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BRITHZITÉS 

A lonsp és  kinder  raztpiti-61 .kf$014ilt rubtiaati cikkek 054 melőgasik 
dastigt 	still-060s termékek Utél,  zsineg  Stk. Atir 
régi. litők 6ts texeretga.); hood-T*10a*. A foldslgoZés bhiniipari 
0440sereit fitl*43.t6 gyéripar At anti* eSdead  90-es  éveiben ala 
kult ki Magyarorszdsöki At  aIaő vi.)046411)0141 előtt  a  laesan Olt 
1844,1. 	az arazitig .fogyasztiediaak seat egy 'rdatsét- "Wilt* k tG  
16gitenit. 

kendertsnő és ssövő nagyipar kialakulásit nagymőrtők-
bin aesitette elő as alga litiltigháborti uteln klalskult helyset: 
4 04tarala iiP4m34sa4 am,001.40 v4mtgralet Iét*03604, a 44r-
ávezői 4arilais ;ejlettebb ersSégokbas képeir* ardnylag igezi *CI:4 

4110 111,9*asirk-edott ennek a fejlődéssek lendiaetet4 A gydrak eg 
réeZéi 	tőkével'alapitotték, illetVe te4i*Oetett4k *04 
V.4bbt,  az iparban dolgos6 szakaunkdsok, mesterek, mérnökök 3131,2*. 
tős  százalnta:ie külfbldi volt. A sylvak nagyrdAsbottai s  

42 e4relt, a gelletteb ipari oreségokban kiselejtateitt„ slavult 
$45P006l fillcitaki Igy as ipar tanikai ssinvonala mindlőrt 144, 
alakuldsakor elavult volt. A kOrsserlitlen ős kiatintőle tipus4 
4n6gépek mallet* a szövbdei doltipark is igen vegyeS össisoitételit 
vc»t: A soya jitiesteket 	 1;treslet ás giSOAsárldsi: lis!‘ 
bei;Opéesk alatiOn 41110ttaill besstet. Itnnsic követkesménye Volt, hogy 

afly•egy aedva.tigemeket at  13111,ana*Ayi  kereslet dB gépvtiedrlitei  Is- 
betőségek a3ap4‘ 4,1,13,tott4X 004446 eznek következm6gye volt, hogy 

regy stsbitő iCaratinkben az elképzelhető 'Mimes reassert!, astő= 

100.0414 674rteAuys eépet meg lehatatt tea4344h A vogyee érspre!.. 
SAA bistoettliss érdetében a vállalatok nagyrésso teljesen vsaY 
réatlegesen vertildlis volt, aMi csak növelte sz  egy gyéron be 
204:killönbösis etyértménYsk szémdf* 



Fon+ad4inknak Iltaldban rostkik4ezitő tatQpei is voltak, aa majd-
nem ,mindegyik kis szövő fiseV6ssaeel is rendelkesett. :  =Ugyaen~y  
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egy~i~ s~~►6 íieemeknek  kisebb  fQUa+6~$e~I~ is völti:t , 

 ~ 	 , 
At ~iar gyoree~ ~e~168btt~. 1928-ban.  Ad* 19~=nöz: k6pest  

31 loi-at több fondórid -,ISS '74 ~ai . #~~3bb ~~vóg4p >~ködt~t~~. A murk.
. 	 .  .  

kds3l4t:séeda► 192~-461 ` 19:0.44 kátasvrie:itro ame3.ksáettt: 'A gyorsan  
. 	 . 	 , 	...  

tiöveliti:iS .  : 'Pert tertielsa a 30-ae
. években  `a i # slldttta 	ssitio•  

106giet6ti  sőt  zaákb 1, kand+eriCeaalből .4a sxeinegb8l 301ant8i savor-
tot- baaeyOU -tott ~ ~.. 
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Est as . 
 gredi~éayt ~, s$enben neat u3 g .épek bvdll,itdsa. a enetpadnyeste ~,  

lxanese as , bOg'y a  tőkések  lmkoatiik a do3,gá>e6k kiea6kmdayoides~~:.  
aria  nagyobb  mé ra tekbvi alkalissst
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e3eQaozsy muatkebéreket . 
 ~is~attek, ~sakosrtak a  munka  iaateati>~ itáses~t; 

am;  volt ae 1041 brktir 1e~a~c valtak . e;.  30-ee' évek  
tt~~ttlipeeri ie41:őtiassin+ek:,1 a "tőkei'slba3.mosaddzisia ►ak a iegtastssiabb  
~orr~ia" 

:  
A  Xen- ~a~arrs:;s~asve-t termelést  ebben  as  idó11s>6x" .e  *ages *Lic m-  

eeági ea4W1 9.mportt'analaic lel,haS0á0ao. 4e114áné aé;tei■' -Y4.23ltó1 1929-  
ig 1ee4'1ed8'  évben  a se}3v81pat let:040mil aStisabgla#a».ek  

bt:atcaitQ:ttai;., Kisebb  mannyisagbeei' impatt  
kesQdeSclónalett ' is filhs**xsAltálk• Del:: 'as  ipar  1'026d4604 `e89idaitie4  

• tiöv+eic44att: a  hazai 	kendOta::r*6 'ter~~:at le~
.. a ~á$`ai nyerta :-  

	

nyagbdeie biatoseiteiiaa érdekében 	4e:rvetet4eas d11ami '0e111t-  
a4ageel_  :t3sittnsnkiste ~. terme~ vset 	 4.8  kealerk ró : f®koeóttabb  t•r- 
as.eláe~~r±~i,. ,  .. 	 '. 	 . , 	 , 	 , 	 . 	.  .,......  

~ '31 ~. v1~atBir►áborse  kitörése  ut~ eee hdbsirtisrí 'nyeersernyeB baeaasexr  
ee6ai né#á$eégek hstéeö alatt a%6rótar.meléa tovább` növeice8etk. 'As 

 . 	, 	 ; 	 '  	 . 	. 	 : 	.  edoteeáaól:~ ~ibha>I6 ingvoltak,- mivel as  éaessaki teextt ~:itemeik s3s~ a c~dl#.  
. 	 ,  

rése;seüinüüe'ita89ar0DS•>#rsttghas valB osatol4424fsi ki14l6 len- 	ka~-  
dilrte~t"3~8 tt~r~littekhese 3t~tott  as or:asá4. 	

_  



A termelés legmagosabb 1943-ban é$ 44-ban volti.  

A len- kenderipars, ilyen ütemti fejlődése azonban csak egyédtxl,i ja-  

leinség  volt.  A textilipar több3, ága visszaesett mind minőségi, mind  

mennyiségi terme iésébán. 8 világháboru ideje alattugyani.$ a ;  arezág  

elvesztette  nyersanyag beszerzési lehetőségeit. A termelőst Cask  rosss. 

minőségi mtianysgok felhasználásával folytathatták, ami rextdkívül,  l.e~ 

csökkentette a textilipari termelés értékét: A jutabehozatal megí'g-  

kedése lehetetlenné tetté a jutazeákok gyártását, s igy ez ugyneve-

zett tzxtilzsák gydrtáisár$ tártak  át. Ennek 34 g;,-a kenderből, 66 %/0-a  

papirfoxalbbl álltfc A  gyepjubehozatai csökkenése mi att a fonalak át-

lagos gyap,jutartalma 25-26 th-ra eset t. 1942 nyarán még további kor-

látozó intézkedések váltak szükségessé';. Bizonyoa árufajták gyártásét  

teljesen  betiltották,.  . 

Ezzel  egyide jtxleg a  n.yor$anyaghiány miatt, a termelés korlátozására  

is sor keariilti. Mér 1940. jun9.usábau a pamutfonóiparban 35 ;í.-al, a  

pamutszövő iparban 25 *bal, a fósiisfonG.iparbsg 20-23 %-al korlátoz-

ták a termál;€at?. A textilipar legtöbb ágában 5 napos munkahetet va-  

zettek  be  1941. január-februárban az üzemek nagyrésze már cask be-

ti 37,4 napot dolgozott, csökkent az üzemek száma is.. A textilipari  

kapécitd3 t csak 30 fa-ban használték ki.. A munkanélküliség természete-  

sen nő, az srnbearek nyomorogtak A termelés visszaleséséhez hozzájárult  

még a  fokozódó német verseny, valamint az energia és fiitóanyagh9.ánx.  

A szükös► készletekből elsősorban a hadianyagokat gyártó monopoliuzmk  

kaptak. 1942-43  folyamén az szénhiány miatt többször hasszas szün.ete=  

ket, rendszeres szünnapokat kellett tartanii. A textilipar géPparksja  

a  háboru alatt  teljesen  leromlott,  rossz minriségü müanyagok pedig  

még  csak  fokozták ezt, 	 . 

A  termelés csökkenése igen aulyosan hatott a fogyasztákr4 is,  mivel  

$ termelés jelentős részét a  katonai ős kczszáll:iYtások vették igény-

be. A jobbzninőségü anyagokat kizárólag a katonai, termelés céljaira  



6 tartották i'en*  

1944-ben a termelés tovább csökkent, a harci cselekmények  

a textiliparban Igen nagYarányu károkat ok.nztakt. ,á pamutiparban a  

fonóorsák 49 %-a, a azöv6székek 37 %-a, a gyapJuiparban a fonőor-  

sók 20 %-a, a azövdazákak 13 %,-a pusztult 	Mindez azt Jelentet.  

te :, hogy a báborus események következtében a textilipar kapacitása  

22 %-al cstikksantt,.. A textilipar háborus kárasodása 300 millió /1938-aa/  

pengá 	/A 8ydri.per háboxus károsodása összesen 2041 millió  

Penöo/ /1/  
1945i. április 4-én felszabadult Magyaországt. Msgvas.ósult a z  

egyszerü emberek évszázados Alma,  a szabad ., független Magya.ror:szág4  . 

me lyért  ay  sakan áldozták.éietüketi.:. A baráti szovJetunió segitséL,é~ 

vel a munkásak ánfsláldozó, lelkes munkáJával, a Xommunista párt  

irányitásával pár év alatt eltüntek, a  háboru pusztitásának nyomai,  

'megkezdődött a  szocialista  Magyacarszág falbpitéseLl  

A  textilipar további alakulását most  egy üzemen, . as Wesagea.  

d i  Kender- Landzövg vállalat életén k.ereeztül nézzük move 	 . 

1/ Berend Ránki: Magyaarszág gyáripara 543k. o1dt. 
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I,. A Z. OM%  TöATÉNETg. A  Z ALAPÍTÁSTÓL 194+-IGr.  

Az  Üzem  feJlődéeének •könnyebb megértőse, valamint a róla él-  .. 
ketand+á kép teljesebbé tétele érdekében szükséges elbször röviden  

ismertetni a gyér történetét 19416.ig~., 	•  

A gyár alapi.tásának első 3rásos adata szerint 1888-ban. tQr:  

tént annak a részvénytársaságnak s> megal:akul4sa ' , mely 2001:.004 Ft ér- : 

tókű 

 

részvény kibocsátásával lehetővé tette a gyár felépitését, és  

18$8r-ban a termelés msgindi.tását.  

