló vállalkozá

sukat, elindult az államosítás, a kisipar felszámolása.

Noha az apák is harcoltak világháborúban, szenvedtek a válság idején, de fiatal koruk a 

hagyományos, megszokott, konszolidált életkörülmények között telt el. A fiúk nemze

dékének nem csak a politikai váltások, gazdasági nehézségek, világháború okoztak 

gondok, sőt nemcsak a Trianon hozta problémákkal kellett szembenéznie, de a moder

nizálódással, a világ átalakulásával is (gyáripar, olcsó tömegtermelés, tudományok fej

lődése, műanyagok, autó, telefon, rádió, film társadalmi demokratizáló hatása).

Székesfehérváron is a két világháború közötti iparosok nagy része az apák korosztályá

ba tartozott. Az 1910-ben iparengedélyt váltottak 33%-a dolgozott 1929-ben, és 17%-uk 

még 1938-ban is. Gyakran visszasírták a régi világot, amikor a nagyipar versenye és a 

kontárok még nem vették el előlük a munkát, és sürgették a változások, a modernizáció 

elleni fellépést. Ugyanakkor erős volt az összetartozás érzése és az egymásnak nyújtott 

segítség fontossága. Ők vezették a város iparos szervezeteit, a törvényhatóságban, az 

egyház világi szervezeteiben nagy befolyással és tekintéllyel bírtak. A fiatalok csak a 

harmincas évek közepétől tudtak előretörni, és pl. az ipartestületben csak 1938-ban vet

ték át a stafétabotot.

Az 1930-ban országosan összeírt iparosok több mint fele ipari foglalkozású családokból 

jött, szülője mindenekelőtt iparos, kisebb részben ipari munkás volt. Az iparosok 

ugyanakkor nagyon erős szálakkal kötődtek a faluhoz, az agrárnépességhez is, a szülők 

több mint harmada paraszt, illetve mezőgazdasági munkás és cseléd volt, közel azonos 

arányban a földdel bírók és a foldtelenek.

Székesfehérvár iparosainak nagy része itteni céhes kézművesek leszármazottjaként csa

ládfáját legalább az 1800-as évek elejére tudja visszavezetni. Sokan közülük a Mária
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Terézia idején betelepített tehetős német iparosok utódai. Többen büszkén hagyomá
nyozták az utódokra a 48-as szabadságharc alatti hőstetteiket306. Mások felmenői fal

vakból, gyakran egészen messziről, pl. a Felvidékről betelepülő, a városi lehetőségeket 

nagyobbnak ítélő parasztemberek vagy vándor kézművesek voltak. A parasztságból 

altisztnek vagy iparosnak kerülni igazi karriert jelentett ekkor. Nagycsaládból származ

tak, nem ritkán hét vagy kilenc testvérrel rendelkeztek, és alapvetően a hagyományos; 

nagycsaládos értékrend szerint éltek.

A XX. századra régiós központtá váló Székesfehérvár városi jellemzői erősen hatottak e 

családokra is, a legfőbb érték számukra továbbra is a munka volt, de már egyéni sikere

ket, elismerést is akartak. Ekkor már csak két generáció élt együtt, bár gyakran eltartot

ták az idős özvegy szülőt, nagybácsit, a nem házas testvért, aki szintén részt vesz a 

munkában, de nekik már nem sok beleszólásuk volt az ügyekbe.

Feleség

Gyakran szerelemből választottak párt, már nem kizárólag a szülők döntenek a házas

társról; persze ellenükre sem házasodhattak. Az is természetes, hogy hasonló családok

ból választottak, hiszen ezeket ismerték, velük jártak össze, barátkoztak. De fontosnak 

tartották a biztos anyagi alapokat, így a leendő házastárs vagyoni helyzete sem volt kö

zömbös. Nem ritkán az özvegy tulajdonosnőt vette feleségül az ott dolgozó mester. A 

hagyományos értékrendnek és a vallási erkölcsöknek megfelelően a házasság egy életre 

szólt. így hosszú házasságok voltak ezek, férj és feleség szó szerint jóban és rosszban 

kitartott egymás mellett. A válás ekkor ritka és elítélendő. Az elvált nőt a nagyobb tár
saságok kiközösítették, nem szívesen hívták meg az összejövetelekre307.

A hagyományos paraszti értékrendű családokkal szemben itt a feleség társ, akinek fon

tos szerep jut: nem csak összetartja a családot, biztosítja a zavartalan kommunikációt a 

családtagok között, ellátja a háztartást, de ismeri az ipart, és ha kell, tudja folytatni is.

306 A Pákozdi csata idején Székesfehérváron is folytak harcok a betörd Jelasics katonáival, és a szabad
ságharc végén az utolsó ellenállókat is a városban fogták el, és végezték ki. A harcokban sok fiatal paraszt 
és iparos legény vett részt. Kiss Jakab Krisztina 1930-ban novellát írt nagyapja helytállásáról.

Kovács Nagy 2000, Ollerinyiné 2000, Albrechtné 2000, Brajnovits 2000, Neubart 2000307
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Az első világháborúban harcoló férj helyett gyakran a feleség dolgozott az üzletben. A 

férj halála után a feleség özvegyi jogon folytathatta az ipart megfelelő cégvezető mel

lett. A kisiparos feleség még nem kényszerült rá, hogy gyárban, kötött munkaidőben 

dolgozzon. Háztartásbeliként szerepelt a nyilvántartásokban, de ha ismerte a férj iparát, 

gyakran vele dolgozott, segített neki, ha nem, akkor olyan ipart űzött, esetleg engedély 

nélkül, amellyel a család jövedelmét ki tudta egészíteni (pl. varrónő).

Kettős szerepét rugalmasan tudta váltogatni, amikor otthon volt rá szükség, akkor fele

ség, amikor a műhelyben, akkor dolgozó nő. Emiatt nem volt annyira kiszolgáltatott, 

mint a paraszti családok feleségei, és maradéktalanul be tudta tölteni a családban rá há

ruló feladatokat is.

Azt, hogy a feleség a család központja, összetartója, az értékek tovább adója, a külön

böző médiák is felismerték, így nem csoda, hogy a hetilapok és folyóiratok zöme nők

nek szólt, de minden újságnak volt női rovata, ahol a lakás berendezéséről, az öltözkö

désről, divatról, étkezésről, kézimunkáról esett szó. Az általuk népszerűsített értékrend, 
életmód a dzsentri mentalitás, a középosztály értékrendje volt308.

Ezen értékrend mentén nevelték a gyerekeket. A feleség legfontosabb feladatai közé 

tartozott a gyerekek, különösen a lányok nevelése. A városban működő Ferenc József 

Nőnevelő Intézet - ahová túlsúlyban a kispolgárok és a kevésbé gazdag szülők gyerekei 

jártak - tanárnője szerint a leányok nevelése akkor jó, ha az édesanya az iskolával 

együttműködik, mert akkor gyermekének fejlődése harmóniában halad, megtanulja kö

telességeit teljesíteni, hiszen már az iskola első osztályában kezdődik az előkészület az 

életre. A gyermek számára a megfelelő környezet biztosítása a legfontosabb. A gyermek 

barátnőinek megválasztása az édesanya feladata, így a gyerek nem válik „lélek- és vér

nélküli kurtaszoknyás, eton-frizurás, cigarettázó leánylegénnyé”. A barátnők mellett az 

olvasmányokra kell nagyon ügyelni, céltudatosan olvastassák őket - tanácsolja a tanár

nő - „Járassanak számukra folyóiratokat, ha felsőbb iskolába járnak, szépirodalmi mun-

Színházi Elet. 1935. V. számában Kis farsangi tanácsadó, Divat rovat férfiaknak Konyha művészete 
rovat sok hasznos háztartási tudnivalóval.
Képes Nagy Naptár. 1943. Az ezermester tanácsai, Tanácsadó, Kisemberek hasznos tudnivalói rovat volt.

308
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kákkal lepjék meg őket, ha ipari pályára léptek, keressenek ilyen irányú szaklapokat, de 

hányják a tűzre azokat a szennylapokat, amelyek a vallásos érzésüket s féltve őrzött 

tiszta erkölcsüket a legkisebb mértékben is veszélyezteti.” A színházról és a moziról 

hasonló a véleménye: mindkettő nagy ellensége lehet a léleknek. Ezek a maguk eleven

ségével felidézik a vágyat a szebb, csillogóbb és dologtalanabb élet után, és így mérge

zik a lelket. Az okos és tapasztalt édesanya ezer meg ezer változatát tudja kitalálni 

mindama érdekes dolgoknak, amelyek otthon is lekötik leánya gondolatvilágát: kirándu

lások, kisebb testvérek gondozása, meglepetések készítése, háztartási munkák. Ha 

mindezek mellé hozzátársul a mély vallásosság, akkor a nevelés tökéletes. Vallásosság, 
háziasság és hazaszeretet, e három erő nevel igazi nőideálokat309, a leendő családot ösz- 

szetartó feleségeket.

A házimunkák közül a mosás - enzimes bioaktív mosószerek és mosógép hiányában - a 

legfárasztóbb munka volt. A gazdagabbak a mosodákba vitték a holmikat, de akik ezt 

nem engedhették meg, azok számára a mosás egy-két-három hetente hatalmas tortúrát 

jelentett. A mosás gyakorisága a tiszta ruhák mennyiségétől függött. (A lányoknak azért 

kellett hatalmas kelengyét gyűjteni, hogy 2-3 hétre elegendő legyen, de az is igaz, hogy 

ekkor nem volt szokásos a mindennapi fehérnemű váltás.) A fehér és színes ruhaneműt 

külön kezelték, színek szerint. Előszedték a hatalmas, fából készült mosóteknőt, befü- 

töttek a kemencébe, néhány órán keresztül vizet forraltak, és beáztatták a ruhát egy éj
szakára. Mosószerként leggyakrabban háziszappant használtak310. A nagyon koszos 

zoknikat valamint a fertőtlenítendő holmikat (pelenkák, zsebkendők) kifőzték. A leg

több ház alagsorában épült mosókonyha külön kemencével a vízforraláshoz. Másnap 

legalább kétszer forraltak még vizet, a ruhát számtalanszor dörzsölték, dögönyözték. Ha 

a ruha többé kevésbé kitisztult, öblítették. A szárításhoz a gangos házakban kifeszítették 

a szárítókötelet, illetve a padláson teregettek. A vasalást szenes vasalóval oldották meg.

Nagy M. Anréda: Leánynevelés a gyöngéd anyai szíven keresztül. FML. Értesítő. 8-13.
A szappanfőzés receptjét a Nagy Képes Naptár 1943. sz. közölte. E szerint legalább 5 kiló összegyűj

tött zsiradékot egy üstben 2 kiló marószódával és 12 liter esővízzel két órán keresztül kellett főzni. Ekkor 
a fazék tetején kiült a szappan. Ezt lemerték egy edénybe, a maradék lúgot faedények súrolására, durvább 
ruhák mosására lehetett használni. A szappant újabb kiló marószódával és 8 liter vízben egy órát főzve 
lehetett tovább tisztítani. A kész szappant vizes ruhával borított faládikában másnapig szárítani kellett, 
majd feldarabolni.
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A felhevített faszenet berakták a vasalóba, megvárták amíg átforrósodott, majd a vízzel 

bepermetezett ruhát elkezdték vasalni. Közben rendszeresen lóbálni kellett a vasalót, 

hogy a szén hevüljön. Egy-egy kényesebb ruhadarabot még a szegényebbek is a tisztí

tóba vittek.

A takarítás is a fárasztó munkák közé tartozott. Minden jobb háznál naponta tollseprű- 

vel letörölték a port. Kétnaponta a szobát felseperték. A szőnyegeket kéthetente-havonta 

kiverték, a konyhát, fürdőszobát naponta felmosták. Évente legalább kétszer - kará

csonykor és húsvétkor - nagytakarítást tartottak. Először rendbe tették a kályhát, majd 

leporolták vagy festették a falakat. Ezután kiverték és kimosták a függönyöket, szőnye

geket, falvédőket, díszpámákat és ágytakarókat. A bútorokat elhúzták, a vitrint kitöröl- 

gették, az ezüsttárgyakat kifényesítették. Az ablakot ecetes vízzel mosták le, és újság

papírral törölték szárazra és csillogóra. Mivel az ablakok nem egy nagy táblából, hanem 

sok apró ablakszemből álltak, ez nagyon lassú és fáradságos művelet volt. Ugyanígy 

tisztították a csillárokat és az üveges szekrényajtókat is. Az ajtókat is lemosták. A taka

rítás utolsó és legfárasztóbb művelete a padló tisztítása volt. Először lúggal és sok víz

zel felsúrolták, majd fényesítették. Lakk híján ezt a padló viaszolásával vagy olajozásá

val oldották meg. A padlóviaszt is házilag főzték, esetenként sárga festékkel színezték. 

Az olaj vagy a viasz ellenállóvá és vízhatlanná tette a padlót, ugyanakkor kellemetlen 

volt, ha egy kisgyerek fehér harisnyával elesett rajta. Jobb polgári házaknál a cselédlány 

wixelte a padlót, azaz a padlón szétöntötte az olvadt és színezett viaszt, majd puha ron

gyot kötött a cipőjére és twist táncot járt legalább félórán keresztül. Sietnie kellett, hogy 

a viaszt még olvadt állapotban kenje szét, utána pedig csillogóra fényesítette. A kamra 

és a konyha kitakarítása külön munka volt: minden lábast, üstöt, még a ritkán használt 

szitákat, paradicsom-passzírozókat is évente legalább egyszer lemosták, az összes lek

város- és befőttes üveget áttörölgették, megnézték, nem molyos-e valamelyik élelmi

szer. Utána minden résztvevő napokig nyögött.

A mosogatáshoz is először vizet kellett forralni. Fontos volt, hogy a víz forró legyen, 

mivel mosogatószer híján kizárólag a víz forrósága oldotta le az edényekről a zsírt (eset

leg szódát vagy szalmiákszeszt használtak). Először a zsírtalan poharakat, majd a porce-
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Ián tányérokat és az evőeszközöket mosogatták el. A tányérokat addig dörzsölték a forró 

vízben, amíg a zsír leoldódott róluk. Majd a főzőedények következtek a lábasok, faze

kak. Mivel gyakori volt az étel odakozmálása, késsel, kefével vakargatták a nagyját, és 

homokot használtak a súroláshoz. Öblítést nem végeztek, mivel mosogatószert sem 

használtak. Az edényeket eltörölgették, amivel az esetleges zsírmaradványokat inkább 

csak szétkenték. Az evőeszközöket attól függetlenül, hogy ezüstből vagy alpakkából; 

esetleg vasból készültek, rendszeresen rozsdátlanítani kellett. Forró és szódás vízzel 

lemosták, majd fehér krétapor, szalmiákszesz, spiritusz és víz keverékével alaposan 

átdörzsölték, lenvászonnal vagy szarvasbőrrel fényesítették, végül egyenként selyem

papírba göngyölve tették őket a kredencbe.

