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Előszó

1969-ben « Magyar Tanácsköztársaság 5o. évfordulója al
kalmából “Válogatott dokumentumok Caongrád megya munkásmozgal
mának történetéből“ főcímmel egy új, reprezentatív sorozatot 

indított útjára az MSzMP Csongrád megyei Bizottsága és a Csong- 

rád magyei Tanács VB. Az akkor megjelent kötet az 1917-1919* 

augusztus l-о közötti időszak, az 1918-as ós 1919-os forradal
mak megyei eseményeit tárta fel.

A sorozatban megjelent kötetek többrétű funkciót töltöt
tek be. Elsősorban megismertették e táj, e negye legjobb erői
nek, elődeinknek a társadalmi haladásért vívott küzdelmét, a 

megye munkásmozgalmának történetét. A dokúméntrimok, a vissza
emlékezések emberközelien, élményszerűen mutatnak ba történe
lemi ormáló eseményeket, sorafoi’dulókat. A színvonalasan össze
állított kötetek forrásértékükkel segítik a kutató szakemberek 

munkáját, a történelemoktatók felkészülését, a fiatalok isme
reteinek bővítését, a tájhoz, a vidékhez való kötődésük meg
erősítését és a holnapért való tenniakarásuk motiválását.

A megjelent kötetek az 1863-tól 1948-ig terjedő Időszakot 

ölelik át. A sorozat folytatásra vár tehát. E disszertáció a 

folytatás előkészítésének szerény segítője kiván lenni. A ter
vezett témából "Az MDP gazdaságpolitikája Csongrád megyében 

1948 és 1956 között” - idő hiányában - csak egy részfeldolgo
zás készült el, mely az első ötéves terv kezdeti időszakának 

iparpolitikáját öleli fel. •
A disszertáció az országos gazdasági-társadalmi folyama

tok - mint meghatározó közeg - bemutatása mellett a megy© ipa
ra felszabadulás előtti és utáni helyzetének, a bekövetkezett 
változások, a szocialista fejlődés kibontakozásának, az új je
lenségek, a helyi jellemzők illetve forrásainak, összefüggései
nek elemzésére törekedett. Forrásokként levéltári anyagokat, 
korabeli kiadványokat és összegező monográfiákat használt fel.

Itt mondok köszönetét a kutató- ós feldolgozó munkámhoz 

nyújtott érdemi, készséges segítségért Ocsák Miklós elvtáranak, 

a megyei pártarchivum vezetőjének ás egykori tanáromnak, Dr. 

Mayor Lászlónak, a JATE Politikai Gazdaságtan Tanszéke docen
sének.
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I. A nemzetgazdaság helyzete az ellenforradalmi rendszer

időszakában

A« ellenforradalmi rendszer Időszakában Magyarország 

a leglassabban fejlődő gazdaságú európai országok köz4 tar» 

tozott. A nemzeti jövedelem növekedési Üteme a korszakban

évente átlagosan mintegy 1.8 >4 volt« a korábbi időszak 3,2 

£-os értékével s ben. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem 

Magyarországon 1937-ben 12o dollárt tett ki. Ez az összeg

a 24 európai ország átlagos szintjének aalig haladta ra<

felét, s a legfejlettebb nyugat-európai országok szintjének 

csupán mintegy l/3-l/^-ét tette ki.

lés és a foglalkoztatottak

struktúrájának alakulása a fejlődés lassú ütemének, a fej

lettség alsó szintjének jegyeit viselte

A két évtized alatt - az alább részletezendő iparoso

dás nyomán - az ipar részesedése a nemzeti jövedelemből 3o 

>—ról 36 >ra nőtt, a a mezőgazdaságé 42 fr-ról 37 '4-ra ősök

ként « /Ebben az időszakban az ipar hozzájárulása a nemzeti 

jövedelemhez Európa legtöbb országában túlhaladta az 5o '4- 

ot, sőt - Anglia, Belgium, Németország és Svédország eseté

ben - elérte a 6o-7o %-ot is,/

igán*

A lakosság foglalkozás szerinti megoszlásának alakulá

sa arányaiban követte ugyan a fenti változást, de az ab

szolút értékeket tekintve továbbra is az agrárlakosság volt 

túlsúlyban:
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fő-192o- £ f8-1930- *

4 499 4oo 51*8 

2 8o6 2oo 32,3 

1 382 7oo 15,9 

8 688 3oo loo,o

Гб-1941- £

4 449 loo 55,7

Ipar-forgalora 2 4©2 8oo 3o,l

1 128 2oo 14,2

7 98o loo loo,o

4 539 ooo 48,7

3 258 ooo 34,9

1 523 ooo 16,4
9 32o ooo loo,oly^

egyéb

Össznépeaség

/libben az időszakban a mezőgazdasági népesség túlsúlya jelle

mezte Bulgáriát, Jugoszláviát, Lengyelországot, Olaszországot, 

Portugáliát, Spanyolországot stb

nyugat-európai országokban arányuk csak 21-37 #-ot tett ki,/

mig az iparilag fejlett• t

1. Az agrárviszonyok, a mezőgazdaaág .jellemzői

Az agrárviszonyok tehát döntően meghatározták az ország 

gazdasági, társadalmi arculatát, s e viszonyok következő jel

lemzőit állapíthatjuk meg:

А/ A birtokszerkezet társadalmilag rendkívül igazságta

lan, óriási szociális aránytalanságokat őrző, gazdaságilag 

elmaradott, kedvezőtlen volta. Az agrárstruktúra meghatáro

zó tényezője a feudális eredetű nagybirtok volt.

Az 1935. évi általános mezőgazdasági összeírás adatai

szerint a birtokok o,2 >-&hoz /lo7o birtokhoz/ tartozott az

- 4,6 millió kát,hold, a 3,1öaszbirtoktarület 29,9 

millió kát, holdnyi földterület tartozott a birtokok 87,7 

Icához / 1 385 254 birtokhoz/.2^
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Az I* világháború előtt az ország az élelmiszeripar te

rületén és néhány nehézipari ágazatban igen dinamikus fejlő

dést ért el*

A hagyományos iparágak, melyek az ipari termelés dina

mizmusának hordozói voltak, a megváltozott feltételek foly

tán elvesztették ezen jellegüket. Szemléletesen fejezi ki 

ezt az egyes iparágak össztermelésből való részesedésének 

alakulása />-ben/:

»43»42*4o *4l»36 »37 »38 »39»33»29 • • •

4l,o 42,8 44,8 47,5 48,5 45,6 46,2 51,3hézipar: 4o,2 38,6

nnyü- 
er: 26,1 27,4 24,920,425,6 29,4 28,8 25,83o,2 25,o

.elmiszer- 
®r: 28,4 26,434,2 26,526,7 23,828,8 28,328,832,o

ion belül

.nyászat és 
ihászat: 4,4 6,46,26,2 5,6 5,6 7,o 7,o 5,95,5

is- 6a fétn-
>ar t 13,48,4 9,8 9,6 9,8lo,7 lo,711,5 12,2 13,3

ipgyár-
12,9 14,1

9,o 8,8

13,8 14,9

9,6 8,6 18,8 

lo,7 

13,35'

7,35,7 15,59,2 U,5is:

8,5 8,8így ipar: 7,o 

ixtilipar:13,5

9,1 9,19,5 9,2

14,4 14,313,2 16,j$17,9 13,7

A nehéziparon belül a széntermelés 32 ,*-kal lkadétt 1938-ra 

az 1913-aa 7»o7 íaillió tonnához képest. A nyersvaatermelés, 

mely 190 4oo tonna volt 1913-ban, 1929-ben 368 000, 1933-ban 

93 o7o, 1933-ban 334 880, 1941-ben - csúcsként - 442 081 ton-



-Il

lés pedig аг 1913-as 443 000 tormát 

1929-ban 7o 5oo tonnával haladta meg, 1933-ban 227 600 tonná

id 1938-ban 647 5oo, e a csúcsot, 784 495 

Mindezek az eredmények azonban raár 

a háborús készülődéssel, Illetve részvétellel voltak kapcso

latosak» Ugyanakkor a vas- éa fémipar, valamint a gépipar tor

ma lé 00 csak а IX» világháború előtti években éri ai az első 

viMgháború előtti szintet» A gépgyártás világszerte bekövet

kező megújulása alig érinti a hazai termelést» Az adott idő-

gának utat néhány kor szőrű d,;tazn-

illstve gyártási területe, Így a traktor-, az autó-, а 

motorkerékpár-, a motorkocsi-gyártás, a tengerjáró motoros

Ikedő eredményt, világszínvonalat az 

árammérő-, az izzólámpa- és az olektroncsőgyártás ór el.

nát tett ki{ az acélto

ra esett vis 

tonnát 1942-ben érte el*^

szakban csak lassan tör

ta

hajók épitéae. Ki

/Az elektrotechnikai ipar viszonylag gyorsan tért hódit,

lés 3o £-át adja./1938-ban a gépipari te;

A nehézipar Európában gyorsan ©lőretörő, "húzó" ágazattá 

váló területe ebben az időben 0 vegyészeti ipar, dinamikus 

ugrásszerű fejlődése országunkban a harmincas évek második

felében bontakozik ki a háborús készülődés következtében.

A fogyasztási iparok fejlődés© a nehézipar omlitett 

ágazataival ellentétes pályán mozgott. A két világháború 

közötti időszak leggyorsabban fejlődő iparága a textilipar 

volt.

lmok, hadiüzemek olcsó épületet, aA leszerelt

selejtezett angol gépek minimális állótőke-beruházást/ %
//
iÍN -í
i: «



1

- 12 -

nagy munkaerőtartalék olcsó, főként női munkaerőt biztosított 

a vállalkozók számára. A termelés nagysága 1938-ban a Itábor« 

előttinek négyszeresét érte ol, teljesen kielégítve a hazai 

igényeket•

A textiliparhoz hasonló növekedés volt jellemző a papír

iparra , amely a legtöbb cikk esetében alkalmasé vált a hazai 

fogyasztás kielégítésére*

A korábban vezetőnek számító élelmiszeripar kapacitásá

nak jelentős része kihasználatlan volt* Számottevő fejlődést 

az ipar néhány ú.1 ágazata ért el, elsősorban a konzervipar új 

ágai; a gyüt iöloa—* a főzelék- és a paradloaomkonzarvfryártáa, 

mely új ágak főként exportra termeltek.

Az ipax’ ágazati szerkezetét jelentős változás jeli 

te. A korábbi /kelet-európai/ iparazárkosati jellegzetesség, 

az élelmiszeripar túlsúlya, megszűnt, de a kialakult új struk

túra, a könnyűipari ágak elsődlegessége, s 

technikai-ágazati követelményeinek.

Mi® a két világháború között a gazdaságilag fejlett orszá

gokban az ipari fejlődés legfőbb mozzanatát a nehézipar gyors 

előretörése és mintegy 5o -oa részesedési arányának kialakuló-

zte, addig itthon a nehézipar részaránya nem fejlő

dött. Mi® 1913-ban 42,9 £ volt az ágazatok közötti aránya, ad

dig 1929-ben 37,9 ,-ot, 1938-ban pedig 4l,7 £-ot tett ki. Ugyan

ezen években a könnyűipar aránya 14,7 /»» 26,4 > és 27,9 % volt. 

Az élelmiszeripar részesedése pddig 42,4 >-ról 35,7 >-ra,

3o,4 'jwra módosult.

felelt me® о kor

aa Jolii

Jd
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61 közé tartozott a kia- 

éa nagyipar aa.iátoa aránya la. Az 1. világháborút követően a 

gőrlzvo korábbi pozícióit - mind az ipari torrae-

gyar ipar azerkezeti jeliA

kiaipar -

lés mértéke, mind az iparban io^laikoata tott munkások szénának

vonatkozáaáb«n tekintélyes arányt képviselt. Az ipari termelés 

több mint l/4-ót állította elő, a ''részesedés© - csökkenése el

lenére is - jelentős volt a m ti jövedelemből, 1929-beu 

71,6i28,4 /;,/, 1938-bau 75)8:24,2 /Я•" A kisipari tanaelés 

70 ,^-á.t a ruházati, élelmiszer és építőipari termelés tette 

ki." S a kisipar ie változatlan arányban, az ipari munkásság
7/45 /—át foglalkoztatta.

gyiparral, a rendkívül olcsó 

munkaerőre épitve, a kisipar mindvégig állta a versenyt, nem 

szorult vissza csupán javitó tevékenységre. A kisipar viszony

lag magas aránya összefüggött a nagyipar különösen magas kon

centráltságával. A két jelenségnek azonos eredői voltak: az 

iparfejlődés különösen kései megindulása, valamint a létre

jött ipar 0I0V3 magasan koncentrált volta.

A gyáripar létrejöttekor jellemző üudapost-ocntrllcusaág 

a későbbiek során sem változott. Az ipar területi aUielyoako- 

dásánok aránytalansága a fejlődés további monote során a 

módosult. Az 192o-as békeszerződés nyomán bokövetkozett terü

letváltozások a húszas évekre önmagukban is fokozták a fővá

ros szerepét és részesedését az ipari termelésen belül.