'rÉrdek®s azox3.ban, hogy bér erre irásbeli dokumentum  nem á11 reh~ 

delke .2ésre komoly szájhagyomány szerint  az első ipari tevékenység 

a gyér mostani területén már 1875-ben megándulk. kSipp és ;Narbut ne,  

Vii dél:vid:éki iparosok rendeztek itt be kötélverő üzemet, landen való-  
sziniiség szerint  mix'  akkor tsrvbevóve, hogy a Tisza vizének fel,hasz- 
náylásfval kender-kikészitóera is be fognak rondezkedni.t,. 	/iv  

Ehhez azonban tcikével nem rendelkeztek, s igy ez  a terv csak aMa-  

gyar Minder és Lenipar Rtt. megal.akulá.sdeal válhatott valdra ~. A RA ,.   

1891-ben 3250 db 200 Ft-os részvénnyel lényegesen megna8yobbitotta  

a telepet. A keuderkilsásuit8 gyár 2500 kht. kendertermés feldolgozá-  

sára vált Mp©ssé, am3. 15~.•000 q;. kikészitett kendernek felelt meat. 	 . 

Emellett szövőgyárat rendezett be  60 szövőgéppel ós 7 segédgéppel.,  
továbbá teli.tS részleget megfelelő gépekkel ős modern fels2ereléssek:  

A Szövógyár termelőképessége 1 millió m. kender  4s lenezövett. A követ-  

kezó évben tőkéjét ővi 1 millió forintra, a ken.der-kikószfte gyár  

termelőképességét 25;,.000 g-ra emeltw.  

l.ti.f Kónya Sándor: Ujszegedi  Kender-Lenszövő Pi. 70 éves feji,.-nek tört,.;  



Munkáslétszám 1891 bent 1 fafelügyelő, 4 felügye
.ls, több saak-  

mesterw:vezstése alatt 380 férfi ás . nGmunkáse  1892-ben 500 munkás,  

1899-ben 600 munkáie~: ; 	 ' 

A Kereskedelmi és Iparkamara 1895-ös évkönyvéből éactesiillink  

arról, hogyP  " as' érdekeltak célellenes el3árás ►a, folytán felszámolás  

alá kdrülti . a Magyar Kender és Lenipari 	itteni :  telepet. E  gyár a 
 .. 

kormány erkölcsi  támogatásával létesült és az első : vállalkoz6 téves  

eljárása folytán egy nagyobb ;tizéresoport kezébe kerültb melynek u-  

gyan időközben kivételes kedvesé konlunkturák folytán 9.ggA úasznos  

évei Voltak, de ezért a váll.alat a hiányos berendezést, valamint a  

tózsedei ügyletek által kihasználva, felszámolás á1á ker4.t ~.,. + .~ /14  

Igy 1894:.ben a tulajdonosok  személyében változás történt, a-  

mit az u4 iparigazolvány kiadása természetesen csak később, 1898-ban  

dokumentált " 14481/189e6 iparigazolványo .. Salzmann Henrik csssel.i  

lakos kellően bejelentette, bogy Szeged város keriiletón, üj szeged  

A1s6-kikötősoron Salzmann é$ társa cég alatt kender-kikészítő, kö-  

télgyártó ős etzövésza  ti gyáripart szándékozik Unit. Eaen iparigazol-

ványt kiadtuk l,$9$,. július ~~." 	 . 

n A Salzmann ős társa kender-kikés2itő és vit,prlaváezon, zsák és  

ponyvagyár 189% 6v` folyamán nagyszabilsú gépeket áillitott fel és az  

áztató medencék egész rendszerét átaiak3:tottál ~;?. A gyár 1899i. évi 	 . 

forgalma úgy a kibővités folytán, mint a szövőipar kedvező .  baiyze-  

ténél fogva lényegesen emelkedettt. Szöveteit belföldön is jobban kg.  

resik, külföldi kivitele ie gyarapodott ;:: Kanderkészitményeíból Ang-

liába, Németországba, Francia.or .sxgba és Romániába 1899-ben 60000 Q  

q-át vittek 104. Hegy nehézséget okoz a kenderkóré vasut9  szállitá= 

sa, s igy olyan vidékre van utalva, ahonnan viziúton azállitható a  

kendarkór6e  Ugyanilyen nehézségekkel kezd az druel,szállitásánál  ~. 

Iparvasút kellenep.  

1/ Kereskedelmi és lparkamars 1895-ös által.ánoe évi jelenté®6 
 



A gyár mUnkdstörzse "ldg9:nkálib 'B€cs=Bódórg megyéből 'hoszott óe ken-  
ker-kikédzitétbdxi jártáé -  émbérekből-d13i  

`.~.~.~. 

 

pal kell jegydtin5: , hogy a .ksác3srf©nb és szövőgyáriakban az  

egyszarii alföldi nép olyan munkáselemet szolgáltat, mely saarényr  
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 .di. jazás mellett  

igen tanulékony, iig.ye s:, szorgalmasS-s kitartó és o'lyan teljes mér- 

tékben hasznavehető, hogy ezen a vidéken f'e jleBztónd8 textilipar  

mint j61 alkslMaZható
. 
 mian1sdsokra  bizton  sS~ámith~ tL. ~r~.~ 

.Az évkönyv a rövid kis megjegyzése megfelelő bizonyiték  

. . 	.. 
	nyomorban-tengődő 
   

arra, hogy a 3.eigázott., tudstl.ansSágban,  	nép 01-  
tssSó és jó munkaerőt jelent a tőkésiknek: kápiaSi, élősdi üzleti:  

mitúsaikat valőra válthet44 . 

1908i-ban megindult a termelés az akkor felépi.tett ienfoné-  

bax Rövid idő alatt kiderült azonban, hogy a gépek váisbrlásánda.  

nem érvényesStilt a szakszeriiség& Általában  ócska gépeket hozták,, s  

ezeknél is hiányzott as t3sszahanoltság: az előkeszitő gépggy ségei  
durva, a fonóegységei finom fonalakra készültek. 1913-ban le is  

állt a fonótizeo ► , hogy azután az első világhabord kitörésével ismét  

megindul jok,.  

A szövöde a  következő cikkeket gyártotta az e1s8 világhábo-

ru elótt,  fő ci.kk  kezdetben  a  kender és l.enzsák, . valamint a ponyva  

	

, 	. . 	.. 	

ók.
., 

volt, ma jd ssi 1/4 i'ehéritéá~ áruk: lepedők, törülkbzők, tört, sá-  
, 	, 	,,  . 	 . 	 , 

torv,ásSznak, Bátrak, hátizsák 'Ss egyébb katonai felszereléSi cikkei t.  

Jelentős export volt vizmentés panyvábólt. Rendszeresen hetenként  

3 
 

vagon ponyva hagyta el a gyárat aapprtrat. i#.loit kendert  főleg  
Csehországba száil,itottak. Lensziikzégletiiket Rigából fedezték, ki-

. • 
sebb mértékben  H elg9 umt~ 6Zi. 

1/ Kereskedelmi ós Iparkamara 1899-es évben általános évi jelentés.  



Az első világháboru kitörésávei természetesen hadiüzemmé 
vált a gyár, s az. 1918-ban épült hatalmas, modern varroda-épület 
úgyszólván teljes kapacitásával a hadfelszerelési cikkek gyártáeá- 

ra lett igénybevévet. A feladatok növekedésével nett a munkáslét- 

s ám ., e az tires munkahelyeket hadi og okkal töltötték bel.. A bába- 

ru után nyersanyaghiány miatt leállt a gyár%. A megszállók kivonu-
lása után 1921-ben kezdett ismét éledezni, s a kezdeti nehézségeit 
uftán rohamos fejlődésnek indulta;. 1925-ben a Juta  de  Kenderipar RT, 

/Pesterzsóbei Jutagyár/ egyesült a Magyar Kandér és Lenipar RTK.-vala: 
A vállalat u3 cinre. Magyar Kender- Len és Jutaipari RT. 

óz alap tekét 10 millió koronával eméltékr Az  úJ Jacquard gépeket, 
revolver gépeket vesznek, a finomabb minőségek gyártárs is előtér- 

be került. Valóstaggal rohamlépésben történik az új  szövők kiképzóse4. 

A kendertermelés is nagymértékben nő ., a nagy uradalmai, hatalmas to- 

ruletekrs kötnek termelési szerződést. 1928-ig a vállalat Magyar- 

Olasz Bankérdekeltség volt, majd angol tőkebefektetés nyomán az ér-

dekeltség asz Angol-fűagyar Bank RT-hoz. került 

A kapitalizmus kérlelhetetlen törvényei azonban Magyaorszá- 

got sem kerülik ki. ;  Az Egyesült Államokból kiindult gazdasomi vál- 

sdg Vészt3óslóen k*zeledettt!  Egyenlőre cask kisebb,, kevésbé tőke-

erős vállalatok, cégek összeroppanásában, mint kezdeti .tünetekben 
Jelentkezett, de kikerülhetetlenségének egyre bizonyosabbá váló tu-
data ugyszólvdn máról-holnapra hatott a  magyar  gazdasági életre is, 

e gyár életére i5.. 

A visszaesés és annak a, dol.gozákrf vetitett hatása megdöbbentő volt 
A 30-as évek elejének csoportos munkáselbocsátásai, a csökkentett 
munkahetek nyomasztó emlékei élenken élnek még azokban, akik ennek 
az időszaknak szenvedő alanyai voltak. Lassen, évek pangása után 
engedett a nyomás, hogy lépésről-lépésre elérhető legyen a  normá- 
lis munkame ne t . 



Az tizem újabb gySrtmányok bevezetésére tért át; gyap ju,  

selyemszövés, vigognefonás idnu2t, de még mindig kisdrtatt annak  

a lehetóségs, hogy as Ujszegedi gydr, mint nem kifxzetcidő  üzsm 
felszdmol, illetve becsuk  ja kapuit;,.. Utolsó kisérl.etkánt üj miiszaki  

vezetés prdbál eredményeket elérni, ami as ' egyxe inkább b:áboru fe-

lé mutat6 nemzetközi légk's3rnek ., mint könjtxnkt>:ire tőnyexőnek érvé -!,  

nyesiulásével sikeresnek is mutatkozik.  