Az újságok rendszeresen adtak tanácsokat, hasznos tudnivalókat a háztartási munkák 

megkönnyítésére, hiszen „a háziasszonyi kötelességeknek a főzés csak egy része. A 

konyhán kívül még egy csomó bonyolult ágazata van a háztartás közigazgatásának, s 

különösen újdonsült háziasszonyok számára igen hasznos, ha imitt-amott ezekre nézve 

is kapnak egy kis elméleti oktatást”311.

Gyerekek

Ezekben a családokban a kereskedőkhöz, értelmiségiekhez képest több volt a gyerek, 

általában 3-5, de gyakran 7 is, náluk több csak a felsővárosi parasztcsaládokban szüle

tett. A gyerekeiket ritkán adták óvodába, csak az 1920-as évek végén születettek között 

nőtt meg az óvodába járók száma. Többségüket otthon nevelték, szigorú elvek szerint, 

ami nem annyira a fenyítésben, mint inkább a következetességben nyilvánult meg. Kü

lönösen a szegényebbeknél, ahol az anyának a házimunka mellett rendszeresen dolgoz

nia is kellett, a gyerekek gyakran naphosszat játszottak az utcán, s fiatalon 12-14 évesen 

már pénzkereset után néztek. Művelték a család kis földjét, jártak a piacra árulni, kiske

reskedésekben kifutófiúkként dolgoztak. Négy vagy hat elemi után elszegődtek inasnak, 

az apa mesterségét tanulták, vagy a családban, rokonságban megismert másikat. Gyak

ran apjuk mellett dolgoztak, így nem kell nekik fizetni, és minden más munkát is rájuk

311 Hasznos tudnivalók. A Pesti Hírlap vasárnapja. 1934. VIII. 19. 32.
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bízhattak. A tanoncvizsga után is itt maradtak dolgozni. Ezek a legények igyekeztek 

hamar önállósodni, saját műhelyt teremteni, még azon az áron is, hogy falura költöz
tek312.

A kicsit is tehetősebbek nagy gondot fordítottak a gyerekek taníttatására. A polgári volt 

a legnépszerűbb, de nem ritka a gimnáziumi továbbtanulás sem. Anyagi tehetségüknek 

megfelelően főiskolát, esetleg egyetemet is finanszíroztak. Schmidl István (1866-1931) 

kéményseprő két fiát taníttatta. Ők egyetemet végzettek lettek (okleveles gazda, okleve

les építészmérnök), a harmadik folytatta az apa iparát, kéményseprő lett.

Az iskolázottság foka, annak emelése elengedhetetlen feltétele volt a társadalmi emel

kedésnek, a presztízsnövekedésnek - ezt minden iparos jól tudta. Az apa akár saját 

szakmája folytatását kívánta gyermekétől, akár más pályára szánta, mindenképpen jobb 

feltételekkel indította útjára, mint amilyennel ő kezdte. A gyermekek iskolás kora kito

lódott, s nem csak azért, mert a kötelező oktatási időt a kormányzat felemelte. Nőtt a 

szülők igénye, és egyben készsége is, hogy az évekkel megtoldott iskoláskor anyagi 

terheit vállalják. Ez a tandíj, taneszközök stb. költségén túl azt is jelentette, hogy le

mondtak arról a keresetről, amellyel a gyermekek a család jövedelmét kiegészítették 

volna. Nyilvánvaló, hogy ezt a szülők egy része mindinkább megengedhette magának, 

más része áldozatok árán is kifizetődőnek, érdemes befektetésnek ítélte meg.

Az, hogy az iparos gyerekek milyen iskolába kerültek be, milyen végzettséget szerez

tek, kijelölte életpályájukat, és nagy általánosságban meghatározta társadalmi lehetősé

geiket is. Az iskolák egy része olyan jellegű, amelynek az elvégzése után az iparban 

maradt a tanuló, tehát szülei munka- és életterét nagy valószínűséggel nem hagyta el, 

inkább minőségében emelte. Az iskolák másik csoportja viszont eleve olyan volt, hogy 

végzett növendékei egészen új, a szülőkétől teljesen különböző pályára léptek, és így 

más társadalmi közegbe kerültek. Mindkettő szempontjából sajátos és fontos helyet fog

lalt el a polgári iskola. Ennek elvégzése egyre fontosabb lett az iparban maradók számá

ra is, ugyanakkor végbizonyítványa alkalmazotti, kistisztviselői állásokat, értelmiségi

312 Albrechtné 2000.
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pályát is megnyitott, lehetővé tette a továbbtanulást. A gyerekek nemcsak iskolázottab

bak voltak, szüleiknél, de iskolázottságuk változatosabb is. A polgári iskolákban az 

1920-as évek közepétől emelkedett az iparos gyerekek száma. Németh László szerint 

„Aki a gyermekét a polgáriba íratta, még nem mondott le egészen arról, hogy legalább 

magzatában ő is felemelkedjék abba a társadalmi paradicsomba, hol az önkéntes jogú 

úri végzettségű emberek élnek”313. A kereskedelmi és felsőkereskedelmi iskola vonzó á 

felfelé törekvő kispolgári rétegek számára, a felsőkereskedelmi bizonyítványával általá

ban nem a pult mögé álltak, hanem ez a különböző kereskedelmi tisztviselői, alkalma

zotti pályákhoz adott esélyt.

Az iparos családok gyerekeit ott találjuk azokban az iskolákban is, amelyeknek már 

nem volt kapcsolatuk a szülők foglalkozásával. Elvégzésük után a társadalmi hely, tár

sadalmi kapcsolatok tekintetében teljesen új viszonyok közé kerültek. Ehhez a legköny- 

nyebb első lépést a polgári iskolai végzettséggel közvetlenül elérhető óvónő-, tanító- és 

tanítónőképző kínálta. Gerwein Mihály kovács is büszke fiára, hogy tanítóképzőbe jár, 

bár a 30-as évektől eléggé nehezen tudta a taníttatását fizetnie, de inkább adócsökken

tést kért, illetve nem fizetett a városnak, mint hogy fiát kivegye az iskolából314.

Aki gimnáziumba íratta gyerekét, természetesen nem iparos pályára szánta, bár ez a 

lehetőség sem zárult le, mert az érettségi megkönnyítette az önállósulást. A 30-as évek 

válságának idején több érettségizett - főleg leány - kényszerül arra, hogy műhelyt nyis-
315son

Az iparos családok a fiúkéval azonos vagy azokénál nagyobb mértékben taníttatták lá

nyaikat. Polgáriba, tanítóképzőbe, óvónőképzőbe küldték őket, a fiúkat inkább a gimná

ziumba, ezzel az igényesebb szakmák gyorsabb elsajátítását akarták biztosítani, illetve 

kisebb részüknek az egyetemi továbbtanulást. A lányoknak a magasabb iskolai végzett

séget az előnyösebb házasság, a család presztízsének emelése érdekében adták meg. 

Tanult leánynak nagyobb esélye volt katonatiszt, állami alkalmazott férjre. Ezt tanácsol-

313 Németh 1943.25.
314 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Kisiparos cs.
315 Kovács Nagy 2000.
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ja 1932-ben Dr. Révész Amadé a Székesfehérvári Naptárban is: milyen pályát válasszon 

egy érettségizett leány, amiből meg lehet élni? Lehetne akár kalapos, gépíró, tanárnő, 

betegápoló, eladó, de ezek unalmasak, vagy nincs elég kitartás, tehetség hozzá. De van 

egy pálya, amihez kedvet érez minden leány, ez a háziasszony élete. „Tanulmányozni 

fogom gondosan a háztartás minden csínját-bínját, a gyermekápolást és nevelést. Óh 

igen - ez a fő a nő életében, ezt kell vallani minden nőnek főhivatásának. Én is erre vá: 

gyódom, hogy férjem és gyermekeimnek szenteljem életemet, hogy azok boldogok le

gyenek. - Ha pályám nem is eredeti, nem is dicsőségteljes, de alkalmas lesz arra, hogy 

boldoggá tegyem azokat, akiket szeretek. Igen, ezt fogom tenni s így én is boldog le
szek, ha a jó Isten is úgy akarja”316.

De a taníttatás oka az is lehetett, hogy mielőbb elhelyezkedhessenek, önálló kenyérkere

sővé válhassanak, bár, hogy nekik nem az ipari tevékenységet szánták, ezt az óvónő-, 

tanítóképzőkben való magas jelenlétük is mutatja.

Az iparosok a társadalmi ranglétra alján helyezkedtek el, ezt az is mutatja, hogy a tanul

tabb kereskedők töredéke nevelte gyerekét iparosnak, míg az iparos szülők számára 

társadalmi emelkedést jelentett, ha gyermekük kereskedő lett. A tisztviselő, középosztá

lyi, értelmiségi szülők csak végső esetben adták gyermekeiket iparosnak. Ha erre kény

szerültek, akkor azt inkább lányaikkal, semmint fiaikkal tették. A férfi iparosok szülei 

között csupán 2,5 % volt tisztviselő. A nő iparosoknál, akik között főleg varró-, sza
bász- és kalaposnőket találunk, a tisztviselők csaknem kétszer annyian voltak.317 Az 

iparosok számára a tanulás adta a felemelkedés lehetőségét, a fix fizetéses alkalmazottá 

válást, az alsó-középosztályba kerülést. A két világháború közti társadalomban elindult 

némi demokratizálódás, bizonyos határig könnyű lett az átjárás az iparos és a szakmun

kás, sőt az iparos és a középosztályi tisztviselő réteg között, bár az utóbbi inkább csak 

egyirányú mozgást jelent.

316 Révész Amadé dr.: Pályaválasztás (monológ leányok részére). Naptár. 1932. 26.
317 L. Nagy 1997.66.
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Életvitel

Az iparos családok egyik fontos jellemzője volt a konszolidált életvitel. Tiszta, időnként 

a divatot tartó, de nem hivalkodó, nem urizáló ruházat, tiszta, praktikusan berendezett 

otthon. Fontos volt számukra az együttlét, figyeltek egymásra, segítették egymást.

A családok napirendje kiegyensúlyozott, egyenletes ritmusú volt, mindig együtt ebédel

tek, vacsoráztak, amelyek a családi megbeszélések időpontjai is voltak. Nem volt köz- 

étkeztetés, így hosszú ebédszüneteket tartottak, ami alatt a férj hazament ebédelni. Igaz 

a délutáni munka is tovább tartott. Sok időt töltöttek együtt, a családi életben a férj is 

tevékenyen részt vett, ha a feleség a kisebb gyerekekkel foglalkozott, a férj kérdezte ki a 

leckét a nagyobbaktól, s ő ment strandra, korcsolyázásra is a gyerekekkel. Segítettek 

egymásnak, jó családi munkamegosztást alakítottak ki, amelybe a gyerekek is besegítet
tek, vizet hordani, fát vágni, a kisebbre vigyázni ők is tudtak318.

Nem csak a család belső élete volt kiegyensúlyozott, ritmusos, hanem a rokonok, bará

tok, iparostársak is a megszokott módon jártak össze. Mivel a legfontosabb információ

kat egymástól kapták, rendszeresen személyesen találkoztak egymással. A helyi iparos 

szervezetekben élénk társas élet folyt, szabadidejük nagy részét, a szombat délutánt és a 

vasárnap délelőttöt itt töltötték. A baráti asztaltársaságok sűrűn találkoztak egy-egy 

vendéglőben. A gyakori személyes, élő kapcsolatok révén sok mindent tudtak egymás

ról, segítették egymást. Az összetartozást külsőségekben is kifejezték, a felvonulásokon 

a céhládákat vitték magukkal, büszkék voltak céhes hagyományaikra.

A családok tipikus vonása a nyelvtudás és a külfölddel való kapcsolattartás is. Kint élő 

rokonokhoz jártak, de legalább a gyereket kiküldték hozzájuk tanulni, a szakmában fej

lődni. Sok iparos vállalkozott a céhes időket idéző külföldi tanulmányútra, a külföldi 

kiállításokon is szívesen megmérettették magukat. Többen dolgoztak külföldi megren

delésre is. Például Bebesy József kárpitos, díszítő és lakberendező iparművész, aki se

gédként dolgozott Bécsben, Münchenben, Salzburgban és Konstantinápolyban. Gyer-

318 Kovács Nagy 2000, Simonná 2001, Altorjainé, Bándiné, Eisenbart 2000.
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mekei, József és László elvégezték a hamburgi iparművészeti főiskolát. Lánya Iványi 

Károly rajztanár felesége lett.

A szabadidő eltöltése is más ezeknél a családoknál: először is volt szabadidejük. Olvas

tak, újságot járattak, társaságba, sőt színházba is jártak. A színház rendszeresen biztosí

tott kedvezményes bérletet iparosoknak. Új, hétvégi szórakozás volt a cukrászdába já

rás, a kirándulás, a strand, a korcsolya és az üdülés. A fiatalok legkedveltebb szórakozá

sa a korzózás volt. Rendszeresen ugyanabban az időben (este 6 óra fele) sétáltak csopor

tosan a belvárosban, mindig ugyanazon az útvonalon. Nézelődtek, főleg a más neműe

ket figyelték, számon tartották egymást, kitárgyalták, kivel találkoztak, kivel nem, s 

ráadásul még pénzbe sem került319. Az iparosok országos szervezete a harmincas évek

ben rendszeresen hirdette a Balaton melletti nyaralókat kedvezményes áron. A városi 

ipartestületnek is többször ajánlottak üdülőrész-vásárlást. Az új szórakozások közül a 

rádió érdemel még figyelmet: 1925-től van rendszeres adás, és eleinte szórakozóhelye

ken hallgatják együtt. Később a fiatalok „eszkábáltak” egy detektoros rádiót, majd a 

harmincas évek végétől a legtöbb háztartás rendelkezett már saját készülékkel. 1939-től 

kerültek piacra az olcsó néprádiók és Budapest, Győr, Pécs, Miskolc, Sopron után Szé
kesfehérváron működött a legtöbb belőlük320.

A rádió műsorán sok élő közvetítés, ismeretterjesztő előadás, magas színvonalú művé

szeti rendezvény szerepelt. Például 1940. január 3-án szerdán a következő adást foghat

ták: 12,10-től az Ilniczky Szalonzenekar játszott, 13,30-kor a hanglemezeket hallgatták, 

16,15-től diák félóra ment, 15,15-kor Delibes Coppélia balettszvittjét a szalonzenekar 

adta elő. 15,45-től a Hajók és hajózás előadás ment, 18,15-kor Musi Elek cigányzeneka

rajátszott. 19,15 a hírek ideje volt, majd 10 perccel később az Operaház aznapi előadá

sát, a Carment ismertették és közvetítették. A szünetben híreket mondtak magyarul, 

szlovákul és ukránul. A színházi közvetítés után cigányzenét majd fél tizenkettőtől fú- 
vószenét hallgathattak a későn elalvók321.