A harmincas években az ipar Budapestre való koncentrá

lódásának folyamata megállt, űeoeniralizáláaának tudatos tö-

Az eleve szükebb volumenű
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rekvóse "azonban iRitsem változtatott a korábban kialakult

aránytalan területi elhelyezkedésen, hiszen a vidék iparoso

dása - áss ipari fejlődés lassú menete következtében - m 

lehetett jelentős« A vidék ipari elmaradottsága tehát vál-
8/ A hely

zetet jól szemléltetik a gyáripar elhelyezkedésének 1938* 

évi adatai:

t ozat latiul fönnmaradt a harmincas évek végére is.**

Usszlóerő
aránya

‘4-ban

Osszipartelep
aránya

‘4-ban

Term« érték
aránya

;<-b8n

Földrajzi egység:

Éaznk-1 íagys rox azág 

Dunántúl

6,6 17,6

26,6

2o,3

35,5

9,8

16,5
31,8

41,9

23,5
31,4Alföld

38,5Budapest

A Budapest-centrikueság mellett a középüzoral jelleg volt a 

maghatározó az ipar koncentrációját illetően,

A gyáripar többségében férfi munkaerőt foglalkoztatott, 

a nőmunkások aránya 1929-ben 3o,4, 1933-ban 34,5, 1938-ban 

32,1 és 1943-brm 32,1 $ volt, A budapesti munkások 35,5 >-*

gyében 5o,5, Szegeden 47, Baján 45,7, Kecs

keméten 45,6, Debrecenben 42,9, Győrött 4l,l, Hódmezővásár

helyen 39,9 % volt a Hómunkások aránya.

volt nő, Békés
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3. A gazdaság háborús kon.junktií rá Л n és Írré nyb «vét о le

А II, világháború időszakában kibontakozó konjunktúra

az or szár: érdekeivel ollentétos politikai, katonai orien-

táoión és szövetségen alapult,

A háborús konjunktúra lényogas jellemzője volt, hogy:

- 19^o-ir; valamennyi iparágra kitor jedt, a termelés nagy- 

arányú növekedését vouta maga után;

- 1941-től egyoldalúvá vált, a nehézipar ágazatainak gyors 

növekedése mellett - nyersanyag- és munkaerőhiány követ

keztében - a polgári fogyasztásra termelő iparágak visz- 

szaesése, elsorvadása következett be; aránytalan, torz 

termelési szerkezet alakult ki;

- az Ipari termelés fellendülése éa fejlődése - a néniét 

hadigópezothez való szoros kapcsolódás, a német tőke 

jelenléte által - a decentralizált német haditermelés

részeként ment végbe, s nem q gazdaság egészére kiható 

és azzal összefüggő iparosodás! folyamat eredményeként,

/А német tőke szinte minden jelentős vállalatban kisebb- 

- nagyobb Jelenléttel rendelkezett, s megkülönböztetett 

figyelemben "részesitatte" az újonnan létrejövő iparága

kat, az aluminium-, az olajipart és a repülőgépgyártást,/ 

Az általános koujunktürahatásokot a már említett szerke

zeti aránytalanságnál is jobban ellenpontozta, hogy gaz

daságunk a fasiszta hadigépezetnek alárendelve egyre in

kább a nyílt kifosztás súlyos következményeit szenvedte.
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A növekvő méretű élelmiszer-, nyer«anyад-, majd ipari

szállítások a,ai'a jelentősebb hányada nem korült megté

rítésre, "Az ellenszolgáltatás nélküli szállítások értéke 

különösen 1941 után ugrásszerűen emelkedett, 

már 5oo millió , 1943-ban 1 milliárd, 1944-ben pedig újabb 

- sídkor már a német megszállás költs égőivel növelt - 1,5 

milliárd márka gyülaralett fel," 

gyülemlett fel Bulgária, Románia és Szlovákia vonatkozásá

ban is,/

1942-ben• • •

lo/ /Hasonló arányú adósság

Az ország gazdaságának háborús igénybevétele, a német 

hadigépozet kiszolgálása olyan erőfeszítéseket igényelt, 

amelyek csak a legnaf?yobb mértékű állami beavatkozás nyomán 

valósulhattak meg. Az erőteljes központosítás magába fog

lalta аз élolraiagorek éa az iparcikkek adagolását /jegy- 

rendszert/, a mezőgazdasági termények kötelező beszolgál

tatásának megszervezését csakúgy, mint a szigorú ipari 

anyag- és energiagazdálkodás irányítását, az állami ár- 

szabályozás rendszerének bevezetését is,

Mig e negyvenes évek elején a közép- és kelet-európai 

országok gazdasági felfutásúm»к és fasiszta kifosztásának 

mértékében eltéréseket tapasztalhatunk, a háború végére 

ezek о különbségek csökkenőben voltak.
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4. A II. világháború okozta károk

A háborús Igénybevétel előidézte gazdasági kimerülés 

és az 1944-45-ös évek hadműveletei, az 

térré válása és jelentős részének több hónapos súlyos légi

támadások, frontharcok okozta pusztulása a térség /Közép- és 

Kelet-ourópe/országainak többségét különösen nagymértékben 

sújtotta.

in-

A II. világháború végén a fenti országok többsége rend

kívül súlyos károkat szenvedett. Nemcsak az egyes ágazatok

felfutásának eredményei semmisültek

aág termelési potenciálja a háború előtti szinthez képest 

is visaZáhonyátlőtt*

A háborús károsodás mértéke ugyanakkor országonként 

eltérő volt. A legérzékenyebb veszteségeket Jugoszlávia, 

Lengyelország és Magyarország szenvedte, “Magyarország 

háborús kára az 1946-ban végzett statisztikai felmérés, 

valamint a különféle, nem teljes becslések szerint 21.95 

milliárd 1938. évi értékű pengőre rúgott.

4 Ft /1946/ /

“A szorosan értelmezett termelés /gyáripar, mezőgazdaság, 

bányászat, kohászat és kisipar/ kára több mint 6,5 milliárd 

1938. évi értékű pengő."

A károk a termelőágak szerint a következőképp oszlottak meg: 

- mezőgazdaság: csaknem 3,7 milliárd P, /16,8 $/,

/ugyanekkora, 3,7 milliárd P. kár keletkezett a közleke

désben/

„H
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116 P-vel egészül kl, аж 1944-45-ös vetési Időszakban vetet

lenül maradt területek miatt.

A mezőgazdasági károk százalékos megoszlása a következő volt:

állatkár 

terménykár 

épületkár 

egyéb kár

4o,9 

35,7 * 

5,9 * 

17,3 JÉ.

A legsúlyosabb veszteséget az állatállomány szenvedte, mintegy 

1.5 milliárd P, értékben.

A nemzetgazdasúg másik, a veszteségek által legsúlyosab

ban érintett területe - Lengyelországhoz és Jugoszláviához 

hasonlóan - a közlekedés volt. Az ágazat kárának 78,4 >-át,

2.9 milliárd P-t a vasúti károk tették ki.

A vasút 68 337 Jármüvéből 48 68o /71,5 У került külföldre. 

Súlyos károk érték a hajózást, valamint hidjainkát is. A 8373 

közúti hid 2o,3 >-a pusztult el.

Az ország gépjárműállománya - 12 737 személy - és te

herautó elpusztulása vagy elhurcolása következtében - 53,5 5*“ 

kai csökkent.

A nemzetgazdaságot ért károk áttekintését kiegészíti 

az épületkárok vázolása, melyek teljességükben több mint 4 

milliárd P-t tettek ki. Abból a lakóházakat ért kár nagysága 

1,86 milliárd, az üzemi épületeké 86o millió és a középüle- 

tekó pedig 1,338 milliárd P. volt.

A lakóházkárból 1.25 milliárd Р-nyi /а lakóházkárok 62.7 :^-a/ 

Budapestet sújtotta, az itteni lakások több mint 8o ,i-a szen

vedett kisebb-nagyobb kárt.
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ll. TárapduImi éa gazdasági folyamatok, változások a fel-

szabadulást követően

katonai veresége, gazdasági és politikai rcnd-A fa el

ssserének összeomlásé, Kelet-Burópa többi országához hasonló-

csupán a háború éa a német megszállás

oraenő társadalmi-gazdasági vál

ón, hazánkban is m 

végét Jelentette, hanem

tozások kiindulópontja lett.

A háborút kővető első évek történelmi eseményeinek tar

talmát számos országban a forradalmi folyamatok kibontakozá

saként jellemezhetjük. Л folyamatok hajtóerejét az illegali

tásból kilépő, rendkívül dinamikus erőt képviselő kotmmmMa 

pártok képezték. Ez a dinamizmus megnyilvánult abban is, hogy 

a felgyülemlett, az adott történelmi helyzetben a megoldásra 

váró ellentmondásokra, problémákra vonatkozólag reális, gyors 

és radikális megoldási elképzelésekkel, programokkal rendel

keztek.

Ahhoz, hogy egyre nagyobb befolyásra tettek szert 6a fokozato

san a hatalom birtokosaivá lettek, hozzájárult - de n< 

zárólagoatm - a SzEB révén politikai-katonal ellenőrzést 

gyakorló, hadseregével jelen lövő Szovjetunió. A térség or

szágaiban túlnyomórészt fokozatos - felkelés és polgárhábo

rú nélkül végbement - átalakulás a proletariátus egységes 

pártjának politikai hatalomátvételével és a proletárdikto-

ki-

túra rendszerének létrehozásával záx-ult.
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^-bamfa-ban:nagyaágoeoport: 
/kát.bold/

területe:a :

1 4o6 325 

388 179 

175 **28 

71 164 

l4 864

68,1

18,8

2 871 958

3 388 857 

2 789 353 

2 359 oo4 

1 295 5o6

714 512 

1 352 728 

1 311 926 

16 o8l 844

17,9

21,1

17,3
14,7

0—5

5-lo

8,5lo-2o

3,42o~5o

8,15o-loo . o,7

o,3 

o,2

4,45 525 

4 о 34

loo-2oo

8,4200-1000

8,1looo fölött 595 0,0

loo,o12/2 066 114 loo,oösszesen

A földreform radikalizmusa, forradalmi tartalmi* - aho

gyan Orbán Sándor megállapítja, sokkal inkább kitűnt abban 

- és az nem kevés - amit megs ásított, amit létrehozott.

A butaInas tóttal, a reakciós nagybirtokrendszer egyssser s 

mindönkorra történt felszámolásával egy új típusú, népi dalnok

ra tikus agrárfojlődéshoz nyitott utat. Ugyanakkor régi és új 

keletű Гоssültaégok, ellentmondások jelentkeztek, melyek "mog- 

olciáan csak az egész népgazdaság struktúrájának as iparosítás

sal összekapcsolt átalakításával és további*©jlesztósóvol, va

lamint a mezőgazdaságban olyan tulajdoni, szervezeti és üzemi 

formák létrehozásával volt lehetséges, amelyek mind a szociá-
1*5/

lia, mind a modern üzemi követelményeknek megfelelnek.” '

* •o-'-ö-V'
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2, A társadalmi-gazdasági feltételekben bekövetkezett

változások
. *

jd az MNFF már ©miitett programjában helyet 

kapott a kartellek és a nagybankok állatai ellenőrzőaének.

Az MKP,

az egykéz vállalatok megszüntetésének, a nyorsanyagkincsek

és kitermelésűk, valamint a villanytelepek és a biztosí

tás államosításának kczdoményozése, Tel Jós ne gvn 16 sutié suk 

mind a belső politikai erőviszonyokból, mind pedig a 

zetkőzi atátuaból és lehetőségekből adódóan hosszabb tá

von következett bo. Ugyanakkor az adott gazdasági bolygat 

az államhatalom legerőteljesebb beavatkozását tette sziOc-

зégőssé. amely a Fokozatos gazdasági talpraállás idején 

s&ta csökkent, sót inkább növekedett, Ш az 19**6 éa 19^8 

között az infláció megfékezésére, na Jd о pénz értékálló

ságának fenntartására tett erőfeszítések természetes kö

vetkezmény© volt,

A Dercoz Andor, Friss István, Itáy László, Varga Ist

ván, Varga Jenő és mások közreműködésével készített, ki

zárólag belső erőforrásokra alapozott stabilia&oiós terv 

végrehajtása a magántőke erőteljes korlátozásával, a az 

államkapltolista .gazdálkodás kialakulásával járt együtt.

Az állami hitel- és adópolitika felülről, az üzemi bizott

ságok tevékenysége alulról erőteljesen korlátozta a tőkét, 

fokozatosan előkészítve a tőkekisajátitást,

19**6 végén - a szénbányászat, majd a négy legnagyobb 

nehézipari üzem, valamint az energiatermelő telepek állano-
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vonalát, /Bbbon az időszakban csupán négy európai tőkés or

szágban haladta valamelyest az egy f őro jutó ipari tar

lós a háború előttit. Ugyanakkor magyar sajátosságként je

lentkezett e nehézipar gyorsabb ütonü fejlődése más iparágaké

hoz képest, A logfejlottobb tőkésországokban az egy Tőre jutó 

termelés dollárban számított értéke 1938-1942 között a nehéz

iparban 64 '/—kai, a könnyűiparban 19 /—kai emelkedett,

A vas- és gépipar a gyáripar bruttó termelésének 1949-ben 

már 32 £~át állította elő, 9 /»-kai meghaladva az 1938-as 

arányt,

Az ipari helyreállítással párhuzamosan bontakozott ki a 

közlokodés/pályatarok, vasúti kocsik, hidak, mozdonyok stb,/ 

újjáépítése, Eredményességére csak azzal a ténnyel utalniuk, 

hogy 1949-ben az áruforgalom mintegy 5o kai 

utolsó békeévhez képest,

Л mezőgazdaság területén azonban korántsem bontakozott 

ki az ii>nróboz hasonló lendületű és eredményes helyroállitás, 

"A gazdaságpolitika 

szerkezetének védelmét, a háborús dezorganizáltság felszámo

lását célozta, de kevés figyelmet és erőt fordított a te 

lés fellendítésére,"1**/ Tény, hogy az újjáépítés föladatai 

között viszonylag kevés eszköz állt a fejlődés előmozdításá

ra , azonban ezekkel som éltek a szükséges mértékben. Nem tel

jesítették például, az előirányzott mezőgazdasági beruházáso

kat sem.

lolkedott az

főként a birtokviszonyok kialakultt t ♦

Több tényező is hozzájárult tehát ahhoz, hogy a termés

átlagok, Illetve nagyaáfguk 1949-ben nem érték el a háború
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előtti a gin tét, csupán t logközolitotték »st. így például ke

nyérgabonából 31 ©ser tormával maradt ol a háborít előtti 

évek toriiiésétől* A hatalmas veszteségeket szenvedett állat- 

állomány x>ótlása csupán a szarva amur ha-állomány esetében tör

tént meg» a ló-, a sertés- és a juhállomány nagysága jelen

tősen elmaradt a háború előttihez képest*

Összességében a mezőgazdasági termelés 1949-0© szintje 

lo-2o -os elmaradást mutatott az 1937/l938-aa gazda sági évi

hez viszonyítva. A piacra kerülő áruk mennyiség© - részben a 

termelők fogyasztásának természetes növekedésо, másrészt az 

árutermelő gazdaságok arányának jelentős csökkenése miatt - 

jóval kisebb volt annál, ami a termelés összvolumonéből kö

vetkezett volna*

A mezőgazdaság árutermelésének problémái olyan bizony

talansági tényezőt jelentettek, amelyek veszélyeztették a 

gazdasági fejlődés egész további menetét*

A fent említett gazdasági - ipari - eredmények lehető-

vé tették a tervidőszakban a dolgozók életszínvonalának fo

kozatos és állandó owolésót. A munkások reálbére 19h9 végén 

mintegy lo-Zo —ka 1 haladta meg az 1933, évit* Jelentős vál

tozás következett be munka-, szociális és kulturális köx’ülmé- 

nyoikbon is. /Nyolcórás munkaidő, fizetéses szabadság, munka

ruha -jut ta tás megvalósítása, stb./

A kulturális forradalom kibontakozásával a felemelkedés 

eddig nem volt lehetőségei nyíltak meg a munkás- és paraszt- 

fiatalok ölőtt *

”1948-1949-ben Magyarország a kelet-európai országok• * *
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többségéhez hasonlóan egészében befejezte a háborús károk

helyreállítását, elértő asz utolsó békeév, majd a háborús 

csáossziut termelési eredményeit. Szánóз területen azonban

- mezőgazdaság, egyes fogyasztási iparok, szolgáltatások -

még további rekonstrukclós munka várt megoldásra." 

egy időre taóg jelentősön befolyásolták a Gazdasági növeke

dést.