Jövedelmezőnek bizonyult  a nyom6azem fcláilitáaa is t. Errs az i.dare  

esik afeatő üzemrész 1e€gdse, mely -. bár nagy értékek msgsemmisi:-  

tésével - lehetővé tette az elavult és dl.landóan tiizveszélyes iizom-  

rész uj jáépitéséti,. Kihatásaiban különösen nagy3el.entoségiá: el,gondo=  

Iása volt az új ° veSCtásnek a kenderfonó fél.Jilli.tbsa és iizembehelye-  

zóse, mely résben mentssitette a  vállalatot  a nyersanyag gondok-

t6i;. ,  

A kender vertikális kidolgozása képezte a gydr munkájának  

a gerincéti:. A levágott és megszárá.tott kenderkórót s gyártelepre  

szál ~,litották, majd a további munka a kender dztatá$ával. kezd6dött ~: 

Az  ázott kender törése, tilol 	ős rázása után a tilolt kender és  

kendQrk6c a k8nderfon.ábs karii,lki Mixktidött ínég az tizemben a lenfo-  
n.oda is, ahol összesen 5244 drs8s fo.n6géppel, évento 8000 sokk ken:-  

derfonal,at állitattak eli%. A`vigogne és kártolt gyapluFonoddban  

gyapjút, gyapjúhulladékot, pamutO,uiladékot és Pamutrongyot dot!.  

goztak felv. Évi termelbsitk kbc: 240Z.000 	fowl volk: Az' oá.őúil,3.-  
tote fonalak 30 %-a eladásra került, e1s8sorban kötszövő és bitár-

szövetet 8l8á1lit6 iizemek részére, 70 %-. pt pedig a szbvcidébsn hasz-

náltak felt. Készitettek a fentebb emlitett cikkekon kivüi ruhaszc3-  

veteket, divatanyagokat, bútorvásznak, lenvásznat, béldsvásznat,
, 

Jutaszőnyegeket stk.  

A szövőben 366 db szövószók köziil 71 db nyüstbsgdPpel, 50 db pedig  

3aquard géppel volt felszerelve,.  
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A fonalak cérnázását 8 db  cérnázógép 520 ors8val végeatet. Évi ter -  

melésiik kb 3.600i.000 - k.000e000 miter, illetve 20500t.000 -2.700‘.0o0  

szövet  

Az e1litészült anyagok a kikészit8 t1zemrészeke.n /festo', impregnáló,  

nyomd, m#ngosrló / kerestztül haladva keriiltek a varroddba; ahol 80  

;trarrógéppel kórházi felszereléseket, ágynemit, orvosi,  ápolái kö-

penyeket, egyen*uhfkat varrtak, katonai sátrakat, lenzsákokat, pos=  

tazsákokat ,,, pénzeszsákokat, abrakos tarisznyákat kdezitettekt,.  A~ 

üzemeltetéshez szükséges energiát a gyár maga állitotta 	F3,ak-  

tromos berendezésük 1012 KW-os tei, jss9.tményik. As olektrvmoe ágam  

termeléséhez, valamint a gyári tizem céljaira szükséges kb 80k.000 kg  

napi gőzmennyiséget 5 db, összesen 989 DI/  fütótesrületü gózkazán szo.l-  

gál.tattac 	 . 	

. 

Az egyre élénkebbé váló üzletmenet sajnos taét egy világktáboru el,ó-  

hirn.qkeként .jelentkezett;.  

A Horthy fasizmus, negyedezázadas uralmának bet®tózéseként,  

az imperialista háboru vérzivatarába vitte a magyar népet, az or-  . 

szág gazdaságát, szdzezx'ek életét idegen  célok érdekében áldozta  

gely. Az uralkodó osztály rabló,  imperialista, területszerző poli-
tikáját sBitlerhez való hüségével akarta b.iztositanif. Emellett a  

népszabadság gyülölete, saját elnyomott népüktó1 való félelmük is  

hajtotta Őket a háborúbal. 41Egyek vagyunk abban a eél.betn., hogy né-

met és olasz szbvetségiseiaakkel„ leverjük a bolsevizmus#u - oxvasha-  

tó Kállai 1942c Jule 1-én  megjelent  nyilatkozatában;. 

Ismét hadiiizemmé vált as Ujszegedi gyár xs. ; .  Bevonult a kq+  

tonai parancsnokság, hogy a hadfelszerelési célokra átállitott ter-  

melésh®z a megfelelő fegyelmet biztositsar. A gyár  katonai parancs.  

naka Erdélyi Gyula lotto A vezérigazgató Tekker Sándor, helyettes  

vezérigazgató Szauder 0ézai, aki ál.teláfiaan Szegeden tartózkodott  de 

Erdélyi minden parancsát beentt3 .ljesi,tett.  



ail, A GYÁR TÖNKREMENtSH A Ili!  VILAGHÁBORU ALATT 

Három évtized alatt két vilégbaborút 61t át ag országt. KOstudo-
6dial bogy a lit., világbdbordban nemesak a magyar munkásoissztály 

és a deigozó Paraeztság százazrei pusztultak 01, banem ipari 16- 

ieiitmánYaink Salautős rdaza,éldozatdul esettaz angolszász bom-
bázásoknak, s amit ezek meghagytak, annak nagyrészót a.iiitlaria- 

'ték 6a a magyar fasiszták hurcoltak nyugatrat, Igy .4 falazabaduids!. 
kor a magyar dolaozó nép new0aak.Kelet4luripai fejlődés sajétos-
ságaibdt és Magyaerszág fUggő helyzetéből Származó elmaradettsd-

6Dt brbkölta4 a szétsúzott uralkodó osztélycktól, hanes4 annak is 

ceal aGY részé 
.1 - hábOrds'események egyetlen,  ezen  szakméhog tartozó vál? 

lalatot  som  sujtottak oly mértékbon, mint ezt.a.SYáratt. Még 194% 

nyarán  Magyar Kirdlyi Hadiipari Bombakérügyi Bizöttség /HABOB/ 
elrenAolto a kenderfonoda áttelepitését Nagymaresre* !  Az Iparigas-
gatóség és a Bank ehhez nemcsak hezzájárult, hanem siettette is, 
mart ozáltal avállalatnak mód.gban éllottvolna állaOkÓriaftan,113 
iPartalepat szaresnin /1,4 

A hiborúa gyárVezetőség Erdélyi Gyula 60 Szaudar Géza irányit604- 

val még a nVér Arden magkezdte .a gyár-anyagainak.és 4ruinak elszél-
litását, ajogértékesebb épságben maradt gépek -. 8 1.138POrban a to-
nedaiak- lessereléséti, Mintegy 20 vagonnyi gépet rakidk.a  gyár  
Glatt bargollYzó két usZélyba4 A munkásokat tegyegetéSekkal s  tar-
rorral kényszeritették arra s  hogy még a gépak.elszállitésa előtt 
elinduljanak nyugatrat, A dolgozók agy  része  elbúJdosett, mátirésze 
a magfélemlitésnek és a fronttól val6 félelennak engedve, anent 

a gyérvezetőségSak? 

""mmoolowtogeassagasommow.mayogrampartme 

Z. 	Ujszegedi Kendergyár iratai 75. 	Szegedi  flemzeti Biz.194  



A gépak elszállitéséra azomban a 7brUS Hadserag 018nyomuld2a miatt 

mAr nee% került se* A menekülő fasiszták, bogy munkájukat mégia 

betejessék, 1944c októbar 10.06n délbsn alaiiilyesztették az us:aye.- 

kat6 A $76xtelspet 	folyamán bioi izben érte sulyos 

Ar as 6196 légitemadas, AmelY 1944i■ Palms 3átin- voltptiao,  

Sett siedszőben megbénitotta a gyárat s  mart a gép és kaZánbáz 

találatot kapotti;. A kapcsolótábla, a gőzmonnyiségmérő, a gőZnyomd 

méra tellesen elpusztultak. A nagi gépházban a batalmas Scbliok-

Nicholson gőZsép az baszarepsdezett bOtonalapból 20 cm.r0 faleMol 

kAdett és félrebillent!  A tobbi gépet, a Dank gőzsépet4 a lea; 
kerék generátort, a gerJesztő dinamót a beOmló fal tematta maga 

alti t  s nyomta baste  egyes  részeitf. A kis gépházban a Lánilm.Tanden 

011414, LAng 416  gősgép =a•t tönkret. A raktár, a mealYsk, a as' 

lőkészitő sgy részét is bombatalálat Ott* 

A mAaadik,  légitémadds tönkrstatte a szövőt, az art:361Q még dram 

maradt részét s  az előkészitő bAromemelates épületét pedig a pin. 

°dig kettészakitottk. Az épület légópincéjébeAkbt. 200 ember volt 

baszersufolvas de •szerencsére a bomba robbamáSa eziAttal nem tett  

bannük Wirt? Mora cérnázó telJesen, a folvető kétharmad része 

alpusztultt. 'rota és ablakok nélkill csak a puszta falak umredsztakt. 

A beszakadt géptermekbál életveszayeasn lógtak az összagabalYe-

dott gépekti ml a témadáról Sza'ide' Gza augueztus24-én 'Mink 

között a kövstkezőket Plentstte as Iparigazgatóságnak: 

" A moi nap= Szegod városát a daelőtti 6rtikban ellanségas 

támadds Otto, s légitémadds következtében ujszegedi 
pink is sulyos károkat szin dett,t.4 A légiriad0.-411zés alhang's 

zdsa utén 4 gyártelepan folyó munkdkat a* swag parancanokok axon-

nal boazüntették ős a kb. 800 főnyi létszám te4ea randbOn as 4. 

vóhelyre ős a meglévő drokóvóhelyre vonul c..t!4 
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A gydrtelepet szőnyOgbombdOd0 Sew. 35.40 nagykalibatu romboxó. 

bomba &stet. Az előkéseitő épületéről megjegyzi,  hagy  az épület 

a Alai károSsdás utén.balyre nem hozbató, ujjdépités 	tizeml 
célra,nsm használható t te44t,l00 	Wirt ezenyedet‘ A Mold- 
üzem a romboló bomba batdsdra a tiloló dlIdOOkkal együtt mageoi* 

z4sii14!, AS Is lip 	szdmu esövőterem, valamint a géph4Z tal$11 
kozdei pontjAra* illetve erre az épületre 203 nagyméretd rombol* 
bomba  hUilÓttt.  1tt at épilletrées beomlOtt, maga alá temetve e tt 

Sehlicic,Nicbolson és a Breitfald Danelt gőzgépeket, a Diesel motort, 
4 szliratt$utt. A lI t  1:V estöVőde,a ealiv6gépek,lelentas kárssO 
ddet e7linvedtek., A központi nagY /rode .teljesen baszerapedezett4 
A milszaki anyagraktdr de fonalraktdr leégettt. ggy bomba telibe 
taldlta a tiseal kUtberendezéstio  me» igY a ceőveSetékekkel .egytitt  
gmassAmis4ltii Es is egyike a legsulyosabb kdroknalti mart •r6east 
veszélyaztati a kandergydri detatőlizem toirOtti to1-ytatdiEdti;%" 
A 1174. tamadd3 19446 november 20(sa körtil történt, a németel; eg 
15 4 4144k41 Peraptilée4 aZkáimdvaJ, Kigyulladt az  1.170deéPULIt de a 
légópincében tárolt anyasis A töS röVid idő alatt letssladt& 
tigett az igy is összeronasoXt ,tatOszarlmat, éstak a gépok 
részei,  a eldetormélédtak*  eltörtek a 174mréP.Zek 144 

Mlnd0444  c441á4 1*alatt as uiszegedl $70 6Puisteinek 
75 IS•a rommd változott, gépeinek 60 ItiPa pedig iregy eipusatult, 

vagy igen sulyagian megrongdlédatte!: A gOrtslePen, valamint 

nyező taktdrakban tdrOlt  igen  te4intélyes mennyiségil nyersanla 

110k ás khezdruk ugyezélvdn as utolsókg‚ii passamMiaatakt. A mdr 
emlitett gép ás kazérbdz mellett elpusztult a exersztengépek nagy 

része, valamint a kéziezerezdmok  zöme 	Ugyideatileg taldlat ér- 

te 4 Oudapesti közpant étilletét Je t  szintén tekintélyes kdr okoz 
vat. A külső kenderkikétizitő telopen leV6 kenderkórókat részben 

XV salt.? UKL4 I0 CS.  Wszegedi bo*batémadas 
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•llopták, résZban ssintén a háborus pselekmányek sildosa;4114 let!! 