319 Altorjainé, Bándiné, Eisenbart 2000.
L. Nagy 1997.209.

321 Székesfehérvári Napló. 1940. január. 3.
320
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A korabeli viccek is tanulsággal szolgálnak a történelem napi mozzanatainak tisztázásá

hoz, hiszen a viccek aktualitásának ismeretében a múlt emberének humorérzékéről ka

punk tájékoztatást. Minden találó vicc meghökkentést és hirtelen megvilágosodást okoz. 

Napvilágra hoz és leleplez valami olyasmit, ami máskülönben rejtve vagy eldugva ma

rad. A humor egészséges látásmódját nem torzítja el gyűlölet, elfogultság, harag vagy 

egyéb torz hatás. Amin nevetni tudunk, azon képesek vagyunk túllépni is. Egy nép szel

lemi érettségét mutatja, hogyan oldja fel tévedéseit, kisebb-nagyobb buktatóit.

Tanár: Hányféle számla van? Kereskedelmi iskola tanulója: kétféle úgymint: olyan, 

amit kifizetnek és olyan, melyet nem fizetnek ki. 1921.

Vevő: Borzasztóan drága ez a blúz, pedig alig van rajta kelme és még ujja sincs. Se

géd: Igen, mert a kelmén kívül eső részért dupla fényűzési adót fizetünk. 1925.

Iskolában: Tanító: Mi az apád? Móric: Nappal suszter, este indián a cirkuszban. 

1927.

Az új gazdag felesége zeneszobát akar berendezni. Már együtt van minden, de a la

kásberendező azt tanácsolja a méltóságos asszonynak, hogy vegyen egy-két 

szobrot is egy Beethoven, Liszt vagy Wagner fej jól fog hatni a szobában. Ömél

tósága a legszebb szobrok közt válogat a műkereskedésben, ott van előtte többek 

között Brams-nak a szobra is. Erre mutat midőn a végén ezt mondja: Ezt a kövé

ret veszem, ez jobban illik a szobához. 1927.

Önök azt írják nekünk, hogy számlánkat csak akkor fizetik ki, ha mi előbb az önökét 

kifizetjük. Nagyon sajnáljuk, de ilyen bizonytalan terminusokat nem fogadha

tunk el. 1929.

Takarékos nyaralás: Két barátnő beszélget: - Mi csak minden harmadik esztendőben 

megyünk nyaralni. - És mit csináltok a közbeeső kettőben? - Az elsőben vissza

emlékezünk az előző nyár szépségeire, a másodikban pedig terveket készítünk a 

következőre. 1930.

Hangszerkereskedésben - Kapható itt minden szerszám, ami a zongorához szüksé

ges? - Óh hogyne kérem. - Hát akkor adjon nekem egy jó fejszét. 1930.
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A mai fiatalságnak nincsenek ideáljai mondják úton-útfélen. Természetesen olya

nok, akiknek ezek az ideálok nem tetszenek. 1931.

A kis foltozó suszternek tizennégy gyereke van. Már ő maga sem ismeri őket. Egy 

napon amint az utcán megy, nagy embertömeghez ér. Egy rongyos, kiéhezett, 

agyonfagyott gyereket állnak körül az emberek. A suszter megfogja a kis fiút a 

kezénél fogva, hazaviszi és így szól az asszonyhoz - Hé, anyjuk, ezt a kis gyere

ket találtam, ahol tizennégy eszik, ott ehet ez is. - Meg vagy bolondulva, mondja 

az asszony, - hiszen ez mi Pistánk. 1933.

Két ember beszélget a havas utcán. - Hallotta? - Mit? - Egy leventefőoktató nyolc 

leventével kiment a lőtérre és csak kettővel jött vissza. - Ne mondja, borzasztó, 

megfagytak? - Oh, dehogy, hatot elszívott, kettőt visszahozott. 1940.

Rádió szózat a fronton: ... és örömmel hallhatják kedves katonáink, hogy az ellen

séget árvíz fenyegeti. 1940.

Egy megtermett hölgy mosószappant kér egy festéküzletben. Ismeretes, hogy az új, 

most forgalomba hozott mosószappan rettenetesen puha és egy-kettőre elfogy. 

Kezébe veszi, nyomkodja a szappant és megkérdi: Mit csináljak, hogy sokáig 

tartson? - Ne tessék vízbe tenni! 1940.

Felnőttek a színházi társulatról beszélgetnek, amikor váratlanul megszólal a kis 

unoka: - De egy heppes társulat ez a fehérvári, első előadásul adták az Utolsó 

táncot, azután hústalan napon a Paprikás csirkét, január végén pedig a márciusi 
szelet.322 1940.

Két úr ül a kávéházban, az egyik megkérdi: - Hány óra van? - Tíz perc múlva hat. - 

Te boldog ember. Te már azt is tudod, hogy mi lesz tíz perc múlva! 1944 ősze323

Az ünnepeket nagy becsben tartották, a rokonságbeliek névnapjáról és születésnapjáról 

megemlékeztek. Az ünnepek közül a karácsonyt szerették - legalábbis a gyerekek - a

322 Hepp: hóbort, rögeszme, vesszőparipa. Az Utolsó tánc Herceg Ferenc színműve; 1940-ben a hét két 
napján nem lehetett húst vásárolni, és éttermekben sem szolgáltak fel.
323 A hirdetések, viccek a Naptárban, az Iparban, Fehérvári Napló ban, Székesfehérvári Friss Újságban, 
jelentek meg.
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legjobban, mert ilyenkor ajándékot kaptak. Fát díszítettek, énekeltek, ünnepi vacsorát 

ettek. A gazdagabbak a szaloncukrot boltban vették, a szegényebbek otthon főzték. A 

családi együttlétek alatt kicsik-nagyok gyakran töltötték játékkal az időt324.

Minden családban találni olyan felnőttet vagy gyereket, aki valamilyen művészetet ta

nult és művelt. Szívesen rajzoltak, festettek, kézimunkáztak, zenéltek. Elsősorban zon

gorázni tanultak, nem csak azért, mert úri kisasszony ezt teszi, számukra ez az önkifeje

zés egyik megnyilvánulása volt. Az iparos családok számára fontos volt az önkifejezés, 

az egyéniség megmutatása, és a művészetek is ezt segítették. Sokan jártak az iparos 

dalárdába, számosán amatőr színjátszó csoport tagjaként szerepeltek. Az egyéniség mű

vészi kifejezése mindegyik kisiparos család jellemző vonása.

324 Ollerinyiné 2000.
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ÉLETMÓD, ÉRTÉKREND

Ezekben a családokban a munka, a vállalkozás az élet meghatározó része volt. A szak

mát családi vállalkozásként űzték, így összefonódott a családi szervezet és az üzem. 

Kisebb vállalkozások, különösen a hagyományos, régen céhes keretekben űzött szak

mák mesterei a segédeket családtagként kezelték. Ennyiben hasonlítanak a hagyomány- 

őrző család értékrendjéhez. Fontos számukra a hagyomány: Viniczai László cukrász is 

arra büszke, hogy száz éves családi receptek alapján dolgozik323. De az önkifejezés leg

alább annyira érték volt számukra. A szakma megtanulása után mindegyik törekedett az 

önállóságra. Szerették az alkotást, a saját kezűleg készített munkákat, gyakran művészi 

színvonalon dolgoztak.

&

32660. ábra. Aposztolovits Miklós kézi mosógéppel

325 Szentkuti 2000.
Aposztolovits Miklós vegytisztító üzemének berendezései a Múzeum tulajdonában vannak. A benzi

nes tisztítóberendezés fő részei: mosógép, centrifuga, szeparátor, keringő szivattyú, erőátviteli berendezés 
és desztilláló. Múzeum Fényképtár.

326
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A szakszerűség, a megbízhatóság, a pontosság legfőbb erényeik közé tartozott. Munká

jukat becsületesen végezték, az ügyféllel szemben aggályosán törekedtek jóhírük fenn

tartására. Jó kommunikációs készség és megfelelő empátia jellemezte őket, az üzletbe, 

műhelybe belépő vevőt azonnal felmérték, és megtalálták vele a közös hangot.

Leginkább hagyományos módszerekkel és szerszámokkal dolgoztak, kevesen tudtak 

tőkét biztosítani a modernizálásra, de takarékoskodtak, és igyekeztek előbbrejutni.

Önállóság, ambíció, a függetlenségre való igény, vállalkozói szellem, mozgékonyság, a 

napi megélhetési küzdelmek vállalása fontos jellemzője az iparosok gondolkodásának. 

A függetlenség társadalmi presztízst jelentett, nem voltak ugyan jómódúak, de olyan 

értékeket hordoztak, amelyeket a kisebb közösség, de a város is elismert.

A kisiparosok életelveit jól tükrözik az általuk megjelentettet hirdetések. Ezek jelentős 

része vendéglőket, cukrászdákat, szórakozóhelyeket népszerűsített. Másik részük nők

nek szólt: kozmetika, ruha, kalap, élelmiszerek, szobaberendezések és háztartási cikkek 

javítása. A harmadik része egyesületek, közösségek egységes megjelenését, felszerelé

sét akarta segíteni. A hirdetéseknél is lehet érzékelni, hogy 1935 után már emelkedett az 

életszínvonal, több mindenre futotta. De jellemző az is, hogy a tanonc egyenlő a minde

nessel. 1940-től a légoltalmi szerek, gázálarcok lettek fontosak, 1942-ben a keresztény 

jelző is hangsúlyt kapott. Az alapellátást, úgy tűnik, nem kellett reklámozni, hentesek, 

sütők, cipészek, csizmadiák alig mutatták be magukat.

A hirdetésekben a tevékenység és elérhetőség mellett fontosak voltak a referenciák: a 

régi alapítás, a díjak hangsúlyozás, a teljeskörűség, esetleges kedvezmények, az előkelő 

megrendelő vagy vevőkör ismertetése is jó fényt vetett a hirdetőre. Néhány példa:327

Kőrösy Ferenc asztalos, méhkaptár készítő műhely. Minden rendszerben gyárt méh- 

kaptárt és tart méhészeti kelléket. Szent István tér. 3. (1921.)

327 A hirdetések a Naptárból valók.
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Székesfehérvári Bútorkészítö Iparosok Árucsamok Szövetkezete, mint az O.K.H. és 

S.O.K. Szövetkezet tagja. Thonett-féle hajlított székek egyedüli lerakata. Kos

suth u. 10.

Domer Béla (Rosenthal utóda) úri- és egyenruhaszabóság. Alapítva: 1838. Újonnan 

modemül átalakítva. Kossuth u. 6. (1921.)

Tosch Károly és fia. Magyar Király Szálloda. Modemül berendezett 50 szobával: 

Újonnan átalakított kávéház. Minden este elsőrendű cigányzene. A város és a 

megye közkedvelt találkozó helye. Autógarázs, a város legszebb helyén a Zichy 

ligettel szemben. (1923.)

Sugár Zsigmond, Ditmár Károly utóda. Épület- és díszműbádogos. Rózsa u. a Zirci 

templommal szemben. (1924.)

Smohay Ferenc első székesfehérvári villanyerőre berendezett női- és férfikalap 

üzemében Kossuth u. 9. Az udvarban szerezhetők be a legolcsóbb és legdivato

sabb selyem-, bársony-, velour-, filc-, fayoli-, bortni- és szalmakalapok. Alakít 

fest és tisztít minden ezen szakmába vágó kalapot. (1929.)

Szilágyi László egyenruházati intézete és úri szabósága Székesfehérvár, Bank u. 6. 

Nagy raktár kül- és belföldi szövetekben. Készít levente, tűzoltó és sport ruhákat 

mérsékelt árakban. Telefon: 408. (1929.)

Szép Sándor műköszörűs borotvák, ollók, zsebkések, hajvágó gépek, mészáros ké

sek, korcsolyák stb. nagy választékban. Minden e szakmábavágó köszörülést és 

javítást elfogadok. (1936.)

„Mérő” kozmetikai műterem Zita királyné (Budai) út 20 szám alatt. Ráncok, mitesz- 

szerek, száraz, zsíros, pattanásos szeplős arcok rendhozása. Hajszálak, szemöl

csök eltávolítása. - Modem szépségápolás. - Különféle arcpakolások. - Művé

szies esti kikészítés. Díjtalan tanácsadás. Olcsó bérletrendszer. (1930.)

Keresztény nők kizárólag a Caritasban vásárolnak. (1931.)

Heim Márton hangszerkészítő, Simor u. 37, saját ház. Levente zenekari felszerelé

sek nagy választékban. (1932)
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Nyomtatványra ne legyen sok gondja, szállítja azt a Szőllőssy-nyomda. Nyomtatvá

nyait gyorsan, ízléses kivitelben, olcsón elkészítjük. Vidéki rendelések már az

nap elvihetők vagy postán elküldetnek. „Székesfehérvár Nyomdavállalat” Kuthy 

u. 10. (1934.)

Tanoncot vagy mindenest felvesz Baradlai Jenő szobafestő és mázoló mester, Kál

vária sor 15. (1937.)

Szigli László műesztergályos Székesfehérvár József u. 22/a. Vállalja gyerekágy, fél 

asztallap nagyságra összecsukható ágy, asztalra szerelhető kézi mángorló, álló

lámpa, csillár, szoborállvány, szalon asztalka, karosszék, etazsér 

tekegolyó és mindennemű esztergályos munka készítését a legolcsóbb áron. Kéri 

kész munkáinak megtekintését. (1939.)

Lesz gázálarcod, ha sorsjegyet vásárolsz 50 fillérért. Liga tagok előnyben. (1939)
Férfi-, fiú és gyermekruhák, Bocskay kabátok - Átmeneti kabátok - Bekecsek - Ti- 

roli joppek és nadrágok - Munkaruhák, sofőr ruhák, orvosi köpenyek. Finom 

mértékszabóság. Ney Jenő cégnél. Nádor u. 4. tel. 314. „Gondűző” kötelékében. 

(1940.)

Szabásminták rajzolása, varrás a legalaposabban megtanulható Urbán Margit szabá- 

szati és varróintézetében. Lakatos u. 5. (1940.)