19** 8 nyarán, őszén a magyar gazdaság fejlődése fordu- 

léponthoz érkozott. A gazdasági fejlődés helyreállítási sza

kasza, az újjáépítés lezárulóban volt. Napirendre került to

llát a továbbhaladás, a gazdaságpolitika uj irányának megha

tározása .

UgyaneMcor a társadalom fejlődésében is jelentős fordu

lat és egy uj útra való lépés következett be 19**8. juníus 12- 

1^-ével.

h. Az első ötéves terv oélkltüzésel

A munkásosztály vezető pártja, a hatalom birtokába ke

rült MDF előtt az a föladat állt, hogy az ország reális adott

ságaiból, a gazdasági valóságból és lehetőségekből kiindulva 

kialakítsa a gazdaság szocialista átalakításának programját, 

s őzen cél elérésének le^nogfolelőbb módját, eszközeit.

Az uj gazdaságpolitikai koncepciót az első ötéves toi’V 

dokumentumai testesítették meg, melyeket 19**8 és 195o között 

dolgoztok ki. Az olső ötévoa terv 19**9« április 3-án nyilvá

nosságra hozott programja m gazdaságfojlosztés feladatait a
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két világháború között, majd azt követően a tőkésországok 

is, "A legfejlettebb tőkésországokban a nehézipar részará

nya a gyáripar összes termeléséből 1938-ban *17,4 ot tett
61,2 Í-ot.»19//ki, 1948-ban már 55,3 />-ot, 1958-ban pedig

Szükségszerűen merült fel a nagyüzemi mezőgazdaság lét-

♦ • •

rehozásának napirendre tűzése, s az életszínvonal oiaoléao 

célkitűzésének indokoltságát úgy véljük nem szükséges külön 

is indokolni,

Tragikus következményekkel járó hiba volt azonban, hogy 

szerteágazó terülőtaken, rendkívül rövid idő platt, egyide

jűleg nagyarányú előréngrás programját fogalmazták meg. 

Egyidejűleg megvalósítandó célkitűzésként irányozták ölő a 

gyors iparosítást és « jelentős agrárfejlődést, a népgazda

ság egészére kiterjedő modernizálást, valamint ez életszinvo- 

nal nagy mértékű emelését. Az ipari "ugrás” mellett a tervben 

célként szerepelt a mezőgazdaság elmaradottságának felszámo

lása is, Ennek útját lényegében a kollektivizálás rövid idő 

alatti jelentős előrehaladásával kapcsolták Össze.

A gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását, a gaz

daság szocialista átalakítását és fejlesztését a. tervgazdaság 

módszereinek, a termelőeszközök társadalmi tulajdonából eredő

nagyobb lehetőségeknek a gazdaság irányítása utján történő

fokozott кia'.;áaáвávn1 szándékoztak megvalósítani. "Л tervezés

mellett az állami irányítás olyan méri szőrének kiépítésére tö

rekedtek, mely az állam merőben uj gazdasági szerepét volt 

hivatva biztositnni. Most már nem csupán az állami beavatkozás 

akár mégoly következetes állmnkapttalista formájában, han<
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puzdaaúg minden területére kiterjedő, га.1 onnan kiépített ар»

parátua álltai vezetett és ellenőrzött legközvetlenebb módon,"

ft

5 • - а 195о~оз óv eredményei, Az ötéves terv mutatóinak

mo(;omo.léa® az ÍPP II« knngrosazunán

я uj gazdaságpolitikai koncepció egy®*5 elemeinek hatása 

már megmutatkozott a hároméves terv végrehajtásában, sikorei 

195o-bon főként az ipar termelőerőinek fejlesztésében reali

zálód t a к •
A nagyipar teljes társadalmi tulajdonba vétel© alapján 

ós a szocialista iparosítási politika első lépéseként komoly 

erőfeszítéseket tattok az ipar igen széles területein még i 

levő kisüzemi módszerek felszámolására. Б célt szolgálta a 

gyáripar őrös centralizálása és a termelés szétaprózottságának 

felszámolására megindított nagyarányú profIlirozéо.

195o-ben rendkívül nagy lendülettel bontakozik ki ©z a 

folyamat, amely a nem rentábilis kisüzemek felszámolását 

csakúgy magában foglalta, mint a kisüzemek ós a tomeláe meg

határozott területeinek összevonását»

Az ilyen irányú átszervezés különösen nagy arányokat öl

tött a textil-« az élelmiszer-, a nyomda-, a papirfeldolgozó 

és a vegyészeti iparban /a gyapjúiparban például loo gyapjú- 

szövöda teriüclését mintegy 2o gyárba vonták össze; a szövö- 

déknél Szegedre koncentrálták a nehéz-, Győrbe a könnyüszö- 

vödei kapacitást, Buda kaIdazon pedig fehérárú gyártására szol

gáló szövődét alakítottak ki/, valamint a nehéziparban /pél-
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52 ji-kal emelkedett. Közel 5o ;>-kal több kerekes 6« több mint
el, mint 1949-ben."21>/ 

A tonr.eléa gyors felfutásával, & keresők növekedésével 

párhuzamosan nőtt az öaaznépesség egy főre jutó reáljövedelme. 

1949-hez viszonyítva 2,8 kai.

Az I95O-0S év eredményei képezték azután - sajátos módon - 

az 1951-es II. pártkongresszuson aa ötéves terv mutatói meg

emelésének hivatalos Ind oldásé t, mely Rákosi Mátyástól n kö

vetkezőképpen hangzott ol: "Mindez a tény az elméit év ered

ménye azt mutatja, hogy alábecsültök a szocialista ipar lehe

tőségeit 5 tartalékainkr.t, molyokkol rondoIkozünk, s melyeket 

most kezdünk csak mozgósítani.и Az elhangzott indoklás azonban 

nőm volt igaz, de igaz érvként elfogadva is tartalmazott vi

ta thn tó elemet.

Az í-ffiP KV 1950. október 27-i ülésének egyik fő megálla

pítása ugyanis az volt, "hogy az imperialista blokk a bideg- 

neleg 1 táborává * * kívánja változtatni és ezért а 

honvédség fejlesztése а *9követkéz6 láncszem**,H s maga ХШсо- 

з1 fogalmazta meg, hogy "a honvédelem és karhatalom megerősí
tésére, megszilárdítására minden áldozatot meg kell hoznunk.*»22/ 

*k;z a nézet volt az alapja és indoklása az 195o őszén el

határozott és a kongresszuson bejelentett tervfelemelésnek, a 

hadiipar fejlesztésére, honvédelmi kiadásokra szánt összegek 

az ország teherbíró képességét maghaladé emelésének," '

Az indoklás igaz érvként való elfogadása is vitatottá 

teszi azon tartalékok meglétének egy részét, molyro hivatkoz

tak, A tornolésbon elért eredmények egy része olyan feltéte

két szer annyi lánctalpas traktor készült

1»háborút
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lekből, körűimínyekből eredt - ld. racionalizálás, profil

tisztítás, centralizáció -, amelyek nem voltak tetszés sze

rint Ismételhetek, produkálható!*. Folyamatos meglétükkel 

számolni tehát irreális elképzelés volt,

6, A gazdaságpolitika torzulásainak .jelentkezése, a

hibák rendszere

A Fenti időszak - 19^8-tól 1951 februárjáig - folyamatai

nak, jelenségeinek elemzése, feltárása méghatározó fontosságú. 

A hatvanas évek elejéig - Barend T. Iván könyvének megjelené

séig - általánoson elfogadott kiindulópont volt, hogy az el

ső ötéves terv idején elkövetett súlyos gazdaságpolitikai hi

bák forrása az MDP II. kongresszusa /1951. február 25* - már

cius 2./ volt, araikor is a tervmutatók irreális felemelésére 

került sor. Ugyancsak hosszú ideig hatott az az előbbi megál

lapítással összefüggő nézet is, miszerint az 19^8-tól 1951 

februárjáig terjedő időszakot alapvetően helyes gazdaságpoli

tika jellemezte.

A fonti hibás raegállapitás részint Rákosi Mátyás 1953. 

julius 11-i beszédén alapulhatott, amikor is a többi között 

kijelentette: "A legkomolyabb hibát azonban ott követtük el, 

araikor 1951 f ebruárj|&ban túlságoson megemel ti ik első ötéves 

tervünk iparicélkitűzéseit. Hároméves tervünk eredménye1- 

nek, valamint ötéves tervünk első évének Jó toljositraényoi 

alapján akkor megállapítottuk, hogy gazdasági lehetőségeink 

nagyobbak, mint ahogy ezt eredetileg gondoltuk, és további
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tervünkbe több beruházást vehetünk fel. Éhnek megfelelően a 

beruházás összegét 51 railliárdról во milliárd forintra 

tűk fel. És itt történt a hiba. Etaelni lehetett, és 

kellett a tervet, de a 3o milliárdos emelés túl sok volt.
Inilnlf, n^k/

A rendelkezésünkre álló adatok, tények meggyőzően bizo
ny it ják, hogy a gazdaságpolitikában eluralkodó hibák alapve- 

az 1951. évi tervfeli

»1-
í Imink

Kevesebbet kellett volna

lésre vezethetők vissza. ha-tőén n<

R*SL£L^3LJ^Ä .Ц^.КйД-бд. й.

az ellentmondást nem tűrő, parancsolgató és bürokratikus 

zetési módszerek meghonosítására.
A már ekkor - 1<Й8 végén - jelentkező hibák az alábbi rend
szert alkotva teljesedtek ki azután:

laságilag és politikailag indokolatlan 

sietség szemléletének fölülkerekedése a termelési viszo
nyok átalakitása terén;

В/ a fejlesztés egyoldalú túlfeszítőse. a katonai 
toktól áthatott autarkisá "vas és acél or 

alapján;

Üti!

elhanyagolása;

D/ nép.jólét .amoléaénak jgjlwralodüzá?.gjL 

Témánkkal összefüggésben csak az első és második hiba csopor

tot vázolnánk.
А/ Amennyire történelmileg időszerű volt Magyarországon 

a szocialista átalakítás célkitűzése és a szocialista építés
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megindítása, annyira fontos volt, hogy az a gazdas&gi-táraa- 

dallal realitásoknak megfelelő módon és ütemben történjen,
E realitások figyelembevétele, az ehhez való igazodás Jelle
mezte az MKP-t az agrárkérdésben, melyet az 1948-as szövetke
zeti irányelvek Is tükröznek«
1948. április 25-én
következőket mondta: "A régi úri rend hívei

1 ijesztgették, hogy a gyárak államosítása után a 

földek államosítására kerül a sor. Innen figyelmeztetem a 

osanádl gazdákat, hogy ne üljenek fel az ilyen hireaztelések-
, és minden intéz

kedése arra irányul, hogy a parasztok és munkások, a dolgozó 

kisemberek sorsát javítsa és tulajdonukat biztosítsa. A régi 
úri rend hívei osak azért terjesztenek ilyen álhlreket, hogy 

a parasztságot nyugtalanítsák, megijesszék. Én úgy is mint a
;t az a Ikra 1-

zőhegyesi beszédében Rákosi Mátyás a

• • •

pl. a

gyár demokrácia a dolgozóknek. A

ezeket az álhír okot. és megnyugtassakt, hogy elutasíts; 

mindenkit, hogy mi a jövőben is teljes erővel megvéd.jük a 

dolgozó parasztság földjét és magántulajdonát«"2*^

Az MDP 1948-as programnyilatkozata az állami birtokok, a 

z6gazdasági szövetkezetek és a beszerzési, értékesítő és ter
melőszövetkezetek mellett rögzíti a paraszti magántulajdon 

védelmét.
Ezek után - minden átmenet, előkészítés nélkül - váratlan 

fordulatként hat Rákosi Mátyás bejelentése az 1948. augusz
tus 2o-i kecskeméti ünnepségem HA kérdés, hogy merre menjen 

a dolgozó parasztság, fel van vetve, és a válasz is világos«
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A dolgozó parasztság a szövőtкоzés, a kölcsönös 3©gités és 

a közös munka útját választja,"24/

S míg az MDP 19**8 júniusi azövotkezoti konferenciája azt ál- 

, hogy a töm ©go a átszervezés feltétel©i még Bán

ik meg, uryanoz év nyovsmberében viszont a "Központi Veze

tőség ülésén - Rákosi Mátyás - nyilvánosságra 

torjosztésóbon - három évben jelölte meg a kollektivizálás 

végrehajtásának határidejét."2^/

Gero Kr nő nők, a Pravda 195o január 1-i számában mag jól ént 

cikkében nem hagyott kétséget afelől, hogy a szocializmus 

alapjainak a lerakása "az egész

a város mellett falun is" az ötéves terv folyamán 

történni.28/

Az alapok ilyen rövid idő alatt történő lerakása a falun 

teljesen irreális program volt. Az átalakítás gazdasági és 

politikai feltételei jórészt még hiányoztak, s ennyire rövid 

idő alatt

lapította

őse

hozott elő

fog

voltak biztosíthatók.