-Oki. A vOlkaxat• agyati.ep; aktiyá3ajIsIN. »0 .yasost kenderktirő sta.. 

radt„ melynek r6880 88 4488000* gyártelepen táraltak, $1.00 
részét podia a ezéthodott k6x6kb63. 888rga8 

US888488;tiiii 

Ag ,048138 .t.'k 88411,81=647a48), lapp.481,atioa4 kOlaticietiő 1141- 

01; 393...es 4S4$ értékbeu as alantiak 4,444;712# aXakti).tal4 

tiletkáok 
munkaiSpOe 
'azarsztung6pek 68 seers/86m 
kenderkérők 
killbsf614 TsSyeter*k 
viSeansfOu5dai n/ersanYoSok 
1c6886,truk 	' 

basStaPing 
AS ors84.goe kotrnalt kb, 0,04 *ilk. 

," A KOISItiNISTAK HARCA ronnuts taKaNDITilsiatim 

At emondottak aispOrk. urn *soda, ba a tialsoStlik egy ráfuse 
elkestradva, reménytveszve nisett a PPP, folds Nest less itt 470 
Boa tubbé, mondtak, s taldn megállapitisukat as *ads* Oreatara 
10 vonatkostattrilitt  A sok notaktilösés, dhezés, as ideskimerita 
borus napok még tokortik bonntik szt óz drsősti. csak kommunista 
gondoltak és hirdettek mdati 
"Az egyetlen 'Art, titMe» aSilárdan állt, away tudta, hog' mit 
akar  ős  lavesstő utat mutatott a namsetnaks a mi. virtu,* a Komettl-
/data Párt voltvl  A Kommunista Párt yetto kesébe a keildgményeSéat, 
veleta  fal  dermettségáből, aldltságáből a nszeZetatite 	/k../ 

Kőnya Sándor 	Klitsga*46 Ssemle l94e 	59i'. old 2c/ 111KPAIILI  konaz. tartott bee sámolk. 1741  bessédek Op?;1095k431t.k. 



At orstdget felasabaditő Vbrbs HAdeepas  osapdsai alatt Usszeomlott 
Immaosak S*aftgyalzatos fasiszta terroruralma, bane* mrthl 

25 esztend5s n4411010* rendszerai0E. Szátmállott a 1%40 dllamszer-
vezet, a reakelds,- 4* fastest* pdrtok elttinteki. A régi rendezer umm 

rots Musybirtokostko task, vezető állami tteztvise1ők4 katonaM. 
tialatekfilagatra menektilVe, magira hagyttat nápiinket a gazda04gi 
pusstuIde da zUrzavar, az , dllami ,  ás társadalmi rend felbomIdsa #„00. 

tspetti4 
A kommuniStdk Szegedan ssm veeztegették az időtte Molg ek-

tam 9-41emegbeasdldst tartottak, delyon a bslyi ezaketerval* 
tek több vetetőle is rdest vettl  Oktőber 11-4n felszebadult siq 
gmdf!! A vdros szovlst katónaliparantenoke n4g asleep mftbeet414st 
tartott a OzerVezett munkdeot kftviselőivs14 a legfontosabb Mal* 

datakras a tarmelás msgindltdsdrd4 rzok us alvtdraak mg 4=16. 

keztek 1919-re, amikor at itzeMekbSnUsemi tandosokat villasztottak„ 

a mAgbizták őket a termelás irányit4ativa4_ most is ezt tették. 

.42 ujszegedi gyárban 7 tagből 416 Otami Bizotts4got hortak ldtre6, 

1als16006get eireztsk aS net meginditgleddrt„ a gYdr 11404111t6046rt, 
bdr tudtdk, body a gyár m4g nem az  Ő tulagonukat 

Nagy lendilletet adott munk43uknak a vdrosi estakszerVezeti bizo .ttr 
add Oa as mA.2i, dltal 1944i okt4ber 18-4n starvezott stakszervesa. 

ti nagY0746 1:* A Nemzeti SoinbAzban a munkdsOk azdisai $7111tettlsose, 
bogy 25 41/1 rabstig, terror utin eldször ballgasedk seabadon s Kolb. 
munista Pdrt st6nokdk. Gerd rrsd ismartitte e n0b4ts4geket, a 800 
ion levő feladatokat, 0 et is), bogy at m.:A.A. •ziveses, kifete4g. 
gel ArdllalSa a 14086 rástt as ores* u41d6pit406benv abbett, bogy 
a magYsr nápet ktvszesse 01)61 a katasztráfdlie bslyzetből, amely-
be ural taszitottdk. re remAnyt adott az embereknek. Bgy tőles8 
drzds zsongott dt stivilkönt test magyar u33'az(i1,t'e a rajtuk Alls 
hogy mikor, memnyl idő alatte 



KözvetlenUl a felszabadulds után már 30-40 ember járt be a gyár. 

ba rendszeresen, s prőbált valami kézzelfoghat6 dolgot kiokoskod- 

Igaz, bogy ez a létsZám a korábbinak csak I 	volt, de aka 

tatukban, munkájukban utolérhetetlenek voltalt4: szsgedről hid is 

egyéb  szállitásieszközök hiányában nem tudtak dtmenni q munká-

sok, az ujszegediek viszont majdnem mindnyájan jelenvo/takt■ Igy 
1945.i!, elején már 60-an, dolgoztakt 

A város előljárói először nem akarták engedni, hogy az űzemet 

ujjáépitséka  Arra gondoltak, bogy  majd a szegedi Kenderfan6hoz 

fogják csatolnia A régi munkások s  akik kbzül mar sokan 1910.15 

óft itt dolgortak, a  érdek nélkül is szerették a gyárat, hozzág-

nőttak az évek mutant nem  egyeztek  ebbe belett  Megigérték, hogy 

saját erőből rbvid idő alatt ujjáépitik az üzemeta 

A sallai testvérek, Magyar  Mátyás, Lengyel Mária, Zsigmond Rózsa, 

Tóth Sándor, Kovács Mihály  Voltak  aZ élenJárók az 03áépitési 

Purkábani,. 
Ilyen körülmények között fogtak hozzá l944',. november 

6186 napjaiban a ro*olt eltakaritásához, a helyreállitási munkák- , 
hosi: Kettős feladatot tüztek maguk elk! Előssör: ideiglenes u-
26111 felá1iit6sa, Másodszor: a kijavitható gépek és,épületek rend. 

behozata146 Ennek megfelelően mindjárt,megkezdték a gyár energi. 

afarrását biztosit6 srőtelep uJbóli felápitásőt és gépeinek rend-

behozásáti:. Amig ezt csináltik a gyár egy naránylag sértetlenn . 
helyiségében felállitottak 8 szövő, 2 felvető és 2 copszoló, 1 . 
cérnázó gépet, s egy gőzmozdony energiájával hajtották őketa A 
géPház rendbehozása  után  a eláUitott kis Diesel motorok szol. 

gáltatták as energiáte. Fközben Nicholson gőzgép is alkéatilt, ye., 

le együtt a kaposolótábla felépitésére is sor 
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A régi . ép alkatrészeket összeszedték, amit tudtak kijavitottak,  

igy szerelték  fel na gyár Szivét't. A 900 14-0 gőzgép baállitá-  
. 	.. 	 . 	 , 	 . 

ea lehetővé tet te aaz 3.350 kiló-volt amperes generátor rákapcso-

lását a központi kapcsoló táblára. /Rz, müködi.k ma is./  

Az Q3őkészitő és szövcsgépek helyeál.litása talán a lag-
..  

neh6tzebb feladat volt A gépek nagyrésze a romok alatt feküdt„.  

rl$ször ezt kellett aitakar5;tanit. Entlitettem, .hogy az a két ü-  

zemréss szenvedett legtöbbet a bombáz8soktt"ilo Dermesztő bidet-  
ben lapátolták a osonttA fagyott tbrmel,ékEat nők, férfiak egy-

aránk. Szerszámok nem voltak, a gépek kiégtek, sAé 4ron.rrsolóátak.  

Az egyes alkatrészeket ajég,  s h6 alél kapargatták ki26,. Minden  
. 	 . 

egyes darabért meg kellett szenvedni, de ha egy-egy alkatrész  

előkériilt, a 8-10 egyt2pu.a4 gépből, végre sikerült összetákolni  
és üzembe helyezni egyet, ezivből örUltek nek9.t.  

Nam  volt különbség müszeki és egyszerit munkás közötto. l,el.kesen, . 

étyetesen, ezivve1-l61ekkel, dolgortak,  hogy az Uzem
, 
 megindul3ox~, 

azután pedig, hogy le ne ál,l4t ►nc  Az 6leatiik, a jövőjük függött et-  

t51,. Ez az önfeláldozó, ul jdbpit8 erőfeszités nem  érthető  m@~ 

azon forradalmi épitő lendület nélkül, mely 1:9451. tavaszán  el.. 
öntötte az országot ., s melynek kiboatakozésáhoa a legszorosab-

ban hozzátartozik, bogy a munkásosztály legöntudatosabb, leg-

forradalmibb rétegei magukénak érezték a gyárat, mel,yben a tő-

késeknek kiszolgáltatva korábban sok évet robotoltak, hogy a  

munkásosztály a hatalom bírtokosdnak tekintette mag,átt:  

A munkakörülmények ott is remdkivül, nehezek voltak ., ahol már a  

termelés megl.ndulto. Ablak nem  volt, az a4tők . lőgtak, a falak  

repedésein csak ügy süvitett be a hid6C. Nagy vashordőkben tU-  

zeitak azzal,  amit éppen találtak: repedt vetélőkkel, roses  Qr=  

sókkal stb„ a szövőnők téli kabat3ukben, ujjatlan kesztyükben  

dolgoztak, lábukat zsákokba bugyolálták. 	 . 
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KezUk ssinte odaragadt a Jéghideg gépheze  SaJnes, nem is egy ál-

dozata latt ennek a monk4raki2  Sok gondot okozott még az ello-

pott megbaJtósziJak és a sztjtárosák pótlásao  Sokáig hevederrel 

=lot minden gépil  Igaz, hogy ez legtóbbszór csak4.5 napig tar. 

tott, de addig se dllta 13,61)14. 	/14 

Hasonló problémát okozott a nyersanyag, segédanyag s  tü-

zelő beszerzése  itt.  A dolgozók  egy  része az ellopott kenderké-

ró keres6sdra indult, non egyszer eredményese% MásréssUk as U. 

zem területén levő anYagot szabaditotta ki a romok ala s  gyüJ. 

töttők a tUzelőt a fütéshez is; !. Tisztitották a téglékat, hord-

ták _a faanyagot s Lassa:4 de biztosan épült a SYdri■ 

1946 végéig as ujját5pitésben Jelentas eredményeket értek 

Elkészült as erőtelep, mely biztositotta  az  energidk. 