Légoltalmi szerszámok, többféle kivitelű vaságy és vas háztartási és gazdasági cik

kek, alumínium edény, vesszőseprű, fa- és vaslapát, talicska, lakat, horganyzott 

mosófazék, veder, szénkanna, szénkanál, hurkafa, ruhatartó, elsőrendű minőség

ben, nagy választékban, olcsó áron, állandóan kapható Grosz Bemátnál Székes- 

fehérvár Nagy Sándor u. 7. „Fekete Sas” épület. Telefon: 149 (1940.)

Maizer, Székesfehérvár legmodernebb száraz vegytisztító üzeme. Fest, mos, 

pliszéroz. Vegytisztításban vezet. Telep: Palotai u. 52. Üzlet: Nádor u. 13. Na

ponta postai szétküldés. (1941.)

Villanyszerelés: rádió, csillár, villamos háztartási cikkek legolcsóbban Steiner Imre 

Székesfehérvár Bognár utca 2. Országzászlóval szemben. Telefon: 506. (1941.)

328, tekebábúk,

328 polc, falipolc, könyvállvány.
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Zalka úri, magyaros és egyenruha szabóság. Keresztény cég. II. Csendőrkerület és 

az ŐRI szállítója. Nádor u. 35. (1942.)
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32961. ábra Maizer újsághirdetése

A két világháború közötti kisiparosok értékrendje a hagyományos paraszti és a polgári 
individualista értékrend között foglalt helyet330. Egyes szakmák képviselői nagyban 

kötődnek a paraszti életmódhoz. Az élelmiszeriparra, de különösen a sütő szakmára igaz 

ez. Itt rendkívül kemény munkára, hajnali fölkelésre, szüntelen igyekezetre van szük

ség, ugyanakkor a befektetett energiával nem áll arányban a jövedelem. A parasztok 

szemében az önálló pékség a gyári munkás pozíciójával szemben a fölemelkedést, a 

kispolgári státusz elérését jelentette, az önállóság megteremtését és megtartását. Az átál

lást segítette, hogy a paraszti gyakorlatok szinte teljes rendszere beilleszthető a péksé

gek világába. „Az élelem elosztásának, napi, heti, évszakoknak megfelelő adagolási

329 Naptár. 1932. 113.
Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor szerinti felosztás. Kapitány 1983.330
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rendje, amely a nemi és életkori szerepekhez, munkafajtákhoz, a szezonhoz, az ünnep

napokhoz és hétköznapokhoz igazodik, de állandó tekintettel van a várható fogyasztási 

szükségletekre, a rendelkezésre álló készletekre és ezek megújítási lehetőségére. Edé

nyek, mércék, letisztult szokások sokasága segít a kalkuláció elvégzésében, a helyes 

arányok kialakításában, amellyel megteremthető az összhang a felhalmozott készlet és a 

munkaerő mindenkori energiaszükséglete és megújítása, illetve a - lehetőség szerint 

bővített - újratermelés igényei között. Ez a rendszer az önállóság megteremtését és 

megtartását szolgálta”331. A saját földjén egyénileg gazdálkodó paraszt önállósága ment 

át a városi kisiparos önállóságába.

Elsősorban az új, a világgazdaság változásai miatt belépő szakmák, a szolgáltató ipar 

képviselői (fodrász, víz-, gáz-, villanyszerelő, rádió-, autószerelő) állnak legközelebb a 

polgári individualista értékrendhez.

Más szakmák mesterei már polgári értékrenddel, majdnem gyári, nagyüzemi tulajdonosi 

szemlélettel rendelkeztek. Elsősorban az építőipari mesterek, akik 15-25 munkást is 

foglalkoztattak, vagy a kerékpár-, mezőgazdasági gépgyárak, ahol 10-30 munkás dolgo

zott. A nyomdászok pedig az értelmiségi életmódhoz kötődtek. A kőfaragók, kályhás- 

fazekas-keramikus mesterek pedig a művészetekhez.

Értékrendjüket érdemes összevetni a mai vállalkozói szemlélettel, vizsgálni kell, hogy 

találhatók-e olyan jegyek, amelyek általánosíthatók, kortól, rendszertől függetlenül jel

lemzik a kispolgárságot.

Norvég és dán szociológusok a mai vállalkozóvá válást segítő értékrendeket elemezve 

három értékrendet különítenek el: az önfoglalkoztató (self-employment), a karrierorien
tált (career life-mode) és az alkalmazotti (wage-eamers) típust332. Az értékrendek elkü

lönítésénél meghatározónak a munka motivációját tartják.

Az önfoglalkoztatónál a termelőeszközök a vállalkozó birtokában vannak, és ő ellenőrzi 

a termelési folyamatot. Számukra a legfontosabb a gazdasági függetlenség. Mindegy,

331 Kuczi
332 New Firm 1984.
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hogy mit termelnek és lehet, hogy az egyik ágazatról a másikra váltanak lehet, hogy 

időlegesen alkalmazotti állást is vállalnak, de fő céljuk, hogy egy napon a teljes függet

lenséget érjék el. Másrészről nem szeretnék, ha vállalkozásuk oly nagyra nőne, hogy 

elveszítenék a közvetlen irányítást, ellenőrzést felette. Számukra nincs külön munkaidő 

és szabadidő, és gyakran az egész család részt vesz a vállalkozásban. Fontos számukra, 

hogy a felnövekvő generáció folytassa a vállalkozást, és fontos jellemző az is, hogy a 

hasonlóan gondolkodó barátok segítségére számíthatnak. Ezek a vállalkozások életké

pesek lehetnek, ha jól képzett szakembereket alkalmaznak, és magasszintű technikai 

berendezésekkel rendelkeznek.

A karrierorientált életmódot folytatók számára a sikeres életpálya a cél, amely magas 

képzettséget, megfelelő foglalkozást és megfelelő fizetést jelent. Ők elsősorban önkor

mányzatoknál, hivatali hierarchiákban találhatók, de a nagy magánvállalkozások alapí

tói is gyakran közülük kerülnek ki. Fontos számukra, hogy a nagyvállalatoknál kama

toztatni tudják saját szakértelmüket, termelési ötleteiket. Mivel cégük technológiailag 

jól tervezett, innovatív, jó marketinggel, piaci kapcsolatokkal rendelkezik gyorsan nö

vekedik, és gyakran válik egy másik nagyobb vállalkozás részévé. Az alkalmazotti típus 

számára a meghatározó érték, hogy eladja a munkáját a lehető legmagasabb áron, hogy 

a lehető legtöbb és leggazdagabb szabadidővel rendelkezhessen. A szerzők szerint ennél 

több értékrend is létezik, pl. a közösségben dolgozók (tanárok, orvosok, papok), de vál

lalkozásalapítás szempontjából az első kettő érdemel figyelmet.

A mai önfoglalkoztatónak nevezett életmód alapvonásaiban azonos a két világháború 

között élt kisiparosok értékrendjével. Biztonsággal kijelenthető a korábbi, kispolgársá

got elítélő szemlélettel szemben, hogy minden modem társadalomnak szüksége van 

kisiparos és kiskereskedő rétegre, sajátos helyük és szerepük van a társadalom életében, 

tevékenységük nem ellentétes a nagyiparral, sőt kiegészíti azt. Javító és szolgáltató ipart 

pedig csak kis méretekben érdemes űzni. így értékrendjük sem lehet retrográd, és nem 

ők húzzák vissza, akadályozzák a társadalom fejlődését, a modernizációt. Alapértékeik: 

a kétkezi munka becsülete, öröme, a család közös termelés általi fenntartása, minden 

társadalom számára fontos és elismerendő.
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Úgy tűnik, hogy a két világháború közötti iparosok legfontosabb életcélja a vállalkozás 

fenntartása, bővítése általános, kortól független ismérv, a gyerekeik iskoláztatása, ezál

tal való felemelkedése pedig kortünet. A Horthy rendszer merev társadalmi struktúráját, 

annak az alsó részében elfoglalt helyüket bírálták ezzel.

Az is általános vonás, hogy az önállóság és a sajátkezű munkának az igénye nem segíti 

a politikai szerveződésüket, érdekérvényesítésüket. Igazából csak a közvetlen környezet 

(város) politikájának alakításába tudnak hatékonyan beleszólni, az országos politikának, 

ha az szűk látókörű, csak szenvedő alanyai lehetnek.
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HÍRES MESTERMEBEREK, IPAROS DINASZTIÁK, EGYÉNI SORSOK

Héjj Imre (1883-1964) vendéglős az Arany Ponty beszálló vendéglő bérlője volt 1909- 

től egészen 1945-ig. Édesapja egy Komárom megyei faluból jött Székesfehérvárra, és a 

mészáros mesterséget űzte, a rokonságból többen kisiparosként, kiskereskedőként éltek 

itt. A hét gyerek közül a második szintén az apja mesterségét választotta, az 1900-ban 

letett tanoncvizsga után édesapja üzletében segédként dolgozott. Egyik testvére diplo

mát szerzett.

62. ábra. Héjj Imre családjával az öreghegyi szőlőben az 1930-as évek végén33'’

Héjj Imre 1909-ben nősült, a város közgyámjának leányát vette feleségül. Vele a hen

tesüzletben ismerkedett meg, és hogy jegyese társadalmi helyzetének megfeleljen, 

szakmát változtatott - vendéglős lett. A Hal téren, a piac mellett bérelték a várostól a 

nagy múltú vendéglőt, ahol különböző, egymástól elkülönülő társadalmi rétegeknek

333 Demeter 2002. 33.
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nyújtott szolgáltatást. A söntésbe a piaci napokon a városba jövő parasztemberek tértek 

be nagy számban. Nemcsak azért, mert közel volt a piac, de a vendéglő udvarán leg

alább 200 szekérnek való hely, valamint pajta és istálló is volt. A vendéglő éttermi része 

késő délután, estefelé telt meg, ide a városi iparosok, a középréteg képviselői jártak. Az 

iparosok a 20-30-as években itt rendezték meg március 15-én a függetlenségi vacsorái

kat. A legbelső kisteremben asztaltársaságok gyülekeztek meghatározott napokon, pl. á 

csütörtöki asztaltársaság jórésze tisztviselő (anyakönyvvezető, tisztifőorvos, rendőrfel

ügyelő, laptulajdonos). A vendéglőhöz tartozott még három egyszerűen berendezett 

kétágyas vendégszoba, amelyekről a cselédlányok gondoskodtak. A feleség a konyhát 

vezette, a férj a vendéglőben tevékenykedett. Főleg iszkaszentgyörgyi és sukorói boro

kat mértek, ételt minden nap főztek, de nagyobb mennyiségben csak vásár és hetipiac 

idején. A húsleves, gulyás, marha- és borjúpörkölt főleg téli napokon fogyott, a délutáni 

vendégeknek ízes töpörtyűs pogácsát sütöttek.

Amíg a férj 4 évig harcolt a világháborúban, a feleségnek mindent meg kellett tanulnia, 

ő vitte a vendéglőt, és sok küzdelmébe került az üzletet átmenteni a béke idejére. Sok

szor alig várta, hogy jöjjön a járőr és távolítsa el a duhajkodókat, a védelem miatt költö

zött hozzájuk a férj özvegy nagybátyja.

A hazatért férj hamarosan az ország egyik legismertebb vendéglős személyisége lett. 

1925-től a város és megye vendéglős ipartársulatának elnöke, majd a dunántúli szerve

zet elnöke és az országosnak igazgatótanácsi tagja, illetve alelnöke lett. A második vi

lágháború véget vetett pályájának. Fia kereskedelmi iskolát végzett, segédlevelet szer

zett, de nem dolgozott vendéglősként, hanem jegyző lett, majd főjegyző Mezőkomá- 

romban. Leánya 1937-ben érettségizett az Árpádházi Boldog Margit Leánygimnázium

ban, szépen rajzolt, kiválóan korcsolyázott és jól zongorázott, annyira, hogy zongorata
nárnő szeretett volna lenni, de a második világháború közbe szólt334.

334 Héjj 1999.
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Kiss Jakab Károly kőművesmester is büszke volt a családja 

múltjára. Az ős terménykereskedőként 1772-ben költözött Szé

kesfehérvárra, akinek dédunokái, a négy fiú részt vett a pákozdi 

csatában. Az egyik György kétévi várfogság után a megmaradt 

kis földjén kertészetet hozott létre, 1857-ben megnősült: felesé

ge családját Mária Terézia telepítette a városba.

Tizenkét gyerekük közül a nyolc fiú érettségizett és a lányaikat 

is tanítatták. Kiss Jakab Károly tizediknek született 1871-ben. 

Jó tanuló volt, különösen a matematikát és a nyelveket szerette.

63. ábra
Kiss Jakab Károly

Jól beszélt németül és franciául. A fiúlíceum elvégzése után Budapestre költözött a leg

idősebb bátyjához, és beállt Schulek Frigyeshez építőinasnak. A tanulmányai végén 

mestervizsgát tett. Pesten kezdett dolgozni, és a parlament építésén is részt vett. Buda

pesten tudott annyi tőkét gyűjteni, hogy önálló irodát nyitott, de édesapja halála után az 

egyetlen nőtlenként hazaköltözött beteg édesanyjához. 1910-ben nősült, felesége jómó

dú malomtulajdonos leánya volt, ekkor már saját házában lakott és sok megrendelésnek 

tett eleget. Öt gyereke közül csak három lány maradt életben. Amikor 1920-ban apósa 

felajánlotta a család számára a Mancz János utcában található nagy házának a felét, 

amely akkori vásártérre nézett, Károly eladta saját házát, és felkészült a költözésre. De 

ekkor érkezett Székesfehérvárra egy kolozsvári menekültekkel teli vonat, és az üres 

házrészbe beköltöztették a volt kolozsvári rendőrkapitányság egyik főtisztjét, így kény

telenek voltak most már bérlőként visszaköltözni a régi házukba.

Felesége 1922-ben meghalt, két év múlva újból megnősült, a Duna-Száva-Adria Vasúti 

Társaság egyik magas rangú tisztjének lányát vette feleségül, és a Gáz utcába költöztek, 

ahol a tíz szobából négyben ők laktak.

A szobákhoz tartozott kamra, kis zuhanyzó, nagy üvegezett veranda, az angol WC az 

udvaron volt. A cselédnek készítettek egy olyan ágyat, amely kihúzható volt, de nappal 

csak egy doboznak látszott. Nagy házat vittek, pl. a Mercig gróf erdészeti és gazdasági 

tisztikara náluk ebédelt minden szerdán és szombaton.
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Az egyik szobát rendezték be az irodának, ahol a leányok is segítettek, ha valamit írni 

kellett. Károly 10-15 munkással dolgozott és egy pallért (munkavezető) is alkalmazott, 

aki szervezte a munkákat. Testvére, Kálmán mellett ő is részt vett az ipartestület munká

jában, a kőműves szakosztály vezetője volt sokáig. A városban sok munkát kapott, de a 

Balatonon is több villát épített (még a század elején a Club Aligán a Tisza István üdülő

jét is). A püspökségnek is többször dolgozott: több falusi templomot és kápolnát restau

rált, 1938-ra ő renoválta a püspöki palotát is. Egy véletlen találkozás folytán még 1907- 

ben megismerkedett Prohászka Ottokár megyéspüspökkel, és a püspök haláláig (1927) 

jó barátságban voltak, Prohászka Ottokár rendszeresen látogatta őket, és rendszeresen 

megbízta munkákkal. 1932-ben a Ciszteri rendház mennyezeti stukkóit megtámadta a 

„kék betegség”, akkoriban a zöld színű festékhez magas indigó tartalmú kék festéket 

használtak, ami egy idő után megtámadta a gipszet. Károly bezárkózott a fáskamrába, és 

sikerült megtalálni a kékbetegség elleni szert. Jó híre és tekintélye tovább nőtt a város

ban.