A kollektivizálás útja a szigorú fokozatosság mellett a fel

tételek megteremtése, a egyidejűleg a szövetkezeti mintagaz

daságok lópósről-lópésre történő kiépítése és megerősítése 

segítségével lett volna reális.

Hasonlóan indokolatlan 6a túlhajtott sietség érvényesült 

a ma pánkja ipar л -kiskereskedelem, -fuvarozás éa szállítás 

felszámolásának megindításában. Funkcióit a szolgáltatások, 

javítások, a szélesebb körű választék biztosítása terén 

ekkor még

hálózata. 19**9-bon még llooo, 195o-ben 13**oo tagja volt a

tudta átvenni a kisipari szövetkezetek kiépülő
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1948 végién mégaz&vetkoseteknak« /А magánkisiparosok 

több mint I80000, az alkalmazottaké 1877oo főt tett ki«

I950 végére számuk 12oooo, illetve 29ooo főre osöMcent. E 

folyamatot tükrözi a munkásság arányának alakulása az ipari 

munkásság között, moly i9*»7-48-ban 37-4o %, 195o végén 19,4 

£ volt./
Az új jellegű ötéves terv 195o elején történő megindí

tása önmagában is az irreális sietség szemléletének követ

kezménye volt. Nem volt meg, hiányzott ugyanis: 

а/ 0 megfelelő előkészítés, tervezés, megalapozás; 

b/ a népgazdaság központi irányításában, tervezésében és 

ellenőrzésében jártas kellő apparátus.

A körültekintő megalapozás, esetleg a hároméves tervet köve

tő egy-két éves átmeneti terv beiktatása megfelelő előkészí

tés céljából reális feltételeket biztosított volna egy nagyobb 

szabású terv kibontakozásához, valamint a károk elkerüléséhez.

В/ A gazdaságfejlesztés tervei a politikai szemlélet és 

az iránytűként alkalmazott iparosítás dogmák következtében 

nélkülözték:

- a magyar gazdaság tudományos igényű elemzését;

- figyelmen kivül 

denoiáit. technikai irányzatait, új követelményeit, mely

nek következtében hiányzott a korszerűség iparszerkezeti

na ta;

- figyelmen kivül hagyták továbbá a népi demokratikus országok 

kialakulását. mint az iparosítás szociálist© útjának uj fel

tételét, lehetőségét. /Az 1949-ben létrejött KGST tevékeny-

fejlődési ten-

vagy nehéziparszerkezeti rao:
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«égének eiaß szakaszában, pl, a szinte egyidőben meginduló

szerepelt,/iparosítási politika koordinálása 

A kellő és korszerű nehézipari szerkezet kialakítása helyett

az iparosítást főként mennyiségi tényezőkre szűkítette? a 

sztálini elmélet, egyszerűen a minél több alapvető nehézipari 

termék előállítására, fízen megállapításokat igazolja az a 

tény, hogy a terv nem állította előtérbe a gazdaságosság, a 

igaaabb fokú termelékenység, műszaki-technikai korszerű

ség igényét, nem képezett súlypontokat a térjesztésben, s nem 

tartalmaz/iiat/ta a nemzetközi szocialista munkamegosztás kö

vetelményeit.

Ilyen körülmények között az ipar gyors ütemű fejlesztése annak 

minden területének fejlesztésével és az alapanyag-ollátás

ximális belső biztosításával járt együtt, az autarkiáa ipar- 

fejlesztés irányába hatott,

A líákosl-vezotós gazdaságpolitikáját igazoló közgazdasági 

munkák sokszor hangoztatták az "arányos fejlődés követelmé

nyét11 , do a legtöbbször иon som kísérelték a gazdaság valódi 

arányainak elemzését, Hiszen ebből következtetni lőhetett vol

na arra, hogy a fejlesztés ütemét nem lohot önkényesen növelni, 

íдигок egyrészt munkaerőhiány , másrészt 

portigény lesz a következménye, /Az exporttermelés növelése 

csak más területről elvont anyagi eszközök által lehatséges,/ 

Harmadrészt a mezőgazdaság növekedése - elhanyagoIsisa miatt - 

lóvén összhangban a feszített iparfejlesztéssol, külkeres

kedőin! zavarokban, illetve belső ellátási nehézaégőkben

1

ximálisra növelt Im-

m

ölt/ött/ testet.
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Л fenti megállapítást hiion tükrözik az 195o-ca év tényleges 

bombázási összesei, melyek a nehézipart illetően 3*4 milli

árd Ft—ot« a fogyasztási javakat gyártó ipar vonatkozásában 

l8o trillió Ft-ot és a mezőgazdaság tarén 9óo millió Ft-ot 

tettek ki,

Л nehéziparon bőiül azonban az anyagi erők aránytalanul nagy 

részét a kohászatra és a bányászatra fordították, magának a 

nehéziparnak valóban korszerű fejlesztésére nem fordítottak 

kellő figyelmet, Elmaradt az elektrotechnikai ipar egyes ágai

nak, a gépipar egyéb feldolgozó ágazatainak a felfuttatása, a 

vegyészet ogyos területeinek fejlesztése,

В hibák következménye volt az, hogy 195o-ben a gyáripar szer

számgépparkjának mindössze 2o , —a volt modern, s az az évben
29 /üzembe állítottak sora javítottak ezen az arányon,

A dogmatikus politika közvetlen hatásaként jelentkezett a 

katonai szorrpontok elsődleges érvényre juttatása, A honvédelem 

fokozatos, erőnkhöz mért fejlesztése természetesen szükséges 

volt, A fennálló háborús veszély rendkívül ©ltúlzása és poli

tikai hibákkal történt elmélyítése folytán a katonai igények 

olső helyre kerültek, a Öt év helyett az első évekre tömörít

ve szerepeltek. /Az olső tervvariáns módosítása, a beruházá

sok emelőso, a gépipar részesedésének növelése 87 ?>-ról mint

egy 195 p-ra, katonai ezalpontokra utal, Katonai szempontoknak 

megfelelően módosították például a metróépítést,/

A fejlesztés egyoldalú túlfoszitéso mellott a beruházá

sokat alacsony hatékonyság jellemezte. Egy 1951-ben készült

feljegyzés a beruházások hatékonyságának kérdéséről azt rög- S\1
O 5 ИI c

■ гr a'-vri f/ß/-
• *•'? A
4“
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siti: "a bo ruhássá sokat mindenkor pol it ilea i szempontok szabják 

raoff és a gazdasági mutatók csak másodlagosak, и

A ga»daságpolltika területén elkövetett hibáknak, azok 

rendszerével - mint a Rákosi 6a csoportja által követett poli

tikai irányvonal részével - a szembenézés és a kijavításukkal 

kapcsolatos tennivalók noghatározására a Központi Vezetőség 

1953. Június 27-28-i ülésén került sor. Az ülésan elfogadott 

határozat, illetve annak végrehajtásának elemzése immár a ta

nulmány folytatásának témakörébe tartozik.



- 42 -

III• Caongrád megye gazdasági-társadalmi viszonyainak

alakulása 1919-től 1949-ig

1• A megye gazdaságai a as ellenforradalmi negyedszázad

időszakában

Csonrrréd megye felszabadulás előtti közigazgatási tar il

lető kisebb volt a jelenleginél« /А* 191*9-1950-0» államigaz—

i területét, Csanád-Arad- 

-Torontél közigazgatásilag egyesitett megye 2 járásával és 

Makó várossal bővült, A megye jelenlévő népessége 1920-ban 

*107800 fő, 1941-ben *»3*»7oo fő és 1949-ben 4291oo fő volt*

Вт a népesség az országos lakosság 5,1 %-át, majd 4,6, il

letve 4,7 £-át tette ki./

A megye a felszabadulás előtt döntően agrár jellegű 

terület volt. Az 193o-as népszámlálás adatai szerint a me

ga tás i reform nyomán nyerte el

gye koreken 43oooo fős lakosaágának még a 2o >-át sem érte 

el az ipari népesség aránya, "A népesség 55,5 $-• élt a me

zőgazdaságból, de Szeged nélkül számítva - ahol a mezőgazda

sági népesség csak 37 <-ot tett ki - 

A mezőgazdaságban ugya

az arány 71 % volt." 

ikkor a már említett aránytalan

té a birtokviszonyokat, A 84829 birtok közül 

57 birtok tulajdonosai rendelkeztek a földterület 27 >-ával.

•ág jeli

189124 kh,-dal, niig 83351 birtokhoz a földterület 55 %-a, 

427026 kh. tartozott. Az 1935-ös birtokmegoszlásl adatok 

szerint 59386 volt az 5 kh, alatti birtokok 

86543 kát, holdat foglaltak magukba.

, melyek

v



- 43 -

A mogye legnagyobb földbirtok® Szeged városhoz tartozott, 

moly több mint 60000 holdat zömében kisbérletbe adott ki, mint 

ahogyan a negye többi városához tartozó looo-Sooo holdas bir
tokokat. 30y/

A birtokviszonyokból következően a mezőgazda ségi lakosság leg

számottevőbb rétege a szogényparaaztság és az agrárpröletarlá

tna volt, moly a mezőgazdasági lakosság 4o-42 ;^-&t alkotta,“*1

A mezőgazdasághoz kapcsolódott nz о gyér, kevés önálló 

üzemmel bíró ipar, mely a századfordulót követő felgyorsult 

fejlődésben kialakult. Bz az ipar és a vele Összefüggő keres

kedelem alapvetően olyan, e vidéken termelt, előállított ter

mékekre épült, mint pl. a paprika, gyiteiölos. búza, len, kender, 

sertés éa baromfi.

Az ellenforradalmi negyedszázad Időszakában a megye ipari 

struktúráját, annak alakulását egyfelől meghatározták a gaz

da ságföldrojzl adottságok, az ezekre alapozódott létesítmé

nyek. Másfelől lényeges hatással voltak rá a trianoni bék 

szerződés következményei, “Szeged és Makó gazdasági életére 

nagy hatást gyakorolt, hogy elszigetelődött korábbi nyers

anyag- és fűtőanyag-ellátó területétől, felvevő és elhelye

ző piacától. A Tisza-Maros és a határ által lezárt terület 

mezőgazdasági termelésére károsan hatott, hogy a korábbi 

természetes vízlevezető rendszer, mely a trianoni békeszer

ződés következtében Jugoszláviához, illetve Romániához ke

rült területeken keresztül vezette lo a vidék belvizeit a 

Tiszába, szétszakításra került. A csanádi területek és Sze

gőd gazdasági életére is hatást gyakorló Arad-Csanádi Vasút-
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társaság kettészakadása a közlekedési hálózatra gyakorolt ne

gativ hatást. Különböző egyéb kisebb jelentőségű hatások kö

vetkeztében korábban virágró üzemek elsorvadtak, és a 

gazdaság piaci kapcsolatai is visszafejlődtek."

Harmadrészt meghatározó jellegű volt az a Horthyék által foly

tatott politika, amely az Iparosodás! folyamat fékezésében
a

öltött testet. Gazdaságpolitikájukban tulajdon- és birtokvi

szonyok konzerválására törekedtek ezen a területen, ezért 

megerősítették a világi és törvényhatósági, az egyházi nagy

birtokokat és erősítették a középbirtokosi réteget. A s 

gyénparaszti elégedetlenség levezetésére végrehajtott 192o- 

es látszatföldreform végsősoron a nagy- és középbirtok szá

mára biztosította az olcsó munkaerőt, a birtokmegoszláaban 

nem jelentett gyökeres változást. A kialakult társadalmi-gaz

dasági viszonyok konzerválásával, a rendszer számúra megbíz

ható réteg letelepítésével mintegy “védő*, “egészségügyi öve

zetet и kívántak létrehozni a területen, a munkásság forradal

mi mozgalma, valamint a szomszédos népek hatásának kiküszöbö

lése érdekében.

üzen eredők összegződéseként alakult a megye iparának 

struktúrája, amelyet a felszabadulás előtt a kevésbé fejlett

ség, valamint a könnyű- és élelmiszeripar túlsúlya jeli 

zott. /193о-Ьап a könnyűiparban az ipari dolgozók 62 ,*-a 

dolgozott, iáig a nehéziparban 17 >-ük./ A könnyűipar vezető 

ágazata a textilipar volt, s ezen belül a len-, kender-, és 

a jutaipar rendelkezett számottevő létesítményekkel. /А Ma

gyar kender-, ken- és Jutaipar ki' újszegedi gyártelepe;

32/
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ikbon heti 56 óra volt./nógyár ItT-ben 9,5 óra, a vasipari üz

Szzel összefüggésben említ jük a megye iparának ásson jel-

д.eiuzó jót , amely a kis- és kézműipar jelentős súlyában jelent

kező tt. "A megy о ipari bázisából kiemelkedő Szegeden 194l-ben 

az önálló liiorosok óa ipari vállalatok által fenntartott üza-

taok száma 2659 volt, kbből jogi szomólyek birtokában volt:

74 tizem, természetes személyek tulajdonában pedig: 27^5 üzem. 

közel 2Soo tehát a kisüzemek, műhelyük száma, ahol a asegedi

imnkás súgnak meghoz etil tőэп fele; 48,3 : —a dolgozott. A kia- 

éa kézműiparon belül jelentősebb szerepet játszott: a papri- 

kakóazltő, cipő- papucskéazitő, épitő- ás műbútorasztalos

ágazat, a hcatoa- és húsipar, valamint о ruházati ipar.'* /А 

kisiparban foglalkoztatottak száras 1943-ban - becslés alapján - 

mintegy 54oo fő volt,/^^

A megye gazdaságának egyes területeit intonaiv országos

zte. Az Ittéa külföldi koreakedeixii kapcsolattartás jeli 

termőit mező gazda sági leül túrák - zöldségnövéuyok, hagyma, pap

rika etb, - elismert cikkek voltak mind a belföldi, mind a 

külföldi piacon. Közvetlenül külföldi tSkoérdakoltaégü volt

melynek fő részvé

nyesei angol éa skóciai vállalatok voltak, óz a gyár óa © 

Szegedi Gyufagyár is külföldi nyersanyagokra alapozottan ter

melt, és árúik jórósze is a határon túl került értékesítésre.