Néhány Jellemző adat még ebből az időből: 

194*. 	19451. 	19464  

	

bombdodaig eleJén 	végén 	végén 

szbv6605Pek száma 
MunkáSlétszám 
Vbb61 uJJáépitésen 

428 
2500 

35 
60 40 

70 
805 
550 

180 
1100 
450 

A termelő munkán kivü1 magas uJJáépitési létszám résZbeLL Jel- , 
lama a belyredllitási munkálatok m6reteit, malyen ezenkivül 

állandóan egy-két alvállalkozó is volt foglalkortatvat. 

19461. Junius 7-én Jelentette a gyárvezetőség a GYOS2,..nak az 

Uzemlétszám alakulásátc  szerint 1060 munkás megoszlAsa a kb.. 

vetkező; 
férti 	nő 

Igazgaté 
Főtisztviselő 	5 
laérnók 	. 
egyéb mUszaki képzt. 16 
mUvezető 	 7 

	

27 	20 
lvi/ szegedi/ Kiss Sándor visszaemlékezéséből,. 
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férfi nő 
adminisztrátor 27 20 
sZakmunklie 101 8 
betanitott 127 356 
segédmunkés 119 112 

dsszesens 496 

A veiérigazgató Gellér Józser volt,aki 1945 nyarán tért lass-

sza az dzembe: Müszaki igazgató Réti József, akl a hatósfti 

Személyekkel, Ugyfelek fogadóadval, általános munktiaügyekkel, 
a fonó, előkészitó és szövő ügyeivel foglalkozott: Sugár Mk 

lós főmérnök a kikészitő üzemrészek, konfekoid, erőtelept Al-

talánoa üzemanyagbeszerzés, normások munkájdt irányitotta: 

Langmár Béla oégvezető az irodai punka, szoolális intéemények 
kérdéseit intézte: /IV 

1948: szeptamberében megkezdődótt a Tiszába süllyesz-
tett  két  uszály kiemelése:  Es szintén a Kommunista párt eredmér 
nyeként könyvelhető Cl,  mert a vezérigazgató  eddig  nem angedé-
lyezte a munka mfigkezdősét:  A kommunisták hiába akartdk eat a 

már 1945-ben megkezdeni, se pénztt se faanyagot, se szerszámot 
nem kaptak az igazgat6t61: A munka rendkivül nehéz voltij! A két 
uszályt deszkafallal keritették kbrül, majd kiszivattyúzták belő-

le a vizet:  A deszka megduzzadt, s nem engedte a vizet Atfoly-
ni:  persze a kiemelés nagyon nehéz volt:  A munkások,nyakig s4- 
rosak„ vizesek voltak! Oktáber végére a Tisza megáradii s azzal 
fenyegette az 5-6 =Stem mélyen dolgozó embereket, bogy éttöri 

a deszkafalat November 1-én valamennyi fonódai  gépet;  kiemel-
tek, a még won az éjjelen a viz elboritotta a kiszivattydzott 
réazt: A gépeknek a rozsdásodáson kivül más baja nem történt: 

Igy a viszonylag épségben maradt fonóda épületben megindult a 
termelée. /2/ 	t. 
1./ szegedi  Levéltár  Id:hely 75c os,. 
2./ Sallai Dare visszaemlékezéséből: 



290 690 

245 423 

5280 29330 /2/ 
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1946. végén tehát részlegesen mfködött a kenderkikészitő, a ken-

derfonó, vigogne fonö, szövő, kikészitő és varroda. Hetenként át- 

ag' 18.19.000 kg. fonalat fontak, 47.48.000 m. szövetet szőttek 

a rendbehozott gépeken. /1/ 

Az üzem energiatermelése a következőképpen alakult: 

1212. 	1944. 	1211• 	age  . 
Erőgépek LE 2790 	2790 
Szénfogyasztás 	 . 
tonna 	230000 	117000 
Villanyáram 	. 	

. 

kw/(5 	2.200000 	1 16600 

Ez óriási eredmény volt.  'S hogy ezt elérték, részben a szovjet 
hadsereg eegiteégének is köszönhetik. Miben nyilvánult meg ez 8. 

segitség? Legelőszőr talán abban, hogy nem szerelték le agyárat, 

s ezzel munkalehetőséget biztositottak többszáz embernek. A gyá- 

rat szövjet őrség védte, mely meggátolta a gyár kisebb gépeinek, . 

megmaradt üzem és nyersanyagárak széthordását. Első napokban a munw 

kásokat sokszor elvitték vagonkirakáshoz, hidépitéshez, de aztán 

amikor atermelés megindult, ezalól felmentették Őket. A. gyár rész- 

ben a megmaradt, részben a szovjet hadseregtől kapott nyersanyag- 

bél kezdte meg a munkát. Kötszert, ruhaszövetet, ponyvát szőttek, 

melynek egy részét munkabér fejében megtarthatták. Szerszámokat, 

gépkocsikat kapott a gyár. A szovjet parancsnokság biztosította 

a dolgozók munkábajárását ., az US.  tagjainak a szabad mozgását, mi- 

kor élelmiszerért mentek a környezőfhlvakba, hogy ellássák a dol- 

gozókat a legfontosabb élelemmel. Sőt nemegyszer a szovjet kato- 

nák.hoztak a dolgozók :észére cukrot, lisztet, konzervet, cigarettát. 

1/ SZEL. Id. h. 1/1 es.  Termelési jelentés 
2/ SzÁL. Id. h.14/a cs. Jelentés a Gazdasági Főtanácsnak 



A városparancsnok tö1 ször kint volt a gyárban, elbeszélgetett 

az e mberekkel, megdicsérte Őket eredményeikért, érdeklődött prob. 

léniáik iránt. Igy kapott a gyár egyszer  három óra alatt szenet. 

Ugyanis a telepen elfogyott  a tüzelő, ez pedig az üzem leállását 

jelentette volna. A szovjet paréncsnak felkutatta ., hogy melyik sze-

gedi üzemben van pillanatnyilag felesleges  szén,  s a gyárba szél 

l#ttatta. Később többször kapott még . a2 üzem tüzelőt, üzemanyagot 
a szovjetektől. 	 . 

Fennmaradt egy kis történet két szovjet katonáról, eleik kb. 100 

ember életét mentették meg , Egy ködös téli reggelen az  emberek a 

munkába siettek.  A Tiszán nagy jégzajlás volt. A révészek nem a- 

karták elinditlani a kompot, de az emberek könyörgésére, talán kö-

vetelésér$ mégis engedtek.  A. Tisza közepén a komp megakadtegy jég- 

torlaszban és félrebillent. Ha felborul, mindenki a zajló folyóba 

fullad. A kompon lévő két szovjet katona ekkor kiugrott egy jég--

táblára, csákánnyal a komp alá nyomta a 4égtorlaszt, s a komp to- 

vábbmehetett. /1/ 	 . 

4. A  FEZSZABADULÁS UTAH= KAPITALISTA GAZDÁIjKODFis 

1945. május 20-égi ült Össze az MKP. 1. országos értekezlete, ahol 

az első napirendi pont az ujjáépitéo feladatainak megbeszélése 

volt. A pártértekezlet, mély jelentőségébenfelért egy kongresszus- . 

sal, az ujjáépités munkáját a fiatal népi demokratikus Magyaror-

szág tüzprőbájának tekintette. " Az ujjá4pitée roppant feladata-

inak megoldására széles összefogást kell létrehozni, melyben egye- 

sült a munkásság és parasztság, de ezen felül részt vesz. benne a 

kisiparosoknak, kiskereskedőknek és tőkéseknek az a része is, 

1/ Kommerszka Sános visszaemlékezéséből. 
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amely kész együttműködni az ország felépitése érdekében. A  nagy-

tőkések egyréezexmna blbeteszi a kezét, termelés helyett ápékuláá  

cióval foglalkozik, várja a külföldi segitséget és ezzel kapcsolati  

ban a politikai fordulatot. " /1/  

" Követeljük, hogy azokat, cik szándékosan hátráltatják az ujjá-  

épités nagy müv41, . akik szabotálnak, vagy akik arra spekulálnak,  

hogy a fiatal demokráciá építő munkáját megzavarják és ezzel gaz-g  

daságilag aláássák a magyar demokrácia alapjait,  kiméletlénül üi-  

dözzék hangzik a pártértekezlet beszádolójában. Ugyanakkor he-

lyesnek tartjuk, azt, hogy azok a vállalkozók és gazdasági körök,  

akik becsületesen és ószinténeakarnak eegiteni az ujjáépitésben  

€s a gazdasági helyreállitásban, erőteljes támogatásban részesül-

jenek. Azért tesszük ezt, mert igy is elv"segitjük és meggyorsít-

juk a feiépités menetét és megrövidit j ik a Oagyar dolgozó' nép, a  

magyar munkásság számára a nélkülözések idejét.. Mi,  magyr kommu-  

nisták, jobban tudjuk, mint bármely párt, hogy mennyit szenved  

ma  a magyar  nép, de különösen az ipari munkásság és kötelességünk-

nek tartjuk, hogy szenvedésének, nélkülözésének idejét minden esz•-  

közzel leröviditeük. Ezért támogatunk mindenkit,aki segit a felé-  

pitésben. Ideg vagyok győződve róla, hogy a Kommunista  Pártnak ez  

a jvaslata sok elvtársunknál nemcsak némi meglepetés, hanem talán  

ellenszenvet is fog kiváltani. Ezeknek az elvtársaknak a figyelmé-

be  ajánlom R következőket: nemcsak nálunk fordult elő, hogy időn-  

kint munkára serkentették a kapitalistákat. Elárfordult.ilyesmi  

a  Szovjetunióban is 1921»ben, amikor maga Lenin javasolta az uj  

gazdasági politkát, amelyiknek egy lényeges része az v olts hogy a  

szocialista tanácsköztársaságon belül visszaadták az ltzemek egy  

részét a magántőkéseknek.  

1/ Révai József: Az ország ujjáépitéséért. Élni tudtunk a szabad--  
sággal. Bp. 1949. 4. old.  



Abban az időben nagyon sok munkás, sót kommunista is elégedetlen-

kedett emiatt. Azóta persze kideriilt s  hogy az intézkedés nagynn 

helyénvaló volt." /1/ 

A pértértékezlet valóban helyesen látta problámákat. Gel-

lér József igazgató az Angol.-Magyar Bank  RT.  érdékkrébo tartozó 

vállalat tőkés megbizottja csak 1945. ilyarán jelentkezett. Visz . 

zsavétele agrárba erősfelháborodóst,  keltett .a.munkásokban. Mir.  

már a kommunistákat kezdték azzal vádolni, hogy pártfogásukba ve- 

szik a tőkéseket, kiszolgáltatják nekik a. dolgozókat. pár .napi fel- 

világositó munkára volt  szükség mig megértették, hogy a . $a e le 

gi kör1Umények között szükség van Gellér József vezérigazgató 

visszavételére. Kell a túdása, a bankokkal, külföldi piacokkal va-

ló összeköttetése„ ami nélkül egyenlőre a gyár nem  sokáig mükbd- 

hetne. :. 