A világgazdasági válság idején 1933-ban Székesfehérváron is hat hétig sztrájkoltak az 

építőipari munkások, amely hatalmas veszteségeket okozott Károlynak. Hogy a család 

ne nélkülözzön, el kellett adnia a zongorát. Három lányát taníttatta, a legidősebb az ag

rártudományi egyetemen tanult, de férjhez ment és abbahagyta az iskolát, a középső 

gimnáziumi érettségit szerzett. A legkisebb szeretett volna a leginkább tanulni, de a vi

lággazdasági válság és a kőműves sztrájk közbeszólt, így ő a Ferenc József Nőnevelő

ben szerzett érettségit, után a női ipariskolában női szabónak tanult, amit 

féijhezmenéséig gyakorolta is. Művészi hajlamait zongorázással és írással élte ki. Rend

szeresen jelentek meg novellái a Friss Újságban. A családnak sok könyve volt, 

Prohászka összes művei, Mécs László, Sík Sándor könyvei, a Fejér megyei Naplót és a 

Nemzeti Újságot járatták. Károly szabadidejében sokat olvasott, nyaranta a Balatonon 

kivettek egy házat, ahová a rokonságot is meghívták egy-egy hétre335.

335 Kovács Nagy 2000.

185



A Neubart órás család őse Neubart Lépőid műszerész, lakatos és órás Rozsnyóról tele

pült Székesfehérvárra, és 1875-ben már önálló műhelyt vezetett. Két fia, Sándor és Ig

nác nála tanulta az órás mesterséget és nála dolgoztak segédként is. Ignác a Fő utcán 

nyitott üzletet, bohém volt, sokat járt kávéházakba, csak 1930-ban nősült meg. Az Ipar

testületben azonban komoly munkát végzett, ő indította el, hogy saját háza legyen az 

ipartestületnek. A másik fiú, Sándor 1910-ben nősült, az első világháború előtt már saját 

óra, ékszer, gomb- és díszműáru üzletet alapított gróf Széchenyi Zsigmond támogatásá

val, szintén a belvárosban. A háborúban katonáskodott, ezalatt felesége vezette a boltot. 

Lakásuk szintén a belvárosban volt, tipikus kispolgári, kétszobás cselédszobával ellátott 

lakásban éltek. Mindenes cseléd is szolgált náluk.

1931-ben mestermunkaként készítette azt az ember magasságú órát, amely ma unokája, 

István műhelyében mutatja az időt.

Legidősebb fiát, Endrét (1913-1990) a négy polgári elvégzése után az ausztriai 

Karlsteinbe küldte (egyik nagyanyja élt Bécsben), aki neves osztrák mesternél négy 

évig tanulta a szakmát. Hazatérve édesapja üzletében kamatoztatta tudását 1938-ig, 

amikor is behívták katonának, majd zsidó származása miatt deportálták.

Neubart Endre büszke volt a családi hagyományokra, melegszívű, családszerető, segítő

kész ember volt. Szabadidejében focimeccsre járt, hetente kártyáztak, kirándultak, gyak
ran a színházban is megfordult336.

A kelmefestő és vegytisztító ipart Székesfehérváron négy család űzte, egymásnál tanul

va, egymás között házasodva. 1840-ben alapította Rehorska Vince az első üzemet. 

1909-ben segélyt kért iparfejlesztésre 6400 korona értékben, amin egy általános csínozó 

és szárítógépet, egy csavarógépet és két benzintartályt vásárolt337. A két világháború 

között is korszerűnek számító üzemében „vállalja ruhaneműek festését, vegytisztítását, 

valamint ágytoll tisztítását a legjobb kivitelben, gőzmosó osztálya ing, gallér, kézelők,

336 Neubart 2000.
337 FML. Iptest. ír. Á. ld. 1909.
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kelengye és háztartási fehémemüek mosását szavatolt házi eljárással vegyszer nélkül 

kilós és darab áron. Minden megbízó ruhaneműje külön készül.” - ígéri egy harmincas 

évekbeli hirdetésben338. Fia, Vilmos külföldön tökéletesítette tudását, és nála tanult 

Aposztolovits Miklós, Maizer István és Brajnovits Lajos.

Aposztolovits Miklós (1895-1932) 1912-ben szabadult, és a világháború miatt csak 

1927-ben tudott önálló műhelyt alapítani. Felesége, Brajnovits Mária szintén kitanulta a 

szakmát, üzletük szorgalmuk révén szépen fejlődött, mert munkájukat a régi polgári 

erények szellemében becsületesen végezték.

:33964. ábra. Az Aposztolovits műhely dolgozói

338 Naptár. 1932. 
Múzeum Fényképtár.339
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Kifogástalan munkát adtak, és szolid, az alsóbb néposztályok által is megfizethető árat 

kértek. 1932-ben a családfő halálakor az özvegy vitte tovább az üzemet, már csak azért 

is, mert kisfia számára akarta az ipart fenntartani. Példamutatóan művelte az összetett és 

nagy tudást igénylő munkát haláláig, 1962-ig340.

Koszpek József (1904) kovács édesapja mesterségét folytatta, aki az akkor alakult Déli 

Vasút Műhelybe ment dolgozni, és állami vállalat alkalmazottjaként segítette a fiát. О 

tanítómesterénél maradt segédként, és szorgalmáért a mester társává fogadta. Majd 

1935-ben tudott önállósodni. Elsősorban a felsővárosi parasztok számára dolgozott, 

amiből tisztességgel meg tudott élni. Az unoka is kitanulta mesterséget, de technikumot 

is végzett, ma tojáspatkolóként lett világhírű, a pintytojástól a strucctojásig mindent 
patkóit már, bekerült a Guiness Rekordok könyvébe is341.

Hesz József szíjgyártónak már a nagyapja is ezt a mesterséget űzte az 1840-es években 

Ercsiben. Hat gyerekből a két fiú is ezt a mesterséget tanulta. Az egyik fiúnak, Hesz 

Ferencnek kilenc gyereke született, és mivel a húszas években már dolgozott Székesfe

hérváron a püspökségnek, betelepültek a városba. Műhelyében inaskodott fia is. 1931- 

ben a világgazdasági válság miatt Hesz József felhagyott az iparral, és Pétfürdőn a mű
trágyagyárban gépkezelőként dolgozott a második világháborúig342.

A nagypapa szerette volna, ha gimnáziumba jár az unokája, de ő inkább a szakmát vá

lasztotta, kitanulta a bőrdíszműves szakmát is, számára ez a munka öröm volt, boldog 

volt, ha tetszetős és hasznos tárgyat készített. 1957-ben lett végül önálló műhelye.

340 Gyimesi 1992. február.
341 Gyimesi 1997. július.
342 Gyimesi 1997. április.
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Friedl József kárpitos 1903-ban harmadikként született egy hétgyerekes vasutas család

ba. Az első világháború alatt a család meglehetősen sanyarú körülmények között él, így 

József szakmát tanult, kárpitos lett.

65. ábra Friedl József kárpitos

A 20-as évek elején nem mindig a szakmában kereste meg a mindennapi betevő falatot, 

de mivel élelmes és szorgalmas ember volt, ezért talált munkát, és a húszas évek végén 

már a nősülésre is gondolhatott. Felesége méltó társa lett az örökmozgó, szorgalmas 

kárpitosnak, öt gyermeküket gondozta és varrónőként maga varrta ruháikat, nagy gon

dot fordítva arra, hogy gyermekei rendesen és tisztán járjanak. A legnagyobb nélkülözés 

közepette is összetartotta a családot, amelynek a szó szoros értelmében ő volt a lelke. 

József szorgalmas, családjáért mindenre képes ember volt, még azt az időt is sajnálta, 

amit alvással töltött. Rajongásig szerette a labdarúgást, maga is művelte a harmincas 

években. Szívesen járt barátaival kedvenc vendéglőjükbe, a városi dalárdának is alapító 

tagja volt. Fiai, unokái ma is a szakmában vannak. 343

343 Gyimes 1994. november.



Kóger Mihály édesapja a javítónevelő intézetben dolgozott nevelőként, és a kertészet

ben is rendszeresen segített, majd fogházőmek állt. A hét gyereket elég nehezen tudták 

eltartani, így a legidősebb, az 1922-ben született Mihály először a kertészetben segített, 

majd a hat elemi befejezése után kifutónak állt az egyik fűszeres mellé. A fiú szeretett 

volna szakmát tanulni, így inas lett egy kerékpár és motorszerelőnél, 1937. és 1940. 

között tanulta meg a szakmát, felszabadulása után még egy évig dolgozott mesterénél 

két tanuló és két segéd társaságában. 1941-ben a Vadásztöltény gyárban helyezkedett el, 

beállító lakatosként dolgozott, majd megtanulta az automata esztergagépek kezelését. 

1943-ban hívták be katonának. A háború után sem volt lehetősége önálló iparosként 
dolgozni, végül 1954-ben lett a maga ura344.

Berta József cipész testvérei is a szakmában dolgoztak, ő a bátyjánál tanulta a mestersé

get. A húszas években saját műhelyében, a piac melletti utcában, segéd nélkül, egyedül 

dolgozott. A világgazdasági válság után kénytelen volt feladni a műhelyt, és otthon dol

gozott. A lakásuk az ortodox zsinagógánál volt, itt a nagyapa után ők vállalták a ház

mesterséget. Amikor a ház gettó lett, akkor költöztek el innen. A hét gyerekből az öt fiú 

sportolt, 3 focizott, 2 kézilabdázott. Egyszerre három Berta is játszott a Vadásztöltény

gyár Vasas csapatában. Berta József szerette volna, ha a legidősebb gyerek is cipész 

lesz, de ő inkább esztergályosnak tanult, végül mindegyik fiú a Vadásztöltény gyárba 

kerültek. Berta József komoly, precíz ember volt, utána soha sem kellett rakodni, a cipő

jét a sámfára tette, és úgy rakta el. Egyszer újságelőfizetésen nyert egy kerékpárt, azt is 

mindig letörölgette és senki sem nyúlhatott hozzá. Sohasem ivott. Gyerekei, unokái 
összetartóak, ma is rendszeresen asztali tekével játszanak345.

A kötélgyártó Müller Károly 1909-ben telepedett le Székesfehérváron, kis műhelyében 

négy fiával együtt dolgozott, de a világháború után újra kellett kezdenie mindent. Az 

1920-as évek végére lett újból saját műhelye, egy fia maradt vele, a többi a környező

344 Gyimesi 1995. február. 
345 Ollerinyiné 2000.
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falvakban űzte a mesterséget tovább. Szerényen éltek, főleg a felsővárosiaknak készítet
ték áruikat, de rendszeresen járták a vásárokat is346.

Márky Béla kályhásként szerepel az 1938-as címtárban (Székesfehérvár és Fejér-megye 

ipara és kereskedelme Szent István évében), 1971-ben önéletrajzában a következőket 

írja magáról: „Móricz Zsigmond tollára való nemesi család sarja vagyok, de nekem már 

csak a szegénység jutott felcifrázva két előnéwel. Apám mint MÁV tisztviselő hol itt, 

hol ott buzgólkodott a hivatalában, valamint a család gyarapításában, és így ahogyan 

nőtt a családi létszám, úgy nőtt a szegénység is. Budapesten fejeztem be a középiskolát, 

majd egy ideig mint mozi-zongorista igyekeztem családunk helyzetén könnyíteni. Min

dig szerettem volna tengerésztiszt lenni, sajnos az első világháború elvitte a tengert. 

Ekkor mérnöki vágyaim voltak, de ott a sok tanulás miatt ment el a kedvem. Ekkor a 

sors Ligeti Miklós szobrászművészhez vezetett. Itt tanultam a kerámiát hazánk egykori 

híres keramikusa mellett, Petrik Lajosnál. Amikor végeztem, kerültem állásba Székes- 

fehérvárra, az itteni Hadiárva Intézet Kerámia Műhelyébe mint keramikus iparművész. 

Sok munkám készült itt, és került nagyon jó helyekre, az akkori felfogás szerint. (Hor

thy kastély, követségek szalonjai: Bécs, Berlin, München, Konstantinápoly, stb. Lillafü

redi Szálló, Parlament stb.) Az állásom 1934-ben megszűnt és önálló lettem, de az élet 

biztosítása céljából a repülési szakmában műszaki rajzolói állást vállaltam.

E mellett azonban dolgoztam, és elég szép számmal illetve kerámiámmal szerepeltem a

Nemzetközi Vásárokon, valamint szállítottam Münchenbe, Antwerpenbe, Londonba sőt

Művészként nem tudott megélni, állami állást vállalt, szabadide-»347még Budapestre is.

jében készített kályhái és a város épületeit díszítő munkái mind művészi kivitelűek vol

tak.

346 Gyimesi 1997. február.
347 Márky 1971.
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66. ábra. Márky Béla műve a Kari házon348

Az Albrecht pékek ősei Fehérvárcsurgón éltek. Id. Albrecht Lajos 1888-ban született, 

apjánál tanulta mesterséget, majd 1906-ban szabadult, 1913-ig dolgozott segédként Mó

ron, Székesfehérváron és Szekszárdon, majd önálló sütőmester lett. De nem sokáig 

örülhetett fellendülő sütödéjének, mert behívták katonának. Orosz és olasz frontokon 

harcolt, több kitüntetést kapott és tizedesként szerelt le. 1920-ban Fehérváron folytatta a 

mesterségét, pékségét az Öreghegyen hozta létre. Két testvérének is a városban volt 

saját péksége.

Lajos 1916-ban megnősült, három fiuk (1917, 1919, 1923) és két lányuk született. 

Mindhárom fiú apja mesterségét választotta nem utolsósorban édesapjuk példája miatt. 