A Szegedi Kendorfonógyár kT gyártmányai eljutottak Európába 

csakúgy, mint Dél-Araerlkába, vagy a Közel-keletre.

A II. világháború jelentős károkért okozott a megye ipará

ban. A te пае lő bor о udc zó aokben és aazközökboa pótolhatatlan

az Angol—2íagyár Jutefonó és Szövőgyár HT•»
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zők: в munkások a hatalom részeselvé váltak; az üzemi taná

csok, bizottságok által közvetlen befolyást gyakoroltak a ter

melő egységek irányítására; továbbá a Szovjetunió sokoldalú 

segítséggel Járult hozzá a termelés folyamatosságának biztosí

tásához, /itt említjük meg, hogy az első üzemi tanács, bizott

ság Szagodén alakult meg a Szegedi Kenderfonógyárban,/

Meghatározóan kedvező körülmény volt az MKP korábban 

litett kezdeményező magatartása. Az újjáépítés és helyreállí

tás programjának megyei megvalósítása - mely 19^5 májusát kö

vetően vett új lendületet, A párt Szegeden, 19^5* május 27-én 

népgyülést tartott az újjáépítés programjának ismertetésére, 

a célok tudatosítása és a megvalósításra való mozgósítás ér

dekében, Az ország vérkeringésének beindítása szempontjából

első helyen álló feladat volt a közlekedés, a vasút helyreállí

tása, Вт gében foglalta a vasúti szállítás feltételeinek 

- mozdonyoknak, vagonoknak, síneknek, vasúti berendozósek- 

knek -, továbbá a hidaknak a helyreállítását, /Az 

év végéig 5oo mozdony és loooo vagon megjavítását tűzték ki 

célul,/ Ezzel összefüggésben létfontosságú volt a bányászat 

termelésének beindítása, az energiaellátás biztosítása. Az 

energiához természetszerűleg kapcsolódott a vas- és gépipar 

holyraállitása, mely termékeivel - a többi között - az agrár

termelést segítette elő. Az újjáopitésh 

dott az építő-, épitőanyagipar helyreállításának tennivalója 

is.

nek, üz

szervesen kapcsoló-

A dolgozók áldozatos munkájának eredménye volt, hogy 

19^8 közepére a Szegedi Üaletvezstőséghez tartozó területeken
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Az *?47 decemberében végbetient államosítások következmé

nyeként kerültek állami tulajdonba a mercy® jelentősebb ipari 

létesítményei, Így a Header-, Len-, és Jutaipari ITT újszegedi 

gyáregysége, az Orion Bőrgyár, valamint a Szegedi lemezgyár.

"A tulajdonviszonyokban bekövetkezett változások igen pozi

tivon éreztették hatásukat a termelésben* A munkáságazgatók 

által irányított gyárak, üzenőк munkásai jelentős termelési 

aikerokot értek el 

merték: valóban saját maguknak ópitik az országot."

A tulajdonviszonyok gyökeres megváltoztutásának másik te

rülete a föld tulajdonviszonyainaк alapvető megváltőztatáaa. 

a földreform végrehajtása volt. A földreform hivatalos beindí

tása Caongrád negyéhez. Pusztaszorhez fűződik, ahol is 1945* 

március 29-én megkezdődött az egykori Pallovicini birtok fol-

osztása* A megyében a világi és egyházi nagybirtokok felosztá

sa mellett a földosztás kiterjedt a törvényhatóságok birtokai

ra is. В területen, a Viharsarok e részén "nemcsak tartalmában, 

hanem külső, formai jegyeit tekintve is dewokratikus ngrárfor- 

radalomkónt ment végbe az agrárátalakulás." 

parasztság tömegei elkeseredett harcot vívtak az átalakulása 

reformjellegét biztosítani szándékozó szervek és rendelkezések

gváltás és kártalanítás nem 

volt realizálható, később pedig tárgytalanná vált. A gazdag- 

parasztságot nem kímélték a rendolet előírásainak megfelelően* 

A földhöajuttatottak fizetési kötelezettsége, illotvo fizető- 

képtelensége nem volt akadálya a birtolcszerzéanok.»37/

A 600/1945« №'• ez, alaprendelet nyomán a megye mai területén

bizonyítva ezzel azt is, hogy felis-• • •»

a földigénylő• • •

ellen, A kilátásba helyezett
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2ó 660 f5 .futott földhöz. A földosztást követően a megyei bir

tokviszonyok arányai - az 1935-ös felmérés adataival összevet

ve ~ n következőképpen nini аз ltok:

A földterület megoszlása

1945* évben 
a gazdaságok 

száma 
/ -ban/

1935 • évben 
a gazdaságok 

száma 
/.'-ban/

a földterületKát.hold
/—bon/

36,8
32.4
22.4 

7,8 

o,5 
o,l

1,5 13,o
43,o
38,o

o—l •
1-5 
5~2o 

2o-loo 

loo—5oo 

5oo fölött

10.1
28.2
33.6
10.7 

15,9

I

5,8
o,2

38/

A viharsarki megyék földosztás! adatait összevetve az alábbi, 

területünkre vonatkozó sajátosságok állapíthatók meg:

1. megyénkben egyrészt az igénylők számához képest kövesebb volt 

a felosztható föld, másrészt pedig sok 1 Icát. holdon aluli 

kisbaszonbérlet volt, ezért magas volt /16 '•/ ez 1 kát. hold

ig terjedő juttatások aránya;

2. bár a 2-8 kát. holdig terjedő kategóriában alacsonyabb volt 

a megyei arány, a 8 kt, holdon felüli juttatásban részesül

tek aránya viszont itt volt magasabb; /a Szeged környéki

t az arányt, akik

a nagyobb részt rossz minőségű talajból 25 kát. hold jutta

tásban is részesülhettok/;

volt kishaazonbórlők omolták magasabbra

»
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3. "A népesség számához viszonyítva Békés és Csongrádi megyében 

kevesebben, ugyanakkor Csanád negyében többen kaptak földöt 

az országos átlagnál.»^9/

A birtokviszonyok megváltóztatusa azonban non lozárása, hanem 

éppenséggel kezdete volt az agrárátalakulásnak, melynek útját 

a tanulmány folytatásában vázoljuk.

A földreform - melyet viharsarki tartalma, eredményei és 

követko23tényei alapján Szabó István elemzésо nyomán agrárforro- 

dnlomnak tekinthetünk, a nagybirtokrendszer felszámolásával 

megfosztotta az uralkodó osztályt gazdasági és politikai hatal

mától elősegítette a népi demokratikus forradalom győzőimét. 

Egyszerre irányult a fasizmus maradványaira, a reakcióra, a a 

tőkének a mezőgazdaságban érdekolt részére.

Az államosítással együtt о tulajdonviszonyokban olyan változást 

idézett elő, amely hozzájárult a népi demokratikus forradalom 

viszonylag békés utón való továbbfejlődéséhez.

4. Az első hároméves terv megyei eredményei

A felszabadulás utáni iparfejlesztésben jelentős szerspat 

játszott az MKP kezdeményezése nyomán 1947 augusztusában meg

indult első 3 éves terv.

A megy« területén az ipar vonatkozásában az egyes üzemek 

helyreállítása, bővitése és korszerűsítése állt a középpontban.

“Jelentős beruházások történtek - elsősorban új gépek beállítá

sával, kazánházak modernizálásával és újak építésével - többek 

között a Szegedi Lemezgyárban, az Újszeged! Ládagyárban, a
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Кб1шастаrországi Cipőgyárban. a Winter Kef elvárban ée raáe üze-
4o/ A korszerű követelményeknek megfelelően alakítot

ták át a bódmogővásárhelyi közvágófaidet, a szentesi Baromfi

feldolgozót 6 a a MOSZК télapót stb,

A terv megyei orodményei közül a már említett hidak újjá

építése mellett ki kell emelni a Szegedi Textilmüvek létreho

zását • "A Gazdasági Főtanács 1949 február végén határozatot 

hozott arról, hogy a korábban e Szovjetunióból vásárolt 32 ooo 

modorú fonóorsó felhasználásával Szögödön fonóüze>.;ot létesít, 

amelyet később szövőüzecmek bővítőnek lei, A munkálatok a három

éves terv utolsó évében megkezdődtek, a a Szegődi Textilkombi

nát /később: Szegedi Toxtilmüvek/ fonodái részének telepítése 

195o-bou be is fejoződött, az üzem megkezdte a termelést. Az 

üzoti megindítása - amely közel 6o millió forint beruházással 

történt - a foglalkoztatottság szempontjából is igen jelentős, 

mivel 115o főnek - ezek közül 930 munkás - biztosított kerese
ti lehetőséget. "4l//

A korszerűsítés, a megfelelő hűtőgépek és egyéb berende

zések beállítása nyomán jelentősen megnőtt n Szegedi Szalámi

gyár termelése, az öthónapos termelés idényről áttértek a tiz- 

bónapos termelési*©.

A tervidőszakban létesült az I^gyenroüiaipari KV, a ozegedi 

ítuházati Vállalat és a Szegedi Szőrme- és Bőrruha készítő üsb

is.

taekbon , и

A hároméves terv további igen jelentős eredménye volt 0 

na CT arányú шццка nélküliség; csökkentése, majd az első ötéves 

terv megindulása utáni hónapokban toljea mértékű felszámolása.
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/Makón 1946 novemberében 4 ezer munkanélkülit tartottak nyil

ván. Szegeden 1948 nyarán 5o25 főt, de m következő évben 

több ezer fővel többe«./

A megyék helyzetéről 1948 áprilisában az Országos Tervhivatal

céljábólalábbi kimutatása ad áttekintést, rögzítve a 

javasolt illetményt isi

*

к
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Az ipari éa mezőgazdasági termelés növekedése, a munka- 

nélküliség csökkentése,

helyzetének javulását. életszínvonalának

jd felszámolása a dolgozók anyagi

lkadését vonta

ga után. Az életszínvonal javulásának közvetlen tényezőjét 

képezték még azok a központi intézkedések - az 19**9 augusz

tusában, októberében végrehajtott árleszállítások, amelyek 

következtében az alapvető élelmiszerek, valamint számos tex

til és konfekcióa árucikk lényegesen olcsóbb lett.

A tervidőszakban, az 19**9-ben végrehajtott népszámlálás 

eredményei a megye mezőgazdasági jellegét az alábbi arányok

ban tükrözték: az aktív keresők közül összesen 123oo5-«n 

dolgoztak a mezőgazdaságban, 25872-én az iparban, ó285-én 

az építőiparban. 5897-én a szállításban. 9б2в-ап a kereske

delemben, 27565-en pedig egyéb területen. A 198252 fő össze

kereső 62.0 ',■>-« tartozott a mezőgazdasághoz, 16.3 :^~a az 

iparhoz, építőiparhoz és 21.7 ?o-a pedig egyéb területhez.

Az aktiv keresők országos arányai ekkor a következők voltak: 

mezőgazdasághoz 52.9 n. ipar- és építőiparhoz 23.2 és az 

«myéb területhez 23.9 -uk tartozott.

összegezve a hároméves terv megyei eredményeit, elmond

ható, hogy azok megfelelő alapot képozsíok a továbbhaladás, 

az előrelépés számára. A gazdasági továbbhaladás koncepció

ja , mint fentebb már említettük, az első ötéves tervben öl

tött testet.
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IV* iparpolitika az ötéves terv elaő éveiben /l95o- 1953/

1. A központi oélkltttaés

As №)P Központi Vezetőségének as első Utóvas tervről 

19^9. április 3-4n közzétett határosata as iparosítás meggyor- 

siideával, kibontakostatásával ö s з zefi«ggáeben ast rögzítette, 

hogy "ipari, gyárakat, üzemeket kapnak az elmaradott 

da«ági jellegű vidékek." »Iparosodó városokká lesznek Szöged, 

Debrecen, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Szolnok, Kecskemét,

lŐgSZ-

Kaposvár, Zalaageresos, Besíiergom, Kalocsa, Kfeer, Veszprém,

Szombathely és mások*"

A városok sora - miként a beruházási összegek nagysága ie -

lt ötéves tervben, 

vitatott - törvény**

Cyarepodott a decemberben törvényerőre

A - Központi Vasatőség által soha mos 

ben a követ közéképpen fogalmazódott 8» cg a fant! gondolati

kell Га.{leasteni Szegedet. Jebreoent,

Ínokot, Keoskantét-

» ros

Ilódtnszfivásárhaly t, Békéscsabát, Hakót,

ibathelyt, Veszprémet, nyíregyházát,Székesfehérvárt,
Gyöngyöst, Szekazárdot és másokat."4^

GarS :-rn6 egy április 13-án tartott, e tervet ismertető 

előadásában az iparosítás egyenletesebb elosztásának kedvező 

következményeit а helyi munkaerők foglalkoztatásában, valamint

a falu és város, illetve a vidéki városok és Budapest közele

désében vázolta*

/Itt említenénk meg, hogy a pártvezetés hatalmat kisajátító

*4



//

/.? ,Ä;H' Г* •' Я
Л к j

О
-:'J ! О

•»Шве*?!