1944. elején az Iparigazgatóság a következő indoklással kérte .a 

Honvédelmi Minisztériumtól Gellér visszahagyását: " Gyárunk szét 

ágazó gépi berendezésével és fontos közszükségleti cikkek . gyártó 

sóval kapcsolatos összes bonyolult ügyeit intézi. Németországi 

mérnöki képzettsége ég több kt lfbldi és belfölai gyárban végzett 

széleskörű két évtizedes gyakorlati tapasztalata,. hasonló képes-

ségti szakember hiányéban rövid uton nem pótelható". . /2/ 

Gellér visszahagyását a HM. ugyan nem engedélyezte, de amit az I-

gazgatóság irt róla, az igaz volt. Ezt kellett felhasználni 'a gyár- 

nak. trthető volt, azemberek aggodalma, félelme.. Még élénken. ki-

sértett a mult, mikor napi 10.12 órai munka mellett  is éhezett 

a családjuk, egyetlen szabad szóért sokévi. börtönre , itélték,őket. 

Az Igazoló Bizottság előtt Péter József meg is mondta, hogy Gei- 

érnél nagyobb munkáshajcsár nem dolgoztatott Szegeden, és Gellér 

intézkedései általában magunkon viselték az antiszociális jelleget. 

1/ Beszámoló az PKP. I. országos értekezletén 1945. "táj. 20. Rákos» 
si Id. fii. 76. old. 

2/ SzzL. Id. h. 7.es.' áíadiüzemm Katonai Parancsnokság. 
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Valahányszor az iizemi eredményt javitani akarta, mindannyiszor 

bérredukcióhoz folyamodott. A munkások privát igénybevétele is  szám- 

talanszor megtörtént.. 	/1./ 	. 

De 1945. nyarán már nem vol t . korlátlan úr a tőkés igazgató. 

Nem gátolhatta meg a kommunisták szervezkedését, nem adhatta ren- 

d&rkézre az öntudatos munkásokat. Az N.B. beleszólt a bérek, a mun-

kafeltételek megállapításába, a termelés irányitásába. 

Persze Gellér nem azért volt tőkés vezérigazgató, hogy ne igye-

kezett volna kijátszani a rendelkezéseket, látszatintézkedésekkel 

pórt hinteni a dolgozók szemébe. Messzemenő szociális juttatáso- 

kat  hangortatott. Munkaruhát ígért,, adott is r  de milyet? 	. 

Kékszinti vékony zsákszövetet, amin minden por, piszok átment, tehát 

nem ért semmit. A kalória rendelet  előtt az U.B. kbvetelte s. hogy 

pénz helyett áruval és élelemmel fizessen. A " jólelki " igaz. 

gatő ur erre is hajlandó volt: egy vég szövetből kifizette az 

összes dolgozót, s hogy a szükséges kalóriát is biztosítsa babbal 

traktálta Munkásait. 	 .' 

Ugyanakkor 8 és társai óriási haszonra tettek szert. Soha annyi 

autója nem volt a gyár vezetőségnek, mint akkoriban. Az infláció 

alatt négy- öt nappal előbb vették fel fizetéseiket, amikor a rossz 

pénz még ért valamit. Az persze nem érdekelte őket, hogy a , dolgozók 

egy heti fizetésükből egy fej káposztát, vagy 4=5 db. cigarettát 

tudtak csak venni. 	 . 

Ujjáépités cimén nem fizettek adöt, ugyanakkor állandóan hitelekért 

ostromolták a bankot. Piac és vevőszerzés helyett Gellér igazgató 

úr is az állam nyakába akarta varrni a tervszeriitlenül termelt sok 

felesleges terméket. . 

1./ Sz. L. id.h. 75.Cs Szegedi Nemzeti Bizottság 1945. 
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Hátráltatta és szabotálta az ujjáépités munkáját is, pl. lenfonó 

gépek Tiszából való kiemelését. S ha valaki. szót emelt ellene, a 
régi bevált módszerhez, az elbocsájtáshoz akart folyamodni, még 

1946. végén, 1947. elején is. Csakhogy a munkások határozott fel- 

lépése megakadályy ozta ebben. Gellér ú elfelejtette, hogy ekkor 

már Magyarország nem az és társai, hanem a dolgozók állama A 

gyár munkásai a felszabadulás utáni hetekben és hónapokban a leg.. 

nagyobb hősiességgel és 5nfeláldozással legtöbbször rendez fizu 

téz nélkül a romokból állitották helyre az üzentet, de nem a tőké- 

eoknek, nem Gellérnek, akit ezekben. a  hónapokban nem is. látott 

A Kommunista  Párt  nem azért serkentette a dolgozókat önkéntes ro.. 

harcmunkára, hogy az infláció né k tlözéeei után átengedje őket a 

munkanélküliség szenvedésének. 	 . 

Gellér azonban kifogyhatatlannak látszott. Az U.Bvtigyekezett a 

maga céljainak megnyerni. Ez annál is  könnyebb  volt, neki, mert 

a két munkáspárt között állandó harc folyt az üzemi bizottsági 

tagságokért, a hatalomért. Gellér igazgató pedig az SzDP--nek volt 

tagja kezdettől, illetve visszatértétől fogva. Hogy tervei még- 

sem sikerilltek, nem az a Ugyetlenségének, hanem a Kommunista Párt 

erősödésének volt köszönhető. A munkások ragukének érezték a gyá..-

rat, s éberen őrködtek elért eredményeik felett. 
A helyreállitás munkálatait a vállalat saját vagyontár°«» 

gyaira, áruszállitásokra felvett  kereskedői  kölcsönök, valamit az 

Angol-Magyar Bank RT . bi telnyuj tálai fedezték. 1945-ben 268 millió 

penget, 1946»ban 1.237.732.000 pengőt kapott a gyár az .Angol-Ma» 

gyar Banktól. Az állam 1945. október 22-én 15 millió pengő ipar-

inditási hitelt folyósitott, 1946. augusztus 3i.ig pedig 55 ezer 

forintot adott az ujszegedi gyárnak. 	 . 

1946. december 30.4n .a vállalat részvényesei közgyülést tartottak 

a budapesti központban. Ezen az ülésen az üzem gazdasági helyze- 
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tének ismertetése mellett, két jelentős döntés történt: 	• 

i./ A Dunaföldvári Kendergyár Rt. 1947. január 1-t5l beolvad a 

vállalatba, melynek részvényei lényegében eddig is az Ang61- 

Magyar Bank  RT.  és abeolvasztó vállalat tulajdonában voltak. 

2./ Alaptőke rendezés. A pengő helyett forintalaptőkére tértek 

át, miszerint a vállalat alaptőkéje 5 millióm forintban. ikrért .. 

megállapitást, e az 125.000 db. 40,-- Ft-os révértékit szelvény-

ből tevődött össze. 

Az alaptőkében való érdekeltség továbbra is az 1940. évi állapo- 

tot tartotta fenn, azaz .60 % magyar, y melynek majoritásával. az 

Angol-Magyar Bank RT. rendelkezett 40 % angol/pénzbe/ kézbe, a 

Rally Bróthers londoni cég tulajdonába kerUlt. /1/ . 

A teljesség kedvéért ki kell röviden térni a gyár hazai 

alapanyagának a kender és len termeltetésnek a kérdésére. Az tizem 

ujszegedi, cibakházi, k lsuj szállási, majd a dunaföldvári kikészi-

tó telepeinek, valamint a környékbeli termelő teruletek összegyüj- 

tött kórókészletei rohamosan fogytak. A földreform következtében 

a nagy gazdaságokban biztosított termeltetés jóformán teljesen meg- 

ezünt.. Az akkori. körülmények .között a parasztságnak előnyösebb 

volt a lakosság részére, a piacra való termelés. Igy az 1946. évi 

kendertermelés csak 5,2 %iát , a Jentermelés 8,1 t. át érte el az . 

1944. évinek. Ez a termelés mindössze 10 %i.e.  volt a felszabadulás 

előtti átlagnak. /2/ 	 . 

Lassu, szívós munkával sikerUlt csak a termelési kedvet felkelte-

ni a szerződéses terUletet növelni. Ezzel párhuzamosan a megfele-

lő vetőmag biztositása is igen sok _gondot okozott. Hollandiából 

több vagon kender és lenmag importálására kerUlt sor. Az alapos 

művelés hiánya :, számos kis területen való termeltetős erősen 

1/ Kónya Sándor: Id.  m. .16. old. . 

2/ Magyar Textiltechnika 1955. 4. 133. old. 
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befolyásolta a rostok, majd a fonalak  minőségét. A minőség javi- 

tasa érdekében a Gazdasági Főtanács az ipari növények .szerződé-  

ses termelésével kapcsolatban. a következő rendeletet hozta: 

A rost kenderkóró ára 

-Rost lenkórá ára 

Mag kenderkáró ara 

28 	+ 6 ,-Ft/g. 	támogatás 

42 Ftdq. +20,-Ft/q. n 	n 

21 Ft. /g. + 6,-Ft/g, 
	n 

I. oszt. kender, mely levágott állapotban 125 cm. vágy ennél nagYob 

II. oszt. 125 cm-nél rövidebb  

I. oszt len: 75 cm. 

II. oszt. len: 70.75 cm. 

A minőségnek megfelelően a termelők prémiumot k tak. /1/ 

Fonási és szövési célokra való jobb felhasználás és az elégtelen 

termelés pótlása érdekében olasz és jugoszláviai kender behozata- 

Iára szorult az üzem. Ezen kívül beszerzési nehézségek váltak még 

pamut és gyapja vonatkozásában is .  

A mal értelemben vett gyártástechnológiai fejletlenség 

mellett sulyosan érintette a gyár fejlődősét a kapitalista gaz-

dálkodásra jellemző észszerütlen termelés. Az üzem vegyes profi.. . 

lu volt és mindig azt termelte, ami éppen a legnsgoybb hasznot biz.  

tositottá. Volt, amikor tele volt a raktár bizonyos cikkekkel, 

mert mire átálltak ennek a termelősére, már nem  kellett a kereske-

delemnek. Soha nem  a szükséglet, hanem csak az egyéni haszon do.. 

minált a termelésben. 

Az áilamositásig kb. 30 félecikket gyártottak. Legfontosabbak e-

zek közül: bőrönd-, .nyugágy-, butor-, Bájt-, husvászon, matrac. 

grádli, lepedő és ágynemüvrászon, damaszt, szineslenvászon, biés, 

szalonvászon, divatanyagok, . cipővászon, préskendő és szövetek. 

1/ SOU,. Id. h. 76 . ce. 
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Zsák-, ponyva., nehéz pamutszövetek, mUszaki szívetek, szőnyegek. 