Arra tanította őket, amire őt is annakidején az édesapja: munkaszeretetre, pontosságra, 

figyelemre, becsületességre. Az édesapa jó példával járt elől. Szakmáját szerető és értő 

mester volt, haláláig összefogta a családot, együtt dolgoztak és pékségük városszerte 

híres volt. A legidősebb fiú mesélte, hogy fiatalként részt vett a Rózsaligetben rendezett 

szüreti bálon, és hajnalban hazáig futott, hogy munkakezdésre odaérjen. Ez nem sike

rült, és amikor belépett a műhelybe, édesapja adott neki egy pofont: Most kell jönnöd?

348 Múzeum. Fényképtár.
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Azután soha nem késett el, egy életre megtanulta a pontosságot. Lajos halála után 

1939-ben felesége vitte tovább az ipart a három fiára támaszkodva 1945-ben bekövetke

zett haláláig. Nem volt könnyű az élet, mert az öttagú család ellátása nem kis gondot 

jelentett.

34967. ábra. Az Albrecht család 

A legidősebb fiú a négy polgári elvégzése után 2 évig tanult apjánál tanoncként, majd 

1933-ban vizsgázott segéd lett. Az iparosdalárda lelkes tagjaként részt vett minden 

megmozdulásukon és szereplésükön. Két év katonaság után 1940-ben letette a mester- 

vizsgát, de hamarosan behívták és kikerült a frontra. A középső is négy polgárit járt és 

szintén édesapjánál volt inas majd segéd. Őt 1940-ben hívták be, a doni fronton harcolt, 

lefagyott lábbal visszajőve betegeskedő édesanyjától ő vette át az üzlet vezetését. A 

harmadik fiú szinte belenőtt a szakmába, és amikor két bátyja bevonult, ő maradt édes

anyja támasza. A város ostroma alatt nem egyszer forgott életveszélyben: a hadihelyzet
től függően hol a németeknek, hol az oroszoknak sütötték a kenyeret350.

349 A fénykép a szerző tulajdona. 
Albrechtné 2000.350
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Összegzés

Minden társadalomnak, amelyben megjelennek a városok (a suméroktól napjainkig), 

szüksége van kisiparra, függetlenül a nagyipar meglététől vagy hiányától. A kisiparosok 

létszáma békeidőben - ahogy más társadalmi rétegeké - korrelál a lakosság számával. A 

gyenge korreláció válságra, nagy, hirtelen változásokra utal, ahogyan azt 1910-hez ké

pest az 1920-as vagy az 1941-es változás mutatja. A társadalom technikai, gazdasági 

színvonalától függ, hogy egy adott korszakban milyen kisipari szakmák vannak jelen.

A kisiparosok mentalitása, értékrendje azonban kortól független. Számukra az önálló

ság, a kétkezi munka becsülete, öröme, a szakmai tisztesség, a teljes családi élet fenntar

tása a meghatározó. Nem véletlen, hogy a napjainkban újjáéledő kisiparosság a szülők, 

nagyszülők értékei alapján akar dolgozni és élni.

Az is általános vonás, hogy az önállóság és a sajátkezű munkának az igénye nem segíti 

politikai szerveződésüket, érdekérvényesítésüket, ezzel kiszolgáltatottságuk megnőhet. 

A kisiparosok nem szervezkedtek érdekeik érvényesítésre, nem hoztak létre politikai 

pártokat (vagy ezek nagyon rövid életűek), legfeljebb gazdasági szövetkezetekbe tömö

rültek. Nem véletlen, hogy az ipartestület csak a városon belül tudta hatásosan kifejezni 

és közvetíteni tagjai érdekeit. így a kisiparosok az országos politikának - ha az szűk 

látókörű - csak szenvedő alanyai lehetnek.

A családi élet és a munka harmóniája adhatja meg számukra mégis azt a kiegyensúlyo

zott életet, optimista szemléletet, amely átsegíti őket minden nehézségen.
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1I. melléklet. A város iparosairól készített statisztika az ipartcstület éves jelentései alapján
foglalkozás 1910 1921 1922 1924 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

20ács 18 15 20 16 16 14 14 8 8 8 8 8
15ácsmester 10 12 12 13 16 16 15 15 12 II II 10

állatírtó 0 1
aranyműves ékszerész 2 1 2 2 2 6

asztalos 48 69 69 6965 75 71 79 79 91 98 93 80
autószerelő és javító 0 3 2 2 1 1

bábsütő 5 5 5 5 4 3 3 3 3 2 2 4 2
bádogos 13 11 9 II 11 12 11 10 17 12 11 II

bádogos és szerelő 0 4 4 4 4 16 3 2 5
béltisztító 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

borbély és fodrász 35 46 40 51 55 61 60 67 66 81 84 86 83
börványoló 0 1 1 1 1 I 1 1 1 1

cement-beton 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5
cipész 144 170 165 151 158 166 181 200 185 172 209 213 205

cipőfelsőrészkészítő 0 9 10 9 8 8 6
csizmadia 115 118 88 96 93 84 88 80 86 80 78 82 79

cukrász, cukorkakészítő 8 0 5 5 5 8 7 5 7 11 10 10 12
illatszerész (droguista) 0 2 4 3 4 6 4 5 3 3 4 5

elektrotechnikus 0 1 1
építőmester 5 14 14 11 148 9 12 II 20 13 12 11

épületburkoló 0 1 1 11
esztegályos vas-, fém- kivételével 6 5 3 3 3 5 3 8 5 6 6 6 6

faszobrász 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2
fazekas cserépkályhakészitő 4 9 9 9 9 7 8 8 7 8 67 7
fegyverkovács, puskám lives 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

fehérneműkészítő 0 2 3 3 3
fémnyomó 0 1 1 1 1 1 1 1

í FML. Iptest. ír. Á. A Kamarának küldött éves jelentések.
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foglalkozás 1910 1921 1922 1924 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
fényképész 5 9 6 6 6 7 8 97 8 9 10 10
férfi szabó 96 112 115 111 117 117 113 118 118 124 134 135 130

fogműves (fogteclinikus)teclinikus 4 5 5 5 5 6 4 6 8 8 9
fűzőkészítő 0 1 1 2 1 7 6 7 7
galvanizáló 0 1 1 1 3

gáz- víz- villanyszerelő 14 1 3 1 1 15 13 13
gépész kovács 0 2 1 1 2 3

gépihurkoló 0 1 1
gombkötő 1 0 1 1 1 1

gumijavító 0 1 2 2 2 2
hangszerkészítő 1 0 3 2 2 3 3 3 3 3 33 3

hentes 54 21 12 20 14 8 8 6
kádár 12 14 12 10 12 10 11 10 10 11 12 11 11

kalapos 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5
kaptafakészítő 1 20 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2

kárpitos 11 22 17 19 18 18 17 18 16 17 17 15 15
kávémérő 0 3 2 2 2 2

kávés vendéglős 4 4 8 5 2 2
kávés vendéglős és szállodás 12 6 67 7 2

kefekötő 1 7 5 4 5 6 5 6 6 4 4 5 5
kékfestő 2 6 2 2 2 2 1 2 2

kelmefestő vegytisztító 4 4 5 6 4 6 5 10 8 3 10 13 8
3kéményseprő 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3

kertész 4 3 2 3 22 1
késes köszörűs 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

kesztyűkötő 1 0 1 2 2 2 2
kéziszövő 0 4 45 4 4 4 4

kifőző 0 15
kocsigyártó, bognár 16 26 19 22 19 16 18 14 14 14 15 15 15

kosárfonó 4 4 7 67 7 6 7 5 8 8 7 6
kovács 24 27 21 29 29 28 28 30 28 29 31 27 28
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foglalkozás 1910 1921 1922 1924 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
kőfaragó 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4

36kőműves 38 25 38 35 37 35 38 32 33 36 31 26
kőműves és ács 3 0 3 3 3 4 4 5 7

14kőművesmester 21 28 3131 30 30 31 30 34 40 39 37
könyvkötő 6 0 2 7 6 4 45 3 4 4 3

köteles 10 10 10 9 11 9 8 9 109 10 10 9
kötőszövő 0 4 4 5 5 2 4 4 6

kövező 1 0 3 3 6 3 43 4 4 4 4 3
kútcsináló 4 3 2 35 2 2 2 2 3 3 4 4

lakatos és géplakatos 23 42 45 46 48 43 49 44 40 42 4347 44
látszerész 1 0 1 1 1 I 1 1 1

légszeszgyár 0 1 1 1 1
lómészáros 0 1 1 1 1

manikür és kozmetikus 0 1 1 1 2 2 2 2
mázoló fényező 5 5 5 7 8 9 9 4 6 7 6 5

mérlegkészítő 40 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3
mészáros és hentes 20 61 54 66 68 58 78 69 58 77 77 72 54

molnár 3 5 5 5 5 10 2 11 10 13 7 12 11
mosodás 0 1 2 1 2 5 3
műhimző 0 1 1 2 2 5 2 2 2 2 1 1

műszerész 1 0 . 3 1 2 2 2 2 3 4 3 3
nap- ésesernyőkészítő 0 2 1

női fodrász 0 2 2 2 4 83 4 12 12 9
női kalapos 10 11 12 12 13 13 13 13 17 17 14 17

női szabó 23 7479 75 81 81 84 87 83 93 99 105 100
nyomdász 8 10 10 10 10 10 8 11 11 12 11 1011

órás 0 7 9 9 9 9 16 17 18 108
órás és ékszerész látszerész 11 10 9 17 8 6 8 6 6

orgonaépltö 1 0 1 1 1 1 I 1 1
paplanos 10 1 2 1

0 1 1 1 1 1papucsos
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foglalkozás 19381910 1921 1922 1924 1928 1931 1932 1933 1934 1935 1936 19371927 1929
parkettasztalos 2 3 4 32 3 3 2 3 4

reszelő és ráspolyvágó 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1
rézműves 3 23 4 4 4 5 3 3 4 3 3 2

sütő 35 34 31 34 33 41 48 45 68 50 46 45 50
szállodás 0 6 4

szappanfőző 2 0 1 1 1 1 I 1
székcsináló 1 0 6 6 6 4 6 4 4 3 3

szíjgyártó 9 10 1010 11 12 12 9 9 10 9 10
szikvízgy’ártó 1 0 3 0

szitakészítő 2 0 2 2 23 3 2 3 3 3 3 3
szobafestő és mázoló, címfestő 16 392922 31 33 30 32 15 38 36 39 40

szűcs 5 7 9 7 9 6 7 8 8 9 97 7
takács 1 3 2 2 2 2 1 1

tarisznyakészítö 1 0 1 1
téglagyáros 5 4 3 2 3 30 5 4 3 3 3

temetkezési vállalkozó 0 4 2
tetőfedő (cserép és palqfeclő) 20 23 24 21 21 22 25 21 20 22 22 20 19

tímár 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 2
tobak 1 1 1 1

tutyikészítö 1 10 1 1
9 9 10 9 9 9 9 108 7 7 8 9üveges

vas és fémesztergályos 1 10 1
vasöntő 3 10

vendéglős kocsmáros 66 64 5482 91 111 83 72 78 78 82 63
vésnök 1I 0 1

3 14 14 11 15 14 17 20 21villanyszerelő 0 17 13
6 6 9 8 18vízvezetékszerelő 0 10 5

Összesen 956 1358 1348 1365 1372 1424 1499 1485 14321267 1257 1278 1276 1387 1390

A félkövér betűstílus a képesítéshez és engedélyhez kötött iparokat jelenti, a dőlt betűstílus képesítéshez kötött ipart jelenti, a normál betű
stílus az engedélyhez kötött ipart jelenti.
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II. melléklet. A város lakossága és az iparosok száma közti összefüggés

1910 1920 (1921) 1935 19411930 (1929)
város lakossága 36 625 40 714 42 156 47 96839 109
iparosok száma 962 1 267 1 358 l 424 1 447
növekedés %-ban
város lakossága 7% 4% 4% 14%
iparosok száma 32% 2%7% 5%

korreláció a város lakossága és az iparosok száma között 0,807900138
korreláció 1910 és 1941 nélkül 0,998152166
korreláció 1910 nélkül 0,827591430
korreláció 1941 nélkül 0,972866753

III. melléklet. Az iparos létszám növekedése a megelőző évhez viszonyítva
év létszám növekedés
1910 962
1921 1267 32%
1924 1278 1%
1927 1276 0%
1928 1387 9%
1929 1358 -2%
1931 1348 -1%
1932 1390 3%
1933 1365 -2%
1934 1372 1%
1935 1424 4%
1936 1499 5%
1937 1467 -2%
1938 1432 -2%
1941 1447 1%
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IV. melléklet. Statisztika az iparos, tanonc és segéd létszámmozgásról2

november december1919
iparigazolványt nyert II 4
ipari munkáját beszüntette 5 5
segédként belépett 41 48
kilépett 23 25
tnnoncként szerződött 38 46
szabadult 11 8

január1920 február március április május június július szeptember október november december összesenaugusztus
iparigazolványt nyert 20 11 11 18 17 13 21 11 10 168 156
ipari munkáját beszüntette 0 4 7 3 3 3 39 1 6 11 50
segédként belépett 67 11 34 0 75 100 41 92 53 74 45 592
kilépett 58 31 18 0 49 38 29 41 33 45 61 403
tanoneként szerződött 36 48 35 43 83 29 30 68 71 59 58 560
szabadult 23 7 21 33 39 14 16 47 32 19 25 276

január február1921 március április május június július szeptember október november december összesenaugusztus
iparigazolványt nyert 12 9 11 16 10 13 21 20 14 6 4 136
ipari munkáját beszüntette 10 8 205 7 2 10 3 8 6 2 81
segédként belépett 97 58 76 82 41 79 212 34110 131 81 1001
kilépett 45 32 55 78 36 10175 96 77 59 27 681

24tanoneként szerződött 59 46 54 23 71 91 69 84 9031 642
szabadult 30 29 49 3053 7 72 44 27 26 101 468

január február március szeptember1922 április május június július október november december összesenaugusztus
iparigazolványt nyert 35 3 10 626 7 5 10 102
ipari munkáját beszüntette 14 4 9 29 9 5 3 3 76
segédként belépett 94 81 329 22475 111 155 131 1200
kilépett 105 43 72 240 143 115 157 116 991
tanoneként szerződött 91 21 55 262 85 63 58 108 743

66 36 26 56szabadult 40 96 48 54 422

2 FML. Iptest. Ír. Havi jegyzői jelentések.
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január február szeptember október november december1923 március április május június július összesenaugusztus
ipar’igazolványt nyert 22 107 5 10 3 24 11 92
ipari munkáját beszüntette 205 9 7 3 21 3 5 73