9ТТ9ИЯ aopaSezs S£6X »9 SfiőX •хвЛгатм»^
дрод© T9n^»S5itl®4 /Bop9zswoze т^м-рлтгггвоЭпг/ т^ивгад^вц в э.7

Л\<г ^Огро^ '^'
apt* 2^*9

Т9Ч9®9Т9^Т^в«« в^чтч ^вк^Дэдввв тгахеи^Дй* W2X® sTrnpeqcze 

-Х®£ вохъл. в ^Tnso.T-nd 89га Ли^гахпло^ TqqßT® zb uoq^oeo раЗюас;

/9*Т
6‘offо'ЯС «Чв

о*6
o**fX

nssozesp з^овтай^цпдаг!
4©ф55?тт

89*Т<*?я^*1Х 
‘«ТТ^п^ТПЗ! ‘ втт9ТОО^

в?Р®П»ТЯЙЯ 

Sbb вргв^огак 
лватрАиппч 

2ttd^z940u igqqrr 

ÄBdT

4*9
*4о«9

6*4 о1 ox 

°* XX 

£‘С 

5*гС
о*Х«7

о*9
о*9 о*8

о«С
С*8Х
C*TZ°*£Л

/»uT^oj ра^хТХТи/ 
aoquooop 6fj6X 8ТХТ*<*9 б^бХ

ЕГ?ОАЛ©Х
ХббТ

•5iaS9Bo^eqax «»Д^Тм Х»*Х9 

Хв^ииогп^л. цала о $ ^вузнуфиш Я » 3f*p*z*»ra9*7X« »za •»»Qzeqa?:?*

3í0nqqo^x»3l9e-i9Ui «чвпршо^П qqifieeirr «AOX® *Г®£нТ?Ч *ТЖ?2 

•faadxz^qeu 9»®4*zs0xfвj ‘»рЗвххоР ТДВЛхвАтйЧ Bf -дэкв-риХ®Х9 

Хвхгь10» * »A%uX3i®9- uequozo »maeAxoj xB<9»?BOJ®dx кв asp

м.ч,.т.»
a tni»q UBPT 9»»4*?T»q ueqpíze^íOA -9»X®J ® Seta 3pmze©x bj 

-94 8©»ze»xP*J пхвртоЛЭ© zb 89 qauosouxu &xfBf%je&&a

-9АД9 - «9X0J ЗухвхохъАВщъ в»втх®ТЭОЯ8 *»х®л?>и *вддв ‘^ipoui 

-9p в ®Г»р пхо-пд^ошар fd^u в »чиплде» солоно« - ozexop

zo« АЗоц *31ваив ч®»тпл ueq-tf»®рп» дозщв д-^га х®РЗ°» • • • -®ТП

- 66 -



- 6o -

2. Az államosítás folyamatának lezárulása а mesében

A szocialista ipar kialakításának és az Iparfejlesztés

nek kiinduló pontja volt az államosítás kiterjesztő 

munkásnál többet foglalkoztató és о külföldi tőkés tulajdon-

a lo

ban levő üzemekre.

az államosításra vonatkozó, 1949. december 28-1« elnöki 

tanácsi rendelet a megyei, a nnrybudapesti. a na/tyszegrodi. a

tia^rysiiskoíoi. a nascypéoai és a budapesti kerülatl MQP pártbi

zottságok a Politikai Bizottság - Gerő iirnő sajátkezü aláírá

sával ellátott - levelével kapták kézhez. A levél beve 

a feladat komoly és felelősségteljes voltát elemezve bárom fő 

feladatot, tennivalót jelölt mere;

1. a zökkenő-, fennakadásmentes és kár nélküli lebonyolítást;

2. az intézkedés szüks égess égének, jelentőségének megérteté

sét a dolgozókkal, a munkássággalj

3. a kispolgárság megnyugtatását, a pánikhangulat megakadályo

zását /hogy a kisiparosok, kiskereskedők ne számolják fel 

üzleteiket/.

A rendelettel kapcsolatosan a Politikai Bizottság a tit

károk személyes felelőssége mellett arra hivta fel a fjgyel- 

jjwJb- hogy:

- az egyes pártszervezetek, -funkcionáriusok rnegkisérleik a 

mentesítés miatti közbenjárást. Utasítani kall a pártszer

vezeteket, -funkcionáriusokat, hogy tartózkodjanak ettől.

- az államosításnak szigorúan a törvényben lefektetett keret

ben kell maradnia.

tőben
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áss államosítás eredményes végrehajtásában fontos szerep hárult 

áss új vállalat /telep/ vesse tőkre is, akiknek legfőbb tenniva

lóit áss alábbiakban határozták meg:

1# "megakadályozni. hogy a vállalat volt tulajdona

nosának megbízottja, a tőkéssel esetleg öaszojátszó reak

ciós alkalmazottja, vagy bárki más a vállalat vagyonát 

/forgótőkét, árukészletet, készpénzkészletet, berendezést/ a 

vállalattól kivonhassa és ezzel & dolgozó last megrövidithes-

x tulajdo-

sej

2, gondoskodni a termelés« az üzemvitel folyamatosságának 

biztosításáról, megakadályozni és leleplezni, ha egyes 

reakciós személyek a termelés, az üzemvitel szabotálását 

megkísérlik* Az államosítás adjon fokozott lendületet о 

munkaversenynak j"

3. biztosítani a vállolat "üss pénzügyi egyensúlyát•"

Az államosítás végr eh© j tilsának tapasztala tn iró 1 a KV 

Politikai Bizottsága a fenti említett levélben december 29-e 

és január 8-a között napi információs jelentést kórt*

В Jelentésekből tudjuk, hogy a .ió olőkészitéa nyomán - 

egy—két kivételtől eltekintve - zavartalanul, ellenállás 

nélkül megtörtént az üzemek átvétele. A hódmezővásárhelyi 

Wolnor Cementárú ózom egykori tulajdonosa csak a rendőrség 

közbelépésére adta át az üzemet. A Csongrádi Szabó és Kaliba 

Téglagyár tulajdonosa az átvételnél nem akart jelen lenni.

A jelentések utalnak arra is, hogy az államosítás min

denkit meglepetésszerűen ért, s szükséges volt a dolgozók 

tájékoztatása annak mibenlétéről. Fontos volt megértetni.
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37. hegedi Baromfiért
38. Szegedi Sertéshizlalda 126
39. Szagod! dohánygyár

/megszűnt/
40. iiélraa gyár országi 

Közraktárak
41. Ibavhelyi Öntöző 24V.
42. Szegedi Tiszaemlom
43. Falúdi Malom
44. Szegedi Paprikaraal
45. Szentesi ZaHT malom
46. Csongrádi Csenz malom

/azept.28-án leállt/
47. Itarvhelyi Tóth malom
48. Makói Tóth malom
49. Csongrádi Tóth malom
50. Nitrokémiai Vegyiüzem
51. Szegedi Gázgyár
52. Szegedi Erőmű
53. AVDSz Üzletigazgatóság 

4 telep
54. Szegedi Vegytisztító

78 68. Szegedi Keramit Tég
lagyár

69. Szegedi Vastéglagyár 36
70. Ibavhelyi Gőatóglagyár 56
71. Hmvhelyi Joó Téglagyár 35
72. Ibavhelyi Községi Tég

lagyár
73. Csongrádi Téglagyár ?1
74. Szentesi Oláh Tégla

gyár
75. Szentesi Zsoldos 

Téglagyár
76. Szentesi Szőke 

Téglagyár
77. Ds re ke gyházi Téglagyár 32
78. Kis zsombori Téglagyár 23
79. Szőrégi Bosnyák Tég

lagyár
3o. Szőregi Sztojkov 

Téglagyár
81. Makói Községi Tégla

gyár
82. Hravhalyi Mngasépité-

sl NV.
83. Szentesi Magasépíté

si IГ/.

148
153

296
185 114

5o
66

2432
76

7436

2812o
94
77
16 4o
79

63130

8733o

95o22űz
55. Oélmagyar Nyomda
56. Szegedi Késárugyár NV. 264
57. Bárkányi Vasönt6
58. deutsch Vasöntöde
59. Rioliwoisz Vasöntöde
60. Tápai Folyamazabályzó 162
61. Szegedi Autójavító NV. 127 

Ó2. Szegedi Autóbusziiz
63. Szegedi Villamosvasút 372
64. Szegedi Vízmű
6$. Szegedi Köztisztasági

telep
66. Szegedi Városi Ker

tészet
67. Szegedi Kertész Tég

lagyár

139
199

84, Szegedi Magasépítést56 NV. 15o7
42 85. Budapesti Gyárépito 

Ibavhely
86. OrInk Szentes
87. Orosházi Magasépítő

Szagod
88. Lpülotszerelő NV,

56 350
42o

17 645
19o

89. Szentesi ÚtfenntartóI72 199NV,
9o. Makói Útfenntartó NV, l4o124
91, Hravheiyi Útfenntartó

224NV.99

81
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3. Ag iparfejlesztés magva ló auláaának formái, a beru

házási lehetőségek

Az iparfa jleaztéa a megye terület ón alapvetően két for

mában valósult meg: egyrészt - főként az ötéves terv kezdetén - 

új üzenek létrehozásával, telepítésével, másrészt pedig a tor- 

molóa szervezeti éa műszaki, technikai feltételeinek korszerű

sítésével, Mindkét esetben az anyagi fedez®tot - nagyrészt - 

tervidőszak beruházási keretei jelentették, A keret nagyságát 

illetően el kell mondanunk, hogy a 19 megye közül Caongrád 

megyо n 16, helyet foglalta el, a 996 5oo ooo Ft, összegnél 

kevesebben csupán Békés /94o,9 millió/, Tolna /672.2 millió/ 

és Vas megye /571»3 millió Ft,/ részesült. Az összberuhúzás 

üaszogo óvónként az alábbiak szerint alakult:

195413Г 1950 19531951 1932

217,3236,7Millió Ft, loő,3 196,9 239,3

Nem érdektelen mögenliteni, hogy a hasonló mezőgazdasági jel

legű megyék üsazboruházáai összege magasabb volt a Csongrád 

megyeinél, Így Bács-Xiskun megye 11o5,4 millió, Szolnok m, 

1765,7 millió és Hajdú-Bihar ra, 1939,2 millió Ft-tál rendel

kezett.

A fenti adatok agyben arra is utalnak, hogy a beruházások 

összegének alakulása hullámzó iparfejlődést eredményezi!®tett,

amelyhez negativ hatással járultak hozzá a már említett határ- 

közelségből adódó hátrányok, üzentek loszeroléso. •;'í'...—
a sűrű profil-

%

}ШИ •: О

I О Z í;: v\

\ Л -----1
i.
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változások. 12z utóbbira egy hódmezt'vásár helyi osotct említe

nénk. 1951-bon a Hódmezővásárhelyi Kötöttárugyárban a Könnyű

ipari Minisztérium leszereltetto a gépeltet, a a pulóverek, 

nyaksálak gyártásáról a gyárat a salyeiaharienya gyártására 

állította át« Emiatt a dolgozók 25-3o Já-ái el kellett Uoosáj- 

tanl. 1952. május 9-én az MDP megyei titkára orról órtoeült, 

hogy a gyámok a eolyeraharisnya gyártásáról át kell állnia 

a flórharisnya gyártására, arai azt jelenti, hogy május 15-től 

június 1-ig 8o munkást israót el kell bocsájtani. Ahogyan a 

megyei titkárnak az MDP KV Allamgazdasági Qsottálya vazetőjé

nek irt leveléből kiderül, a profilváltozás következtében le

szerelt pulóverkötő gépek egy jelentős része 

hever, а a leszállított harisíiyakötő gépek egy részét itt se

lejtezték, s küldték öntődébe« A változtatások közel 1 millió 

Pt-ba korültek«

Az első ötéves fcérv során toxraolni kezdő új üzemek5 vál

lalatok közül a Szegedi Textilmüvek, a Szegedi Kuha/gyár, az 

Ujszenodi Ruházati KV létrehozása, építése már koi’ábban Meg

kezdődött, uig a Sze/cedi Épületszerelő MV.« a szegedi l-iagaa- 

épitő VuULalat. a ozeigedi Hűtőipari Vállalat, továbbá & nehéz

ipar axvalamelyoat növelő íióc&aezöváaárhelyi Eérleggyár. 

valamint ... iúakói Gémryúr és a hódmezévásár helyi Mezőgazdasági

Gépjavító Vállalat a tervidőszak léteaitraényei voltak.

Az iparfejlesztés másik formája többféio módon valósult

is az űz ben

weg:
л/ Az országos folyamat rés и alton t jelentkezett о megyében 

az iísetuek profilirozása és Összevonása. A profilírozna során
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Az új berendezések egyszerre járultak hozzá a termelés növelé

séhez és a munkavégzés megkönnyítéséhez. A munka idényjellegé

nek magszünteiéae pedig a munkanélküliség fölszámolását segí

tő tto ölő.

Az új gépek beállítása különösen az élelmiszer-, az úpitőanyag- 

éa a magasépítőiparra volt jellemző. Ld. a Szegedi konyérgyár- 

ban, a Szegedi Konzervgyárban, a Szöged! kapritofoldolgozó 

Vállalatnál és a Szegedi Tejüzemben üzembe helyezett berende

zéseket.

Az épitüauyagiparban alkalmazott új gépek, szárítók lehe

tővé tették a tégla téli /gyártását is, miképpen a magagépitő

iparban használt új melegítő, száritó berendezések a téli idő

szakban végzett munkát. Ugyancsak ez utóbbi ipart nagy telje

sítményű szállító, boton- éa habarcskoverő, valamint habarcs- 

felnyomó gépek alkalmazásával korszerűsítették.