E cikkeken bel.til többet 8-10 minőségben is gyártottak. 

1947 végére a következő főbb munkálatok valósultak meg: 
1./ Törő, tiloló felszerelése és teljes fzemeltetése. 
2./ Kenderfonoda fessterelése és teljes ttzeme1t .etése. 

3./ Cérnázd épület beiyreállitása, földszinten cérnázógépek, 
. 	 első emeleten felvető és láneorsázó gépek felszerelése. 

4./ Az előbbi épület második emeletén 1000 .személyes kulturterem 
létesitése. 

5./ A szövöde épil.etének rendbehozása, a szövőgépek felszerelése, 
48 átcsoportositása. 	 .. 	 . 

6./ Kazánom ég gépház további épitése és feis .zereléee• 
A tervszerűtlen, önző kapitalista gazdálkodás, talamint 

a nagyméretű, viszonylag gyorsütemi újjáépités kimeritette a  vál-

lalat kasszáját; Egyre jobban növekedtek a fizetési nehézségek. 

Az Angol.Magyaz Bank RT. ezükitette'a hitlkeretet , az angol rész 

vényesekkel. folytatott londoni személyes tárgyalások sem jártak 
kielégitő eredménnyel. A vállalat - bár növekvő .: termelése nem 
tudta fedezni a kiadásokat, egyre növekedett egyrészt az áruszál- 
litásokra felvett kereskedői kölcsönök na sága, másrészt az 
újjáépitésben résztvevő vállalkozók valamint anyagazállitók felé 
felmerült tartozások mértéke. A munkások és alkalmazottak munka. 

bérének időbeni kifizetése  is nem egy  esetben  eulyos gondokat oko. 

zottö A pénziigyi egyensúly teljesen felborult. :  

1947. évi gazdálkodás mérlege 4 millió forintos veszteséggel zárult. . 
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AZ ÁLLAP.'íOSITAS UTÁNI GAZDASÁGI PEJLŐDÉS 

A szocialista termelési viszonyok kialakitása, a termelő-

eszközök társadalmi tulaj donbavételének folyamata az iparban már 

1946-ban, a bányák és a nehézipar legfontosabb .üzemeinek államo-

eitássával kezdődött meg. 

1948.. március 25-én a Minisztertanács határozatát hozott a , 100 mun 

leásnál többet foglalkoztató iparvállalatok államositássáról .. Ez a 

rendelkezés a legjelentősebb lépés volt a  magyar  gazdasági élet- 

nek, az ipar szerkezetének, a gyáripari termelés viszonyainak áta•- 

lekitása szempontjából. Lényegében az ipari burzsoázia gazdasági 

felszámolását jelentette és megalapozta a proletárdiktaturát .. 

A nagyipar minden ágában tulsulyra jutott a szocialista szektor. 

A dolgozók nagy lelkesedéssel vették tudomásul. ezeket a 

rendeleteket. Megértették, hogy moatmár nem a tőkéseknek, hanem 

maguknak dolgoznak, jó munkájukkal a2 egész ország, a nép felemel- 

kedését segitik. 

A fő gazdasági pozioió elfoglalása lehetővé tette a szocializmus 

épitésének tervszerű megkezdését. A hároméves terv i  bár lényegi- 

leg a háboru sulytotta gazdaság ujjáépitését tiizte célul ,. elői-

rányzatai már tnimutattak az ujjáépités keretein. 

A Kommunista Párt által kidolgozott terv alapvető célkitüzése.a 

dolgozók életsszinvonaláinak emelése volt. Az ipari termelésnek 

1938-hoz képest 27,2 5 al kellett emelkednie, ezen belUl a terme-

lési eszközöket gyártó iparágak termelésének 140-150 >3-kal, a fo-

gyasztási cikkeket gyártókénak 100-120 %-kal. A tervelőirányzat 

az iparban a munka termelékenységének 52 -oss emelkedését irányoz. 

ta elő. A többi politikai párt közill egyik sem állt ki nyiltan a 

hároméves terv ellen. 
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Részletkifogást persze sokat hangoztattak,. Pl. azt hirdették, hogy 

teljesen lehetetlen arait ea kommunisták  akarnak: egyidejU1eg jelen-

tősen terjeszteni a termelést ős emelni az életszinvonalát. Vagy-

vagy- mondották.  

Vagy a tervezett jelentős mértékben emeljük az életszinvonalat s  ,s 
akkor nem futja a nagy beruházásokra, vagy nagy berúházásokat lé-  

tesitünk, sekkor nem emelkedik az életszinvonai Felvetették azt  

is ,, hogy ilyen fejlődés csak nagyobb öse .zegü külföldi kölcsön  se-  

gitségével lehetséges. '  Azt is hangoztatták,, hogy a terv nem vaki-  

sitható meg addig .,. amig j óvátételt fh zetünk ;.  . 

Az érvek mögött a tőkések tervei és szándékai húzödtak  

meg.: Arról volt szó, hogy nema karták lény egesen emelni a munkás-  

súg életszinvonalát, szerették volna elrontani viszonyunkat a Szov-

jetunióval, nem adták fel azt a rémónyüket,., hogy hazánkat az ame-  

rikai imperialisták ellenőrzése alá helyezzék .., s ezzel végetvess-

senek a szocializmus további térhódité.ss`nn akp.  

Ezen kifogások felvetése ellenére is, valamennyi politikai párt .,  

végül a hároméves terv mellett foglalt állást. A hároméves terv 

rövid idealatt annyira népszerű lett a dolgozók között F, hogy nem  

léphettek fel ellene ,. Mellette foglaltak tehát állást  abban bizva,  

hogy a terv végrehajtását sikerül majd elszabotálniuk ,. /1/  

A terv gyek orlati megvalösitásanak irányitására és el-  

lenőrzésére létrehozták a munkáspártok vezetése alatt állá Ors.z4 ~  

gos Tervhivatalt ., mely a népgazdaság csúcsán volt hivatva képvi-

selni a munkásosztály vezető szerepét és intézkedéseket tett a  

burzsoázia fokozatos megterhelésére, majd kisajátitására. Az üze-

mekben a munkásellenőrzés a munkásosztály soraiból kikerült üze-

mi vezetők  ős az üzemi bizottságok fokozott tevékenysége biztosi  

totta.  
	4sorommrammor  

1/ Közgazdasági  Szemle 1954. 3. sz. 263. old.  
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A háraméves tery indulásakor a Szakszervezeti Twice a 

munkásosztályhot fordults "Hároméves tervilnk sikere érdekében to 

kozottabb éberségre van szUkSég. Le'kell számolnunk a szabotálók.i. 

kal és gyuJtogatókka/. A magyar dolgonók tudatában vannak, bogy 

a végső leszámolás sikere a; hároméves tery megvalósitásától Viggo 

Ez taremti meg a népi demokrácia szilárd, megdUnthetetlen alapját, 
kulturális és szociális életszinvonalának felemelősőt." /1/ 

A hároméves terv, a munkásosztálY, a dolgozó nép nagY 

erőfeszitéseinek eredményeként az eredeti határidő előtt, két év 

bt hónap  alatt megvalősult. AZ ipari termelés 40 %-kal szárw. 

nyalta  tul sz 1936-as szinvonalat. Jelentős elt016dAs volt a no-

hézipar Javára, melynek feJlődése alapul szolgált a korszerti, fed- ,  

lett gyáripar megteremtéséhez. Megfelelő arányban nő a fOgYasztási 

cikkeket gyártő iparágak termelése is., Pl. 

Pamutszövet 	WEWIlusViYet  

1938 136,4 si,,  100 19,6 - 140 
1948 • 137,1 - 100,5 20,2 - 103,1 
1949 162,7 *. 119, 2  24,5 , 125,1 

/2/ 

A munka termelékenysége 1949-ben elérte sz 1938. évi termelékeny. 

ség 120'át. A hároméves tervet  a beruházások vonatkozásdban is 

tultelJesitettük. Az előirányzott 6,6 milliard forint helyett a 

beruházások összege 10,3 milliard forintra rágott. 
A munkásosztály reilbére 40 %.kal meghaladta a háboru előtti u. 

tolsó év reálbérdt. 
Toltak, akik magyar csodáről beszéltek e nagyszerti 0. 

redmények láttán. Pedig nem volt ebben semmi csoda. 

1/ Szabad Vép 1947. Julius 29. 
2/ U4gazdasági Szemle 1955. 3.4. sz. 471, old, 
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A maga urává lett, magának termelő, saját országát épitő nép ki-  

merithetetlen alkotó erejéből telt mindenre.  

A kapitalizmus gazdasági anarchiája helyébe a tudatos tervszerit.  

s.ég lépett. A dolgozók muztájának eredményét nem sajátitották ki  

á$ herdálták el többé a kizdákeíányol6k., . Hozzájárult a sikerekhez  

a baráti országok, elsősorban a  Szovjetunió segztőkdszsége ie.   

Mindezek a tények lelkesitettók, uj, még nagyobb eredményekre Uez--  

tölySzték az emberellet «  

Részben  még  a hároméves terv időszakára esik az ipar  

centralizációja és a termelés specializálása. A hároméves terv  

la9.att mogkedzett feladatokat ez ipar az első ötéves te ry  folyam  

0133. fejezte be ,.  

A len- .  kenderipar előtt a következő fontos feladatok Allts;k s  

1./ A nagy önköltséggel dolgozó mechanikai kisiizemek megezÜnte±  

tése áe gépparkjuknak a nagytiaemekberi való fel.állitása. .•  

2./ A len4 kenderipari i4zemekből a más iparágak profiljához tar--  

tozó gépek / döntően szövőgépek/ átadása a pamut, selyem és  

gyapju.iparnak, ugyanakkor ezen iparoktól a len- kender szövő..  

gépek átvétele.  

3./ A len-4enderipari üzeméken beli,il _a gépállomány  vegyes össze..  

tátelUnek meg®zUnteté 'sö, .az Uzexii gép- és áruprofilok kia3.a*  

kitáaa.  

44 A vertikális vállalatok nem rentábilie tizemrésZein,ek meg®zUn-  

tietéQte. . 

Az iparig átszervezése a feltüntetett szempontak .  alapján  
.,,,. 

.. 

1950-.►ben be je jezvdött . Az összevonások eredményeképpen 154-re  

az ipar Uzemenek száma a felére csökkent .és három áe feélszere-~ 

eára nőtt az egy il<zemre jutó munkások száma, több .  mint háromszo-

rosára nőtt am egy szövőitzemre jutó gépszám.   
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Az ipar centralizálásával egyidőben ment végbe a gépek és termé-

kek, üzemek közötti átcsoportositása ig. A szövőtizemek nagyfo. . 

ku koncentrációja lehetővé tette a gépi berendezések olyan cso- 

portositásátit,emi által a munka jobb megszervezésével, többgé- 

pee rendszerek bevezetésével és egyéb szervezési intézkedésekkel 

a munka termelékenységét jelentősen emelhették. 	. 