128segédként belépett 248 121 105 133 243 89 70 1137
kilépett 223 11381 111 106 101 184 74 993
tanoncként szerződött 74 466252 27 46 112 135 554
szabadult 23 52 44 60 4028 32 78 357

január február március április május június július november december1924 szeptember október összesenaugusztus
iparigazolványt nyert 9 2 21 11 77 5 14 10 15 1 102
ipari inn rí kaját beszüntette 5 3 4 8 4 49 0 0 8 1 46
segédként belépett 93 73 140 219 11790 178 101 115 141 56 1323
kilépett 71 68 16979 78 94 91 97 102 112 97 1058
tanoncként szerződött 54 32 39 76 27 46 4373 98 81 92 661

45szabad ült 26 34 66 2831 24 28 60 41 49 432
január február március1925 április május június július szeptember október november december összesenaugusztus

iparigazolványt nyert 4 16 12 14 4 918 20 0 6 9 112
2ipari munkáját beszüntette 9 8 0 6 4 4 1 2 65 47

96 67 74 53segédként belépett 85 86 124 133 125 130 88 1061
kilépett 106 87 64 85 113 90 110 169 81 7196 1072

53 60 46 30 24 114 51 72 26tanoncként szerződött 26 50 552
42 39 22szabad ült 35 30 43 41 33 47 55 31 418

január decemberfebruár március április május június július szeptember október november1926 összesenaugusztus
9 4 6iparigazolványt nyert 0 2 18 18 13 8 10 935

ipari munkáját beszüntette 0 3 9 6 1 4 116 2 9 51
12188 66 109 93 135 165 116 168 168 1229segédként belépett
67 10983 71 66 82 72 91 84 125 850kilépett

86 53 40 72tanoncként szerződött 44 41 53 50 27 28 26 520
42 3132 37 37 16 36 107 479szabad ült 58 83

szeptember október november decemberjanuár február március április május június július1927 összesenaugusztus
1 68iparigazolványt nyert 4 25 2 9 207
4 409 13 Iipari munkáját beszüntette 2 8 3

80 64271 74 73 123 135 86segédként belépett
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kilépett 127 70 61 12272 81 60 593
taiioncként szerződött 119 71 72 25 29 2557 398
szabadult 45 40 36 32 40 44 31 268

január február március április1928 május június július szeptember október november december összesenaugusztus
iparigazolványt nyert 8 2 6 3 13 47 18 2 13 12 88
ipari munkáját beszüntette 5 5 8 8 4 7 1 9 9 2 4 62
segédként belepett 118 96 120 159 167 159 147 128 109 118217 1538
kilépett 121 64 97 105 84 110 126 129 134 144 119 1233

41taiioncként szerződött 42 86 39 23 30 40 77 32 1775 502
szabadult 38 48 38 36 29 35 75 45 46 28 24 442

január február március április május1929 június július szeptember október november december összesenaugusztus
iparigazolványt nyert 1 8 4 33 7 11 3 5 7 9 10 98
ipari munkáját beszüntette 41 5 19 7 6 2 46 7 61

112segédként belépett 57 222 402 164 162 119 167 142 90 53 1690
kilépett 192 65 88 214 152 201 157 152 139 161180 1701
(anoncként szerződött 40 39 29 79 25 27 60 3115 102 28 475

33 27szabadult 35 71 74 29 35 41 3455 34 468
január február március április május június július1930 szeptember október november december összesenaugusztus

iparigazolványt nyert 5 245 11 4 14 4 12 1 5 85
ipari munkáját beszüntette 9 3 12 5 1 3 5 4 45 51
segédként belépett 82 42 224 133 105 134 139 101 56 41 1057
kilépett 111 65 138 77 112 133 108 136 73 121 1074

35 29taiioncként szerződött 59 39 28 21 43 101 13 25 393
szabadult 21 22 4753 28 75 30 53 19 27 375

január február március1931 április május június július szeptember október november december összesenaugusztus
iparigazolványt nyert 5 13 18 11 8 10 3 68
ipari munkáját beszüntette 7 12 3 0 9 25 38
segédként belépett 29 60 68 127 90 137 35 546
kilépett 68 63 7077 73 90 136 577

23taiioncként szerződött 17 51 26 19 36 59 231
26 31 69 36 16szabadult 28 109 315
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november decemberjúlius szeptember októberjanuár február március április május június1932 összesenaugusztus
16 9iparigazolványt nyert 2 16 11 13 3 5 947 7 5

1 474 1 7 10ipari munkáját beszüntette 7 7 2 1 5 2
8653 78 59 743segédként belépett 24 39 74 73 108 32 117

71 89 74 92 784kilépett 56 53 54 55 83 74 83
23 19 328(anoncként szerződött 14 14 36 73 33 37 3339 7

20 25 33 23 20 297szabadult 25 23 30 14 58 26
decemberjanuár február március április június július szeptember október november1933 május összesenaugusztus

5 38iparigazolványt nyert 7 10 6 10
3 22ipari munkáját beszüntette 5 8 2 4

54 326segédként belépett 27 83 92 70
10292 43 350kilépett 53 60
6324 41 12 24 164tanoncként szerződött
1231 11812 40 23szabadult

november decemberfebruár március június július szeptember októberjanuár április május1934 összesenaugusztus
2 20 8 11011 11 11 6 5iparigazolványt nyert

ipari munkáját beszüntette
segédként belépett

11 3 17 5
3 33 4 2 618 4 3 4 7 8 12

101 121 74 30 1074104 103 149 91 10852 29 112
66 104 109 98 996132 10482 43 31 75 54 98kilépett

33 59 41018 41 53 2944 15 28 35 35 20tanoncként szerződött
10 18 15 45916 30 2110 19 13 22 210 75szabadult

decemberszeptember október novemberjúnius júliusjanuár február március április május összesen1935 augusztus
7 43II6 63 10iparigazolványt nyert

6 4 232 2 3 6ipari munkáját beszüntette
122 77 52844 46 91 148segédként belépett

121 4687754 9881 37kilépett
2849 16729 1518 28tanoncként szerződött
18 114311211 15 27szabadult
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január február december1936 március április május június július szeptember október november összesenaugusztus
iparigazolványt nyert 13 14 6 26 5 5 8 77
ipari munkáját beszüntette 0 4 2 4 31 13 27
segédként belépett 106 86 127 281 197 145 107 1049
kilépett 73 64 80 279 157 129 148 930
tnnoncként szerződött 4619 51 23 56 38 50 283
szabadult 14 22 15 71 25 39 18 204
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V. melléklet. Ipari főcsoportok szerinti bontás

1. Vas és fémipar 1924 1927 1928 1929 1931 1932 1935 1936 19381933 1934 1937
aranyműves éksze
rész 21 2 2 6
bádogos 11 9 1211 11 11 10 17 12 11 11
fegyverkovács, pus
kaműves 2 22 2 2 1 2 2 2 2 2 2
fémnyomó 0 1 1 1 11 1 1
gáz- víz- villany- 
szerelő 14 1 3 1 1 15 13 13
késes köszörűs 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
kovács 27 21 29 29 28 28 30 28 29 31 27 28
lakatos és géplaka-

42 45 46 48 43 49 44 40 42 47 44 43tos
mérlegkészítő 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
reszelő és ráspoly- 
vágó 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rézműves 4 4 4 5 3 4 3 23 3 3 2
vas és fémesztergá- 
lyos 0 1 1 1
vasöntő 0 1
vésnök 0 1 1
vízvezetékszerelő 0 6 10 65 9 8 18

\
2. Gép- és műszer
ipar 1924 1927 1928 1929 1931 1933 1934 1935 1936 19381932 1937

autószerelő és javító 0 3 2 2 1 1
elektrotechnikus 0 1 1
gépész kovács 0 2 1 1 2 3
látszerész 0 1 1 1 1 1 1 1
műszerész 0 3 1 2 4 32 2 2 3
órás 0 7 9 9 9 9 8 16 17 18 10
órás és ékszerész 
látszerész 10 9 17 8 6 8 6 6
villanyszerelő 140 17 1413 11 15 14 17 20 21

3. Vegyipar 1924 19381927 1928 1929 1931 1935 19361932 1933 1934 1937
illatszerész
(droguista) 0 2 4 3 6 3 3 4 54 4 5
galvanizáló 0 1 1 1 3
gumijavító 0 2 21 22
kelmefestő vegytisz
tító 4 5 6 4 10 136 5 10 8 3 8
légszeszgyár 0 1 1 1 1
mosodás 0 1 2 1 2 о5
szappanfőző 0 1 1 1 11 1

s1^4
-С/:11 V
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4. Kő- föld, stb. 
ipar 1924 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935 19381936 1937
cement-beton 4 4 о 3 4 4 4 5 4 5
építőmester 8 9 14 14 11 14 12 11 20 13 12 11
épületburkoló 0 1 1 1 1
fazekas
cserépkályhakészítő 9 9 9 9 7 8 8 7 8 67 7
kőfaragó 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4
kőműves 38 25 38 35 37 35 38 32 33 36 31 26
kőműves és ács 0 3 -s 3 4 4 5 7
kőművesmester 21 28 31 31 30 30 3031 34 40 39 37
kövező 0 3 3 6 3 3 4 4 4 4 4 3
kútcsináló 3 2 5 3 2 2 2 2 3 3 4 4
parkettasztalos 2 3 3 3 2 3 4 4 3
szobafestő és mázo- 
ló, címfestő 34 27 38 41 39 41 19 38 42 46 46 44
téglagyáros 0 4 5 4 3 2 3 3 3 3 3
tetőfedő (cserép és 
palafedő) 23 24 21 21 22 25 21 20 22 22 20 19

7üveges 7 8 9 9 9 10 9 9 9 9 10

5. Fa és bútoripars 1924 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1935 19361934 1937 1938
ács 18 15 20 16 16 14 14 8 8 8 8 8
ácsmester 10 12 12 13 16 16 15 15 12 11 11 10
asztalos 69 65 69 69 75 71 79 79 91 98 93 80
esztegályos vas-, 
fém- kivételével 5 3 3 3 5 3 8 5 6 6 6 6
faszobrász 2 3 3 3 2 ' 2 3 2 2 2 2 2
kádár 14 12 10 12 10 11 10 10 11 12 11 11
kaptafakészítő 0 2 2 2 4 2 2 22 2 2 2
kárpitos 22 1917 18 18 17 18 16 17 17 15 15
kocsigyártó, bognár 26 19 22 19 16 18 14 14 14 15 15 15
kosárfonó 4 7 7 7 6 67 5 8 8 67
székcsináló 0 6 6 6 4 6 4 4 3 3

6. Bőr-, és szőripar 1924 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 19381937
bőrványoló 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cipész 170 165 151 158 166 181 200 172 209 213 205185
cipőfelsőrészkészítő 0 9 10 9 8 8 6
csizmadia 118 88 96 93 84 88 80 86 80 78 82 79
kefekötő 7 5 4 5 6 5 6 6 4 4 5 5

0 1 11 1 1papucsos
szíjgyártó 10 11 12 12 9 99 10 9 10 10 10
tímár 2 3 3 3 4 4 3 3 3 1 2
tobak 1 1 1
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7. Ruházati ipar 1924 1927 1928 19311929 1932 1933 19381934 1935 1936 1937
fehérneműkészítő 0 2 о О о

férfi szabó 112 115 111 117 113117 118 124 130118 134 135
fűzőkészítő 0 1 1 2 61 7 7 7
gépihurkoló 0 1 1
gombkötő 0 1 1 1 1
kalapos 4 6 5 5 5 5 65 5 5 6 5
kékfestő 6 2 2 2 2 1 2 2
kesztyűkötő 0 1 2 2 2 2
kéziszövő 0 4 5 4 4 4 4 4
köteles 10 10 9 11 9 8 9 9 10 10 10 9
kötőszövő 0 4 4 5 5 2 4 64
műhimző 0 1 1 2 2 5 2 2 2 2 1 1
női kalapos 10 11 12 12 13 13 13 13 17 17 14 17
női szabó 79 75 74 81 81 84 87 83 93 99 100105
paplanos 0 1 2 1 1
szűcs 7 9 7 9 6 7 7 87 8 9 9
takács 3 2 2 2 2 1 1
tarisznyakészítő 0 1 1

8. Élelmiszer és 
vendéglátó ipar 1924 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
bábsütő 5 5 5 4 3 3 3 2 2 4 2
béltisztító 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
cukrász, cukorkaké
szítő 0 5 5 5 8 7 5 7 11 10 1210
hentes 21 12 20 14 8 8 6
kávé mérő 0 3 2 2 2 2
kávés vendéglős 4 4 8 5 2 2
kávés vendéglős és 
szállodás 12 6 7 7 6 2
kifőző 0 15
lómészáros 0 1 1 1 1
mészáros és hentes 61 54 66 68 58 78 69 58 77 77 72 54
molnár 5 5 5 5 10 2 11 10 13 7 12 11
sütő 34 31 34 33 41 48 45 68 50 46 45 50
szállodás 0 6 4
vendéglős kocsmá-

82 91 111 83 72 78 78 82 63 66 64 54ros

9. Könyvkötő és 
nyomdaipar 1924 1927 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
könyvkötő 0 2 7 5 6 44 3 4 4 "S

nyomdász 10 10 10 10 10 8 11 11 1011 12 11
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193810. Egyéb iparok 1935 1936 19371932 1933 19341924 1927 1928 1929 1931
állatírtó 10
borbély és fodrász 84 86 8360 67 66 8146 40 55 6151
fényképész 9 10 108 8 96 6 6 79 7
fogműves (fogtech- 
nikus) technikus 8 96 4 6 84 5 5 5 5
hangszerkészítő 3 3 33 3 30 3 2 2 2 3

3 3 43 3 3 3kéményseprő 3 3 3 3 3
kertész 3 2 2 2 1 2
manikűr és kozmeti
kus 2 2 20 1 1 1 2
nap- és esernyőké
szítő 10 2
női fodrász 9 84 12 120 2 2 2 3 4

11orgonaépítő 0 1 1 1 1 1
szikvízgyártó 00 3
szitakészítő 3 2 3 2 20 3 3 2 3 3 3
temetkezési vállal
kozó 20 4
tutyikészítő 10 1 1 1

\
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VI. melléklet. Az egyes városrészekhez tartozó utcák0

I. Belváros: Károly király tér (Városház tér), Szőgyén Marich u, Nádor u, Apponyi tér, 

Gizella királyné köz, Szt. Imre köz, Jókai u, Nagy Sándor u, Szt. János u, Csatorna part, 

Várkapu u, Színház u, Lakatos u, Rózsa u, Bástya u, Basa u, Bognár u, Lépcső u, Me

gyeház u, Szt. István u, Szt. István tér, Városház köz, Kossuth u, Kancellár u, Szt. Ko

rona u, Kempelen tér, Távirda u, Kégl György u, Kígyó u, Kígyó köz, Lord Rothermere 

u, Ybl Miklós u, Vörösmarty tér, Várkörút, Bazilika tér, Rákóczi u.