4. A kisipari termelőszövetkezetek szervezése éa tevékenysége.

A holyiipari vállalatok

A tervidőszak Idején bontakozott ki a kisipari termelőszö

vetkezetek szervezése, helyipari vállalatok tevékenysége,

A szövetkezőti mozgalom nem volt előzmények nélküli, telje-
t

a on új jelenség. így pl. Szegeden az l$>oo~as évok elején a fér- 

fiszabók, valamint a cipészek hoztak létre anyagbeszerzést és 

értékesítést segítő szövetkezetét.

1945-ben Szerdán és az akkor^ Csongrád megye területén a kü

lönböző iparágakhoz tartozó munkások között bontakozott ki
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olyan sajátos szövetkezeti mozgalom, amely a camkaalkaltaak mag-» 

teremtését csakúgy feladatának tartotta, mint a nyersanyag- és 

и közszükségleti cikkek beszerzését ás az értékesítést.

A kisiparosokat tömörítő szocialista jellegű szövetkezetek 

szervezése 1948 Gazán kezdődött, a alapításuk főként 1951-1952- 

ben történt, Л megyében dolgozó kisiparosok száma 195o f©bruár- 

jábon 9222 fő, 1952. december 31-én pedig 2746 fő volt.

1951 januárjában a megyében 2£ kisipari szövetkezet műkö

dött. Ли a szám az MDP XX. kongresszusát követően, a Helyi Ipar 

Igazgatóság fejlesztési terve alapján 1951* december 31-ig 69- 

re növekedett. /1951 augusztusában a tervnek megfelelően már 

68 szövetkezet volt a megyében, melyek köziil 57-ben folyt ter

melés , közülük 16-bon Szegeden./

A szövetkezeti Ösaztaglótszám 2163 fő volt, mely gyarapodás 

meghaladta az előírtat. /А tagság szociális összetétele a kö

vetkezőképpen alakult: a 2163 főből - I065 fő /49 >/ volt kis

iparos, 631 fő /29 >/ volt munkavállaló, és 471 /?l/ fő /22 Я 

háziiparos./

A szövetkezeteknek 1951« december 31-ig 57*7 millió Ft. érté

ket kellett termelni, melyet december 5-ig 57*1 millió Ft-ra 

teljesítettek. Az igazgatóság fejlesztési terve nemcsak a lét

rehozandó szövetkezet szamát, a taglétszámot rögzítette, de a 

icialakitendó struktúrát is. Az 1951 augusztusáig létrehozott 

szövetkezetek az alábbi struktúrát mutatták:

1, finommechanika /3 szövetkezet helyett 2-t hoztak létra/,

2. faipar /4—et/, 3 oipőipar /3-«t/, 4. épületszerelő ipar 

/1-et/, 5* szolgáltató ipar /6 helyett 3~öt/, 6, mezőgazdasági
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javító ipar /8 helyett 5-öt/, 7. vegyes ipar /12 helyett li

st/, 8. mérték utáni szabóság /1 helyett 3-et/, 9, háziipar 

/3 helyett 8-at/*5o/
Egy 1951 júliusi jelentésből az is ismert, hogy a 4l új 

szövetkezetből a következő l4 1951« május 18-a és Július 3o-a 

között jött létre t Szentesi Vas- és Fémipari Vegyes, Kisteleki 

Férfi- és Nőiazabó, Szegedi Épületjavító és Karbantartó, Sze

gedi Papucskéazitő, Szegedi Műszerész, Szegvári Általános, 

Pusztamérges! Általános, Kiskundor<

i Speciális Faipari és RepUlőanyagkészltő, Al

győi Általános, Csanádi Általános, Csongrádi Fodrász, Csongrá

di Szabó és Szegedi Fényképész KTSz.

A Csongrád a, KISzöV II. küldőttgyülésén, 1953. január 31-én, 

már lo6 megyei kisipari szövetkezet létezéséről adtak számot*

volt egyértelműen pozi

tív jelenség* Hátrányosan befolyásolta az a tény, hogy az eről- 

raiatt nem ritkán háttérbe szorult az önkéntesség,

a még dolgozó kisszámú iparosság 

körében bizonytalanságot, rossz hangulatot váltott ki. Egy 

korabeli KJOSz jelentés 1953 januárjában ezt igy fogalmazta 

megs "Megyénk iparosságának hangulata változó* A kiskereske

dők államosítása, azt kővetően az élelmiszeriparosok tárasdal

ai tüsn a szervezeti életben lanyhulást Idézett elő* Tagsá

gunk túlnyomó része felvetette azt a kérdést, hogy minek él

jen a KXOSz-nál szervezeti életet, mikor úgyis fel lesznek 

számolva*” /А 27^6 fő 

tag,/®1/

i Férfi- és Nőiszabó,

Kiskundor

Ez az ugrásszerű növekedés azonban n<

tetett üt

a meggyőzés elve* EZ az üt

gániparosból 2512 fő volt KIOSz

Az MDP vezetése által meghatározott célkitűzések - a
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az önkritikának a szempontja, a tényleges elemzés. Ш már bi

zonyos elmozdulást, eltávolodást jelentett attól a korábbi, 

1949-ben kialakult hivatalos állásponttól /Rákositól eredő 

dogmától/, hogy a "hibák mögött" keressék meg és találják meg 

az "ellenség kezét". Alasonlókóppen a konkrét helyzet konkrét 

elemzéséből való kiindulás, a valóság elemzésének elmulasztá

sát helyettesítette az az elmélet is,

da Imi élet területén előforduló ellentmondásokat- zavarokat

ely a gazdasági-társa-

és problémákat megfelelő politikai - agitáolós, egyéni meggyő

ző, tömegoktatási stb. - tevékenységgel megoldhatónak, megszűn

te the tűnök tartotta./

Á negye kisipari termelőszövetkezeteiről rendelkezésre 

álló statisztikai adatok tanúsága szerint 1953-ban a szövetké

nt /a megyei összértékzeti Ipar 92o37ooo Ft értéket te 

5oo279ooo Ft volt/, a az itt dolgozók átlagos havi keresete 

826 Ft /a megyei szocialista ipari átlag 846 Ft/ volt,^^

utalnánkHiányos lenne a ktsz-ekrol vázolt kép, ha n 

azokra a szociális juttatásokra, kedvezményekre, amelyeket az 

iparban dolgozókhoz hasonlóan 

igénybe vehettek, Így a fizetett szabadságot, betegségi és 

öregségi biztosítást, családi pótlékot, a kedvezményes üdü

lést, ebédidőt stb. A munkájukat példamutatóan végzők az ipa

ri dolgozókkal azonos erkölcsi, anyagi elismerésben részesül

őn a szövetkezet tagjel is

tek.

A negyében jelentős szerepet töltöttek be a helyi taná

csok irányítása alatt dolgozó helyiipari vállalatok, amelyek 

1954-ben már közel 25oo munkást foglalkoztattak. Ezek a válla-
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latok háztartási cikkokot /palacsínt«sütő, tölcsér, tejszürő, 

tálak/ takarítóeszközöket és diszmütárgyakat készítő ttok«

/JLd* Hódmezővásárhelyi íia jolikagyár, Hódmezővásárhelyi Fétonyo- 

Eió és Autójavító V./

Az új létesítmények üzemek, iskolák, otthonok, gépállomá

st épülőtök, kultúr otthonok - építésében, valamint a meglövök

Ikedő feladatot töltött be a hódmezővásárhe

lyi magasépítő vállalat, valamint a megyei tatarozó és építő 

vállalat.

bővítésében ki

1953-ban a megyei helyiiperi vállalatok ősezto 

tóke meghaladta a lóo millió Ft-ot, s mintegy 87 millió Ft-tál 

maradt csak el a minisztériumi iparvállalatok teljesítményé- 

tSi.55/

lést ór-

Mind a kisipari termelőszövetkezetekre, mind pedig a h

kis feladat hárult « közszükségletilyiipari vállalatokra n<

cikkek előállítása vonatkozásában. Nem a szándékukon múlott 

az, hogy termékeikkel n< 

tani. Számos tényező mellett ehhez hozzájárult például az is, 

hogy a megye 1Д minisztériumi üzeme 1953 júniusa előtt csupán 

mintegy 5o millió Ft értékben állított elő közszükségleti 

cikkeket, /l95**-ben már üzem kb, 85. millió Ft értékben 

termelt a lakosságnak. Olyan üz

tudtak megfelelő ellátást biztosi-

ik is bekapcsolódtak ebbe 

mint pl. a Szegedi íiuhagyár, a Szegedi Bútorgyár, a Csongrá

di Bútorgyár, melyek korábban kizárólag közületi megrendelé

seket láttak el
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5. щ&еш* afeauaaaatxaaau.дадаиайдйиаид.дюш=
его 4а

ля ШР gazdaságpolitikájának egyik ellentiaoadásé volts

llett, - hogy stabil, sőt csökkenő ár

színvonal által biztosítsa a reálbér emelését -, a bérkiáram

lás olyan

zott, a gazd«ságvezet ős által optimálisnak tartott «»intet,

“ лоа a helyis«ton a gaizdasági vezetés többféle eszközzel 

próbált úrrá lenni. Többek között a politikai ташке javitásá-

azon elvi törekvése

igyságá volt, hogy remis»© rosen >gh«ladta a terve

vei, azzal, hogy az ellenség aknaaunkáját keresték a jogosul«t-

lan bérek kifizetés® mögött, a burkolt és nyílt áremeléssel, a

bóly ozásává 1 és uáa int ó akadó se k-bérgazüáikodás azIgorodé 

kel,«57/

Ilyen eszköz volt az osotankénti központi normarondezéa 

is, jáLrendeléaitk közvetlen oka - űákoel Sándor véleménye 

rint - azon kívül, hogy Jól illeszkedtek a kialakuló túloent- 

raligáit, tervutasításos даzdasájdlrámrit-áal triódba, kát, egy

mással ellentéte« felismerésben kereshető, Egyrészt olyan 

•ssközt vélnek, a normákban /teljesítésében és túlteljesíté

sében/ felfedezni, amely alkalmas az egyéni, a csoport- és 

az össztársadalmi érdek Összhangját »^teremteni, alkalma« 

zdaságossági, hatékonysági tényezők 

egyidejű figyelembevételérej másrészt и normák lazítása a

a mennyiségi, minőségi,

lkodé«ének egy legfontosabb hajtóereje.
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sza térő, többé-kevéabé rendszeresnek nevezhető el 

központilag elhatározott általános normarendezés. Ilyen nor- 

raarendezésokre került sor 19^3 és 1949 januárjában, s az első 

ötéves terv időszakában: 195o-bon, 1952-bon ás részlegesen 

1955-ben. w58'/

Adataink alapján az 195o-es alapbéretaelésre és normaren

dezésre térünk ki.

e lett a

195o elején éles formában merült föl a bérek újbóli, ter

ven felüli növekedése, a kereslet és kínálat összhangjának 

megbomlása. A Tervhivatal első negyedévi jelentés© szerint a 

gyáriparban a munkabérek gyorsabban nőttek, mint a termelés 

és a termelékenység, különösen a nehéziparban. /Annak ellenó- 

ч re, hogy az év első felében általános béremelés nem volt, az 

iparban a második negyedévben az átlagkeresetek 4 >-kal emel

kedtek az elsőhöz képest, © munkabéralap pedig 11 >-kal nőtt./ 

Ez azzal volt összefüggésben, hogy a teljesítménybérben dol

gozók több mint fele 12o üá-on felül teljesítőit, s volt olyan 

iparág is ahol 15o-l6o /» felett -/151» 3 ,‘o-épitőipar, 155,1 

$£-vasipar, 161,6 ^-bőripar, 163,5 /©-húsipar/. A fenti feszült

ség mellett bérfeszültség is alakult ki az idő- és teljesít

ménybérben dolgozók, valamint az eltérő adottságú üzemek és 

az eltérően fejlődő iparágak között.

Mindezek nyomán szükségessé vált a kiváltó okok elemzése és 

az ennek megfelelő intézkedések kidolgozása. Mind az elemzés, 

mind pedig a jelenségre való reagálás megmaradt a '’tüneti** 

szintnél, nem érintette a tulajdonképpeni okokat.

Az új bérrendszer kialakítása az MDP KV 195o. május 31-
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június 1-i ülésének határozaté nyomán bontakozott ki. A hatá

rozat idevonatkozó része a következőket tartalmazta:

'•Népgazdaságunk fejlődésének általánosan pozitiv képén 

belül azonban komoly hibák és hiányosságok is mutatkoznak, 

amelyek, ha rövid idő alatt nem küszöböljük ki őkQt, addig el

ért oredmónyeinket és további előrehaladásunkat kockára teszik."