II. Palotaváros: Nagy Boldogasszony tér, Simor u, Korona köz, Tolnai u, Horog u, 

Sütő u, Cserepes köz, Jancsár u, Selyem u, Sziget u, Halász u, Csapó u, Rác u, Szúnyog 

u, Szömörce u, Göbel János tér, Tobak u, Palotai u, Varga csatorna part, Bőrgyári dűlő, 

Szeder u, Szedres temető u, Temető sor, Szt. Gellért u, Kálvária u, Tátra u, Mátra, 

Fátra u.

III. Tóváros: Széchenyi u, Tanya sor, Szárcsa u, Csikvári u, Zita királyné u, Budai u, 

Dr. Kuthy József u, Gyümölcs u, Horváth István u, Új várkörút, Alaghy Dezső u, Köl

csey u, Pirosalma u, Deák Ferenc u, Árpád u, Lövölde u, Fűtőház u, Gyár u, Pálya u, 

MÁV telep, Megyei Államvasutak, Homoksor, Sóstó, Eötvös u, Bercsényi u.

IV. Víziváros: Olaj u, Alsó király sor, Felső király sor, Gáztelep u, Major u, Sarló u. 

Gőzmalom u, Csonka u, Salétrom u, József u, Ősz u, Mancz János u, Könyök köz, Szé

na tér, Horthy Miklós tér (Vásár tér), Berényi u páratlan oldala, Külső Berényi u, 

Vértanú u, Nefelejcs u, Géza fejedelem u, Kistelek u, Töhötöm u, Huba u, Tas u, Álmos 

vezér u, Taksony u, Kadocsa u, Zsolt u, Bulcsu u, Botond u, Lehel u, Aranybulla utca 

páratlan oldal, Seregélyesi u, Erzsébet u, Baross u, Zrínyi u, Kinizsi u, Báthori u, Hu

nyadi u, Adonyi u, Szabadkai u, Zentai u, Tomory u, Dobó u, Újvidék u, Melencei u, 

Kikindai u, Szilágyi, Hadiárva u.

V. Felsőváros: József Ágost u, Honvéd u, Sár u, Sörház tér. Fürdő u, Fürdő sor, 

Malomésatornapart, Havranek u. Templom köz, Vendel u, Sörpince u, Zámoly u, 

Zámoly köz, Reseta János u, Királykút u, Cserkész u, Forgó u, Fecske u, Kecskemét u, 

Kecskemét sor, Kertalja u, Kertalja köz, Csutora u, Vajda sor, Attila u, Ond u, Kund u, 

Aranybulla páros oldala, Koppány u, Levente u, Berényi u páros oldal.

\

J Naptár 1936.
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VH. melléklet. Az iparos tanonciskolái órarend 1938/19394
lányok fiúk

2 5 9 10 12 13 14

III. bhétfő III-IV
8- 9 hittan
9- 1 rajz

ép. II.
8-12 rajz 
12-1 hittan

ép. I.
8-12 közismereti

La ép. III-IV 
8-12 rajz8-12 rajz 8-12 közismeretidélelőtt

délután Ilka
14 2 - 14 6 rajz

Ilka
14 2-/2 6 közismereti

IlI.b
2-6 közismeret

IkbI.c lka III-IV 
2-6 rajz 
6-7 hittan

2-6 rajz 
6-7 hittan

2-6 rajz 2- 3 hittan
3- 7 közismeret

IVkedd III-IV a 
8-12 rajz 
12-1 hittan

ép. II. 
8-12 rajz

ép I III-IV c 
8-12 rajz 
12-1 hittan

8-12 rajz 8- 9 hittan
9- 1 közismeretedélelőtt

délután I. II. b-d
2-6 közismeret 
6-7 hittan

ép. I. II. a2
2-6 közismeret

ép. II
2-6 közismeret

ép. III
2-6 közismeret/2 -1/2 6 közismeret 2-6 rajz

Ikb IlI.b
8-12 közismeret 
12-1 hittan

I.b III-IV b 
8-12 rajz

ép. III-IV 
8-12 rajz

szerda ép. I
8-12 rajz 
12-1 hittan

8-12 rajz 8- 9 hittan
9- 1 közismeretdélelőtt

délután ép Ill-IV festő2 
2-6 rajz

III. b
2- 3 hittan
3- 7 közismeret

I. a ép II.
2-6 közismeret

ép 111-IV 
2-6 közismeret 
6-7 hittan

2- 3 hittan
3- 7 rajz

II. a 8-12 rajz 
11-1 hittan

II. dII. Ы Ilk a
8-12 közismeret

III. a
8-12 közismeret 
12-1 hittan

II.ccsütörtök
8-12 rajz8-12 rajz 8-12 közismeretdélelőtt

II. b2
2-6 közismeret

IVbdélután /2 6-14 7 izraelita 
hittan

lka
2-6 közismeret 
6-7 hittan

I. c
2-6 közismeret 
6-7 hittan

2-6 közismeret

Ikb I leány 
8-12 rajz 
12-1 hittan

IV IV. a
8- 9 hittan
9- 1 közismeret

péntek
8-12 közismeret 
12-1 hittan

8-12 közismeretdélelőtt

délután I. b2 11cИкс
2-6 közismeret 
6-7 hittan

II. a
2-6 rajz 
6-7 hittan

2-6 rajz 2-6 rajz 
6-7 hittan

4 SZVL. Polg. mest. Hiv. ír. Tanoncok 1931-1943. cs.
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VIII. melléklet. Székesfehérvár polgármesterei és helyettesei 

1919 augusztus 8-1919 november 20 Lipcsey Lajos helyettes

Zavaros Aladár 

Lipcsey Lajos helyettes 

Sima Sándor helyettes 

Sima Sándor 

Csitáry G. Emil 

Farkas Sándor helyettes 

Farkas István tiszteletbeli helyettes 

Farkas Sándor 

Ifj. Kerekes Lajos helyettes 

Ifj. Kerekes Lajos

1923-ban vezették be a helyettesi polgármesteri állást. Előtte a polgármester helyettes 

teljes hatáskört gyakorolt.

1919 november 20-1930 július 15 

1923 április-1927 október 

1927 október 1-1930 július 28

1930 július 18-1931 december 1

1931 december 1-1941 május 7

1932 december 6-1941 szeptember 30 

1938 május 4-1945 január 1

1941 szeptember 41-1944 május 5 

1941 szeptember 30-1944 május 31 

1944 május 31-1945 január 25

\
IX. melléklet. Fejér megye és Székesfehérvár Főispánjai

Károlyi József 

Nagy Pál 

Széchenyi Viktor

Székesfehérvár főispánja Csitáry G. Emil 

Jankovich Miklós 

1944. május 5-1944 szept. 13. Toldy Miidós 

1944. szeptember-október Széchenyi György

Pintér József

1919-1922 

1922-1926 

1926-1939 

1939-1943 

1939-1944. május 5.

1944. október 15. után

X. melléklet. Megyés püspökök
1905-1927

1927-1946
Prohászka Ottokár

Shwoy Lajos (1879-1968)
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XI. melléklet. Székesfehérvár országgyűlési képviselői

Prohászka Ottokár 

Károly József 

Károly József

Károlyi Gyula (1932-ben lemond) 

Hóman Bálin 

Hóman Bálint 

Hóman Bálint

1920
1922
1926
1931
1932
1935
1939

XII. melléklet. Kronológia
1919. augusztus 6. A városi direktórium lemondott. Nádossy György 

huszárezredes lett a város katonai parancsnoka.

A belügyminiszter Lipcsei Lajost bízta meg a városi ügyek 

intézésével, mint polgármester-helyettest.

Román csapatok érkeztek a városba, megszállóként visel

kedtek.

Gerota alezredes a városi dandárparancsnok vezetésével 

ellenőrzték a közigazgatást, a rendészetet, a vasutat, a távír

dát és postát, az újságok már csak cenzúrázva jelentek meg 

1919. augusztus 14 táján Különítményesek érkeztek a városba, Vértessy Károly, ifj.

Sréter István, Tükrösy Dénes.

Egy különítményes őrjárat benyomult a Maroshegyig, a ro

mánok ostromállapotot hirdettek, fosztogattak, megtámadták 

a felsővárosi lakosságot.

A románok elhagyták a város, de előtte amit tudtak, elvittek. 

Vértessy Károly vezetésével megjelent a nemzeti hadsereg 

első százada.

Horthy Miklós vezetésével a városba érkezett a nemzeti had

sereg fő ereje, díszes fogadtatásban részesítették.

Zavaros Aladárt választották polgármesternek.

1584 fő menekült lakott a városban.

1919. augusztus 8.

1919. augusztus 9.

1919. augusztus 19.

1919. szeptember. 21.

1919. október 6.

1919. október. 7.

1919. október. 12.

1919. november 20.
1920. december 11.
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1923. június 4. A Déli Vasút gépjavító műhelyében több száz munkás 

sztrájkolt magasabb bért követelve, csatlakozott a Felmayer- 

féle kékfestőgyár 80 munkása is. A sztrájkot a SZDP vezette. 

Az építőmunkások szakszervezete létrehozta az Építőmun

kások Termelőszövetkezetét. A Kígyó u. 9. sz. alatti házat 

megvásárolva az építőmunkások otthonává tették.

Országos ipari és mezőgazdasági vásár Székesfehérváron. 

Munkanélküliség elleni nagygyűlés 200-300 résztvevővel. 

Az Iparos Párt helyi csoportja megalakult.

Szociáldemokrata nagygyűlés a szociális problémák miatt. 

Csitáry G. Emil lesz a város polgármestere.

Szent Imre év eseményei.

Nemzetiszocialista mozgalom indult Székesfehérváron.

A tanonciskola 25 éves fennállása évfordulóján országos 

tanoncipari kiállítást szervezetek.

Építőmunkások hat hetes sztrájkja.

A Székesfehérvári Ipartestület 50 éves.

Szent István emlékév, jubileumi ünnepségek.

Hubay-féle nyilas párt alakuló gyűlésén 350 fő vett részt, a 

városi vezető Pintér József.

Székesfehérvár zsidóságának gettóba zárása.

A város és megye zsidóságát Auschwitzba szállították. 

Angolszász repülők szőnyegbombázást hajtottak végre. 

Második, még nagyobb erejű bombázás a város ellen.

Több mint 3000 menekült él a városban.

A szovjet csapatok vonultak be a városba.

Székesfehérvár újból a németek és nyilasok kezére került. 

Kiűzték a hitleristákat és nyilas magyar katonai egységeket a 

városból, majd egy nap múlva a megyéből is.

1925.

1927. augusztus 13-28

1930. február 13-án

1931. március 25.

1932. november 27.

1932.
1932.
1933.
1934.

\
1936 nyara
1937.
1938.
1938. június 29.

1944. május 23-31. 

1944. június 14.

1944. szeptember 19. 

1944. október 13.

1944 októberében

1944. december 23.

1945. január 22. 

1945. március 22.
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XIII. melléklet. Az 1938-as Országos Dalosversenyen az Iparoskor Dalárdája az 

ezüstérmes kategóriában első lett Ádám Jenő: Hej, rózsa, rózsa... című dalával.

Hej, rózsa, rózsa...
(A M.B.E.O. Sz.pályázatán dijat nyert pályamű)

Rubato (jobb cisz-bői)

4

Adám Jenő

Tenor I. Л. P
Hej, ró-zsa, ró-zsa e' -kés vagy,

mf
Ш ■e

Base I. П.

Ró-zsa, ró-zsa é - kés vagy,

fé -nyes vagy!- na -11 csil - lag, 
1 3 1

Baj
sf

4Y3 -j ■ 3 g 50-

4~7f r rHaj!
fé-nyesHaj, vagy!

sf £3jp ~<Y

Ep
4У5-e A

Haj!

Allegretto (hetykén) 
p I erese. I

Haj!

^4 Aí
E

íwk- f Fff
ró zsám,nes vagygye

P Ш Д r őr1 ■0

mint a nád, Ne-kém ne-veitE - gye - nes vagy ró - zsám,

jp erese-J..-ЛIN I
t-t.L=tP P=^8 róE - gye - nes vagy 

PP I erese. I IV f 44
nád.mint -zsama

J i
des - a - nyád, Eé fagynesgyeaz

/Щm S
az é8 mint a nád, Ne-kém ne-veit des - a - nyád.

ú 3m e*гnád, .mintzsám,ró a
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Rubato 5
PPP /Т\m »■ ЙЯ: 5

Hej! csen-de-seu •

PPP& '-о
& rj » ~4TT~

e - sik e - soHej! csen- de - sen,

äef ä4 5
&± ±

b Sir sir, sír.
fpjzz

0----0--P- — -—0
%J r\

dz5
*-£/ |ULü4J- ■i ±•y ; ^ *

'С/Sír az én ga-lambom ke-ser-ve-sen.

Andante
ró zsám,sírjNe é des

P i á=P$ 4 V
f8

Ne sírj ró - zsám, de-rül még,majd ki Nem hagy-lak el

4=4^7.
é - des re

/

Г
zsám,Ne sírj

Ne sírj ró - zsám, majd ki -Ne síij,
PX4 j j. j4 4É ♦

3^74
sem - mi - ért! lak elNem hagykisen

jJ Am
tL I

t*-s
lak elNemjál, hagyne sír 

de-rül még, sem - mi-e'rt.
/Г>

Nem hagy-lak e kisen

g —• ufj-—^ fi:
о
ért!miki, semsen

U J JJ
P ért!miki, semsen

z. i36oi
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6,- Rubato Hej!A

Hej!

4 rrh\h
f- ej!-Mi-vei va.gyoka-dóscsúf é -let!é -let, é - let,

J
I

csúf é - let!

Allegro
msj J.

é - let, é - let,Hej! Hej!

mi - vei?
/TN

J-J ■ ■ J iÍ -f a---» ».
3=F== pFvfA - dós

Min-den a - dós -
mi-vei? sá - gom 

sá - gom
le ro

te - né -• ked. le - ro - vom

i. /I
■ ÉШ

Г r ' Гzú ГVmi - vei? A - dós sá - gom le ro

/
*I ■Ф-г ■Ф

8 vom,
Csak a ró-zsám Min-den a - dós-a pá -rom,lé - gyen

i
— •----- í*------ I9----- f9----

Min-den a-dós -
vom.

pocoerese.

±==á
F==f T гro

lJ—eJ
Csak az é - desle - ro -vom,sá zsamgom

mEi95 ' F
aF Csakle - ro -vom,sá - gom

ritenuto .... e tempo

|U.
pocoа

Г*Г~Г írr ró -zsám a pá-rom!ró - zsám, le-gyenaz én ked-ves

H J. ШEÜ 1=^=4
FffcpП ró - zsám a pá-romle - gyenró zsam,
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