"с/ Iparunkban a termelékenység lassan éa egyenlőtlenül 

emelkodik, aminek okai: a munkabérek túlságosan gyors növeke

dése, a normák lazasága, a géppark gyenge kihasználása, új 

korszerű gépek gyakori hovortetése, helytelen bérrendszer, fe

lelős egyszemélyi vezetés hiánya, illetve gyengesége,

d/ Ugyancsak lassú az önköltség csökkenése, sőt egyes 

területeken az önköltség nem csökken, hanem emelkedik. /Magaa- 

épitőipar./

e/ A bérek, az életszínvonal és a bérfond emelkedése gyor

sabb mint a terv előirányozza, arai a tervezés bizonytalansága 

mellett a torvfegyelom lazaságának a jele; a bérek gyorsabban 

emelkednek mint a munka termelékenysége. Mialatt más kérdések

kel voltunk elfoglalva, az ellenségnek sikerült - kihasználva 

a dolgozók jelentős részénél a fegyelem és az öntudat gyenge

ségét - új frontot nyitni a népi demokrácia ellen: a tömeges 

bércsalások és normalázitások frontját. Az ellenség átmeneti 

sikerének okai: opportunizmus a gyakorlatban párt-, szakszer

vezeti és állami szerveink jelentékeny részénél, éberség és 

fegyelem hiánya, az ellenség aknamunkája döntőlog az üzemek

ben maradt jobboldali szociáldemokrata elemeken keresztül, 

akikről megfeledkeztünk s akikkel szemben túlságosan megbo

csátok vagyunk.
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f/ Лгánytalanságok a bérekben a különféle termelési ágak 

dolgozói között, sőt számos esetben ugyanazon iparágon, eset

leg ugyanazon üzemen belül. Helytelen, nehezen áttekinthető, 

bonyolult és sok tekintetben igazságtalan bérrendszer, amely 

a termelékenység növelésének fékjévé vált, megnehezíti a szak

mailag képzett munkások helyes felhasználását, akadályozza - 

ahelyett, hogy ösztönözné - a tanulást, a magasabb szakkép

zettség elnyerését s nem hozza felszínre, hanem elhomályosít

ja a népgazdaságunkban meglévő hiányosságokat és hibákat; ezt 

az elavult bérrendszert сзак most változtatjuk meg a darabbér

rendszerre való áttéréssel.

g/ Bizonyos rendellenességek az ellátás terén, melyeknek 

okai: a béralapnak, a béreknek és az életszínvonalnak a meg

engedhetőnél és az egész népgazdaság fejlődési üteménél gyor

sabb emelkedése; kivitelünk szükségszerű fokozása bizonyos 

fogyasztási javakból, elsősorban a tőkésországok felé; az 

ellenség szervezett támadása és aknamunkája a népi demokrácia 

ellen a tömegek között és az államapparátusban, különösen bel

kereskedelmi szervezetünkben; saját gazdasági és politikai 

munkánk gyengesége s a kommunisták egyrészénák, valamint 

számos pártszervezetünknek opportunista passzivitá 

tályellensóg támadásával szemben; a lakosság /még a dolgozó 

lakosság egyrészének is/ fegyelmezetlensége s az a helytelen 

politikai beállitottsága, hogy a szocializmust különösebb 

erőfeszitések és áldozatok nélkül lehat építeni a hogy, ha 

bármiben a legkisebb hiány mutatkozik, az elviselhetetlen - 

olyan helytelen beállítottság, melynek felszámolásáért Pártunk

о
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a számukra megadott a a tényleges termelésnek megfelelő bér

alapkeretet. "

"Az alapbéremelés és normarendezés szeptember közejjóig a 

nehéziparban, könnyűiparban, építőiparban befejeződött, és 

mintegy 465 000 darabbéréé, valamint 9o 000 mutatószámos dol

gozót érintett. Hintegy 32 000 munkásnál /szállításban, bá

nyászatban, néhány mezőgazdasági és kereskedelmi vállalatnál/ 

a rendezés később történt meg. Közvetlen hatására a darabbér

ben dolgozók tényleges keresete a nehéziparban 14,3, a könnyű
iparban 12,51 a magasépitőiparban 19,4 '>-kal lett kevesebb.”^9/

Az intézkedések alapján a béralap a tervezett szintre 

állt be. A rendezést követően a termelés - már augusztusról - 

rendkívül gyorsan emelkedett, aminek nyomán novemberben a ha

vi összkereset már meghaladta a második negyedévi szintet.

/"Az állami iparban dolgozó munkások átlagos havi keresete az 

19^9« évi havi 6l6 forintról 195o~ben 698 forintra emelkedett. 

1950 első negyedévében 686, a másodikban 7o8, a harmadikban

69З1 a negyedikben pedig 7o5 Ft. volt az átlagos havi kere- 

60/set.H

Az új normák bevezetésével kapcsolatos megyei tapasztala

tok hűen tükrözik a megfelelő előkészítés hiányát, az akció 

siottetettségét:

"A politikai felvilágosító munka az új normák bevezetése előtt 

hiányos volt, nem úgy vitték le a dolgozók közé, hogy a norma- 

rendezés bércsökkenéssel jár, hanem /,hogy/ az alapbéremelés

sel és a norxaarendezóssel fizetésemelés lesz. Legtöbb üzemi ч
V NО у, / .j. Í- •< -** v \ T

alapszervezet vezetősége nem tanulmányozta jól által az аДлр-v
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hozták ki, hogy 

a normarendezéssel bizonyos bércsökkenés csak átmeneti lesz, 

a munka jó megszervezésével, a munkamódszer átadásával és a

béremelés és normarendezés kérdéseit." "N<

sztahanov munkamódszer alkalmazásával /nemcsak/ teljesiteni
„61/lehet, hanem túlteljesíteni is.

A Csongrádi Téglagyár szeptember eleji átlagteljesítmé

nye lol,5 >, a Tóth Gőzmalomé lo5 > volt. Szegeden is augusz

tusban már I00-I03 között volt a termelési átlag az üzemek

érték el a loo jó-ot,többségében, özámos üzemben azonban n< 

aminek okát a következőkben vélték:

- az agitációnak nem volt elég mozgósító ereje,

- a koreai műszak eredményét n<

- az ellenség tevékenysége,

- az alapbéremeléssel és a normarendezéssel kapcsolatos munka 

nem volt eléggé összekapcsolva a munkaversony fejlesztésé

vel, tapasztalatcsere átadással.

Úgy véljük, a valóságos helyzetet a legjobban a munkások véle

ményének ismertetése adta vissza, miszerint:

- "az üzemi dolgozók kisebbik része: lelkesedéssel fogadta,

- a nagy többség: közömbös,

- a helytelen álláspontúak: nem értették miért van rá szükség." 

Az általában jónak, kielégítőnek tartott hangulattól eltérő 

volt az építőiparban dolgozóké, ahol a hangulat rossz volt.

Okát a gyengébb pártszervezetekben, a gyengébb felvilágoeitó 

munkában látták, meg abban, hogy az itt foglalkoztatottak po

litikailag elmaradott réteget alkotnak. A hódmezővásárhelyi 

Kötöttárú KV-ben nem merültek fel problémák, a népnevelők

tudták rögzíteni,
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"helyesen vitték le az alapbér éa normarendezóa kérdéseit."

A makói járásban szeptemberben két üzem, a Nagylaki Ken

dergyár és ö Kiszombori Téglagyárban dolgoztak az új norma 

szerint. Az előbbinél az üzemegységek teljesítménye I05-II0 % 

volt. Az általános fizetésesökkenés lo %-ot tett ki néhány 

emelkedéstől eltekintve.

A normarendezést a dolgozók itt is elég passzívan fogad

ták, a pártszervezet nem mozgósított mogfolelően - Írták a 

jelentésben. Az utóbbi üzemnél csak szeptember első hetében 

sikerült elérni a loo '/i-ot.

A szegedi járás akkori területén egyetlen üzem volt: a 

Kiskundorozsmai Pamutszövő NV. Az új norma bevezetését köve

tően /augusztus 7-étől/ a 2ok dolgozó összfizetése 7o9 Ft-tal 

lett kevesebb. Az augusztus 7-ável kezdődő héten a teljesít

mény 97 i» volt.

Makón az új norma bevezetését, illetve alkalmazását két üzem

nél anyag- illetve munkaerőhiány gátolta. Mgy esetben pedig 

az - a jelentés szerint -, hogy az üzem vezetése a jobbolda

liak /szociáldemokraták/ kezébe került, akiket leváltottak 

és oltávolitottak. Heti loo > felett csak a Tóth malom telje

sített.

A csongrádi járásban a felgyői és a sövényházi AMG-nél 

volt alapbér- és norma rendezés. Mivel nem volt kellőképpen is

mertetve a levezetés, nagy érdeklődéssel várják о fizetést.

A normarendezés végrehajtása helyileg is azzal a tanulság

gal zárult, aßiolyet országos szinten is megállapíthatunk: a 

normaszigorítás a jövedelemelosztás módosításában csak nagyon 

korlátozott és ideiglenes szerepet töltött be.
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I
V. A megyei iparpolitika Лellenzőinek összegzése

A oimben megjelölt időszakban kezdődik és bontakozik ki 

az új közigazgatási területű Csongi^ád megye története. A te

rület múltja, az itt élő emberek зогяа azonban eddig is több 

szálon összekapcsolódott, sok tekintetbon egy volt. Különösen 

vonatkozott ez a földmunkásokra, agrárproletúrokra, kiknek 

élete, küzdelme szinterét kifejezően jelölte aog a három me

gyét magában foglaló Viharsarok elnevezés.

A megye döntően mezőgazdasági jellegű terület volt, s 

alapvetően az itt termelt nyersanyagokra épült a vidék gazda

sági életét meghatározó élelmiszer /malom-, hús-) konzervipar/ 

és könnyűipar /kender-, fa-, kötszövő-, cipőipar/. A megyében 

kevés volt a nagyüzem, a korszerű felazereltaégü, modern be

rendezésű gyár. Meglehetősen nagy aránnyal birt a kis- és kéz- 

raüipar. Nagyobb ipari központtá csak Szeged vált a megyében.

A város jelentős hús-, malom-, dohány-, kender-, bőr-, cipő-«

fa-, gyufa iparral, valamint szesz- éa konzervgyárra 1 rendel

kezett. Hódmezővásárhelyen a Kokron-fálo harisnyagyár, továb- 

bé a malmokat, téglagyárakat éa csórépüzemeket magában fogla

ló Zsoldos részvénytársaság, továbbá a kútfúró, kocaigyártó 

éa fazekaa tevékenység} Csongrádon a téglagyáridé éa a malom- 

üzem ; Szentesen a baromfifeldolgozás, ólajsajtolás, téglagyár

tás és a fazekasság; Makón pedig a hagymafeldolgozás, a vágó

híd, a malomüzem és c táglogyártás említhető számottevőként. 

Szögödön számos külföldi tőkeórdekeltségü üzem működött, igen 

jelentős tormolósi pozíciókkal rendelkezett. így például a
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Szegedi Gyufagyár svéd, a Jutagyár angol, valamint a Lemez

gyár német tőkéscsoportokhoz tartozott.

Az ellenforradalmi rendszer politikai meggondolásból nem 

ösztönözte az iparfejlesztést. Л munkaerő kinálat egy részét 

- időlegesen - az ú.n. ’'magyar nemzeti kultúrfölény" hirde

tését szolgáló intézményrendszer fejlesztésével, építésével 

/szegedi egyetem, klinikák, valamint a tanyai 6a falusi isko

lák/ kötötték le.

A fenti feltételeket vették alapul, araikor az első öt

éves tervben központilag azt a célkitűzést határozták meg, 

hogy az iparban szegény, főként mezőgazdasági jellegű vidéke

ket, "a tulajdonképpeni gyáripart szinte nélkülöző városokat”, 

közöttük Szegedet, Hódmezővásárhelyt ós Makót iparosodó váro

sokká kell fejleszteni.

A meghirdetett célokkal azonban kevésbé állt összhangban 

a megvalósítás feltételeinek biztosítása. A tervidőszak beruhá

zási összegének nagyságát tekintve Csongrád megye a 19 megye 

közül a ló. helyen állt. /Az ogy lakosra jutó beruházási öaz- 

ggag nagysága az 195o és 1958 közötti időszakot figyel« 

véve a megyében 4343 Ft-ot tett ki, országosan viszont 11529 

Ft volt./

ibe

A teljesített beruházási összegek nagyságáról pedig a ren

delkezésre álló adatok alapján az állapítható meg, hogy 1953- 

ban és 1954-ben is a teljes összeg döntő hányada о mezőgazda

sághoz tartozott /a 111 813 ooo Ft 53.7 /j-a, majd a lo7 o4? ooo 

Ft 57.3 /-a/, az iparhoz csupán 2o,5. illetve 13.3 /-a. Az 

iparra fordított összegen belül /a 22 892 ooo Ft-ot, majd a

4
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14 2б7 000 Ft illetően/ a könnyű- és élelmiszeripar lo,5« 

illetve 7,3 j-ka 1 részesedett, a nehézipar pedig lo,o ‘з-kal, 

illetve 6 <>-kal.62/

A teljesített beruházásoknak 1953-54-bon további jellem

ző jo volt, hogy döntő arányban - 6l,7, illetve 54,9 yo-ban - 

építésre fordították, s csak igen kis arányban 13,2 és 12,2 /0- 

ban gépi, technológiai berendezésekre.

Itt onilitenénk meg, hogy az épített lakások száma 1951 

és 1953 között meredeken csökkenő volt, de az 1954-os emelke

dés is még messze elmaradt ez országos aránytól, így:

1951-ben összesen 798,

55o,

2o6,

273 lakás épült.

1952-ben

1953- ban

1954- ben

Az looo lakosra jutó lakásépítés

országosan 1,9, 

1,8, 

1,8 és

1951-ben Csongrád megyében 1,9;

1,3;1952-ben

1953- ban

1954- ben

o,5;
2,8 volt.63/1,1;

A megyei beruházásokra, a megye iparosítására fordított 

összeg nagyságát alapvetően befolyásolta a pártvezetés, a 

Rákosi-Gero-klikk szemlélete, a Tájékoztató Iroda 1948-as és

1949-os Jugoszláviára vonatkozó határozatéiig к e lf oga dá sa ,

magáévá tétele. Ennek a szemléletnek, másrészt a Szeged fel- 

szabadulás előtti szerepe megítélésének, a torz szubjoktivlz-

i
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шиanaк a következménye volt, hogy Szegeden egy ideig /1952- 

1955 között/ nen épült új üzem.

Az előzőekből következően a szocialista ipar fejlődésé

nek igen lassú, vontatott kibontakozás* volt jellemző a me

gyére. Az iparfejlesztés fő formáit és területeit - a terrae- 

lée profilirozása, a raoionalizáláa, a kisüzemek összevoná-

aa - képezték. Jelentős szerepük volt a termelő berendezések 

modernizálásának, az üzemek bővítésének, korszerűsítősének. 

Fokozatosan növekvő mértékben, az ellátás gondjaitól, a szer

vezés hibáitól kísérten tevékenykedtek a kisipari szövetkeze

tek. Csupán néhány üzem - köztük a legjelentősebb, a Szegedi 

Textilkombinát - kezdte meg tevékenységét új beruházás alap

ján.

A tárgyalt időszak tanulságait levonva alapozta meg az 

MSzMP azt a gazdaságpolitikát, melynek nyomán napjainkra új 

arculatot öltött a megye gazdasága*
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