Igy került sor 3949. elején az ujezegedi gyár profáli' 

rozására is. 	 ' 

Ezt a fent emlitett okokon kívül az is siirgette, hogy az államo- 

sitás után a munkásság sulyos anyagi terhekkel vette át a toké- 

sektői- a. gyár vezetését. Az igazgató Kiss József, ottani munkás 

lett. Az uj vezetés tapasztalatlanságánál fogva nem tudott meg- 

birkózni az öröklött hibákkal. Igy a vállalat vesztesége 1948. vé-

gére kb. 11 millió forintra emelkedett. 
A hároméves terv 1947-48 évi szakaszát szövött árura vonatkoztat-

vs  csupán 89,3 4.ra teljesitette. 
Egyre inkább felmerült a gyár teljes felszámolásának gondolata a 

felsőbb vezetés részéről. 
A kommunista mimkások azonban nem adták fel a harcot. Szerették 

az üzemet, eddig - is sokat tettek érte, most uj rohamot inditot. 

tak a termelés emeléséért, a deficit megszüntetéséért. . 

Küzdelmük, mint látni fogjuk, eredménnyel járt. 

A profilozás során 1948-ban leválasztották a rostkiké- 

•szitő telepet, 1949. január 1-től pedig a fonádai gépberendezé- 

sek a Szegedi Kenderfonógyárhoz,.a vigogne fonoda a Bajai Posz- 

tógyárhoz került. A varroda önálló vállalattá alakult, s ez ké- 

pezte a jelenlegi Szegedi Ruhagyár magvát. 

Igy a gyárbaja cérnázó, szövő-előkészitő, szövőde és kikészitő 

üzemrész maradt.. Ez a profil áll fenn  ma is. 
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Másik jelentős fordulat személyi és Ugyviteli vonatkozás-  

ban következett be. 1949. februártól új vezetést kapott a vállalat,  

s fokozatosan felszámolták a nagylétszámü 80-90 főből 6.116 budapesti  

apparátust.  

A személyi változásokkal párhuzamosan • szovjet tapasztala#ok alap- . 

ján «. átszervezték a műszaki-gazdasági vezetés mechanizmusát is.  

A gazdasági egyensúly helyreállitására'több millió forintos át-  

meneti hitelt kapott a vállalat, melyet alapanyag vásárlásra használt' 

fel. ; A gyár vezetői a következő feladatokat  tűzték kim 

1./ Megszilárditani a vezetést, közelebb 'kerUlni a munkásokhoz .,  

állandóan ismertetni a soron következő feladatokat.  

2/Felszámolni a kapkodást, biztostani a szocialista gazdálko- 

dás zavartalan feltételeit, erre megnyerni a  felsőbb gazda.  

sági szerveket,  a.  helyi párt és szakszervezet megfelelő tá- 

mogatását . 	 . 

3./ A 3 éves terv behozásával, agyveszteségek felszámolásával meg- 

teremteni az első 5 éves terv előfeltételeit, és kidolgo- 

ni a gyár mUazaki fejlesztésének és bővitésének programját. 

A kitűzött feladatokat 1949. végére megvalósitották. A vállalat,  

mely időközben a Magyar Kender-  Len.  és Jutaipar RT. helyébe az  

Ujszegedi Kender-• Lenszövő Vállalat nevet vette fel - 3 éves tervét  

101,7 h-ra, értékben 114,3 ,%.ra teijesitette. 	 ' 

tvi forint mérlege 10,9 millió nyereséggel zárult, ill. eredményes 

munkájával behozta a korábbi évek veszteségét. . 	/1./ 

Amint látjuk, a kommunisták erőfeszitését, munkáját most  is  siker 

koronázta. Szívós, kitartó munkával, példamutatással, neveléssel ,el-  

érték azt, hogy mostmár 1200 munkása szívén viselje az Uzem sorsát ,  

küzdj ón, harcoljon a jobb eredményekért. 	 ' 

1./ Kónya Sándor: Id.m, 20.old.  
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Az igy bekövetkezett fordulat a vállalat gazdasági stabilizáció- 

ja 	
f.1 

 lényegesen megkönyyitette az elkövetkező évek tervszerű munká.. 

ját. 

A szocializmus gazdaságialaptörvénye megköveteli az 

ipar állandó fejlesztését a. legmodernebb technikaalkalmazása 

lapján. A gépesités, főleg az automatizálás len-kenderiparban elég 

elmaradott állapotban volt az ötéves terv kezdetén. . 

Az Ujszegedi Kender- és Lenszövőben is  1950-ben kezdődött a gépi 

berendezések kiegészitése, korszerüsitése. A profilozás ‚után ' 

könnyű, keskeny szövőgépeket leszerelték, helyettük széles, nehéz 

szövőgépeket áliitottak be. Sajnos ezek nem uj, modern, hanem öt-

ven-hatvan éves gépek voltak már, s elég sok  problémát okoztak, 

.e még igy is növelték a termelékenységet. 

Üzemrészenként a következő beruházások és korszerüsité-

sek történtek: 

Az előkészítőt 1953-ban 4 db. NDK-ból jött új cérnázógéppel bő- 

vitették, majd folyamatosan további 18 cérnázó és orsózó gép ke-

rült felállitásra. Ezzel párhuzamosan egy új cérnázó üzemrészleg 

is létesült. A m'Uszaki tökéletesités, a dolgozók kezdeményezésé- 

nek eredményeképpen az 1 fő által kezelt orsók száma 46 kél e-

melkedett. A gépek fordulatszámát 31,5 %-kal növelték. 	'. 

1954-ben  két db. ú j , korazerü, svájci, 1956--ban 3 db. csehszlovák 

vetülékeséveld gépet állítottak be, Az egséges copsméretek beve-

zetése ugyancsak elősegitette a munka termelékenységének jelen 

tős fejlődését. 

A szövöde 1 millió forintos beruházással teljesen átrendeződött, 

az eiőbbeml .itett gépprofilnak megfelelően.  Az átcsopartositással 

egyidejüleg felső szijmeghajtásról az alsó szijmeghajtásra tért' 

át az üzem. Ez energiamegtakaritást eredményezett, s egyben meg-t 

eztiintette a balesetet előidéző források legjelentősebbikét. 
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Korszerüsitették a villanymegvilágitást, folyamatosan val.ameny-

nyi szövőgépet generáloztak, 20 gípet vetélő töltő  autőmataval 

láttak el. A fajlagos géptermelékenység növelése érdekében 305 

gépen fordulatszámemelést, 341. gépen egységes gépbeállitást haj-

tottak végre. Ennek eredményeképpen a vetés/bruttó gépóra mutató 

a. következő fejlődést mutatja: 

1.950 3500 	... 100 % 
1954 4085 	.. 116,7 % 
1955 4189 	- 119,7 % 
1956 4160 	,- 118,9 % 
1957 4398 	- 125,4 % 

/1/ 

A kikészitő üzemrészben részben használt, részben teljesen Aj 

18 db. gépet ál itottak fel. Uj száritógép beállitásávai és Aj  

száritáei technológia alkalmazásával jelentősen növelték a pony-

vakfkészitési és szá.ritási kapacitást. 

Az erőműtelepen a négy kazánt korszerüsitették.. /A kézi tüzeié- 

s3 kazánok embertelen fizikai munkát igényeltek. Szakmányonként 

80-120 q szenet kellett belapátolni. Ez, amellett, hagy tüzveszé- 

lyes, az egészségre is igen káros a visszatóduló füstgázok miatt. 

A mechanikus tüzelésnél elektromos erő emeli fel a szenet, autó-

matikusan Uritő tartályokba, ugyancsak gépi erő viszi a tűztérbe. 

A salakot sem kell kézi erővel kiszedni. Ez ezért jelentős, mert 

az ajtó nyitogatása jelentős nőveszteséget okozott, a tüzes sa- 

lak locsolása pedig egészségtelen gázokat fejlesztett. Egy-egy 

talicska siak sulya 160-'180 kg. Tóth Antal például megvakUit az 

itteni nehéz egészségtelen munkától. 	 . 

Most a pincében előre elkészitett csillékbe hullik a salak, amit 

gépi erővel emelnek a felszinre, s iparvágányon továbbitenak. 

1/ Kónya  Sándor:  Id. m. 22. old. 
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Ezbel az uj módszerrel havonta 40-50 vagonrszenet takaritanak  

meg./  

1955-ben új irodaház épült, ezen kívül több mint kétezer üzemi  

padozat és út, 250 m. telepi út épitését, illetve vendbehozását  

végezték el.  

Az anyagmozgatás megkönnyítése érdekében felvonócsörlő épült,  

villamosemelő és szállító targoncák beszerzéeére.kerültsor.  

A vállalat 10 éves termelőéi statisztikai öorzesitő-  

jében melyet 1960 elején készitettek,. a következő adatok mutat-

ják az üzem fejlődését; 	 --  

Beruházás 	.Felújitáa-  
1000 P -ban  

1950 	812  

1951 	630  

1952. 	. 	873  
1953 	940  
1954 	841  

1955 	636 , 

1956 	1501  
1957 	716  

1958 	898  

1959 	. 2384  

- 	 100,0 %  
-~ 

 
77,6 %  

107,5 %
. 

115,8 %  
0 	103,6 %  
= 	78,3 %  
- 184,9 %  
... 	 -88,2 %  
.~ 

 
110,6 %  
.293,6 %  . 

	

920 	100,0 %  

	

1264 	.;,.. 	137,4 %  

	

1988 	- 	216,1 %  

	

1634 	'.- 	177, .6 %  

	

2664. 	- 	224 0 3  3ó 

	

1269 	.. 	137,9 %  

	

1104 	- 	
.. 

120,0 %  

	

1282 	- 	139,3 %  

	

1439 	156,4 %  

	

1956 	- 	212,6 %  

A müezaki fejlesztést, a berendezés bc3vitését szolgáló beruhá-:  

zás-- és felujitási ögszegek igénybóvétele mellett számottevő  

sullyal birt az ujtási mozgalom eredményessége is. A fizika3. és  

müszaki egyaránt  hathatós  segitséget nyujtóttak bevezetett uji-  

tásaikkal, a modernizáelás,. a munka termelékenységének emelése,  

új gyártmányok bevezetése, a korszertt gyártástechnológia alkal-

mazása, az anyagtakarékosság előmozditása érdekében.  
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Ezek közül a légjelentősebbek ' : 
a./ Energia-költség csökkentése érdekében: 

A Láng-Tandem gőzgép kondenz-viz elszivása, 

pozdorja keverése szénnel, 

kazánkő képződés csökkentése - ezek évi 318.000 Ft. 

megtakaritást jelentettek. 	 ' 

b./ Miezaki fejlesztés érdekében: 

nagyméretű papirhüvely használat vetülékcsévélésnél a 

drága facséve helyett, 

a  hiperb6likus .cséve fonaldk olyan elhelyezését tette 

lehetővé, amely biztositja a lefejtés egyenletességét a 

csévetest felső részétől a kezdő felUletig. 1 csévetesten 

igy 20 % kal több fonal helyezhető el, 

a hasitott dobok alkalmazásával a szálsebesség duplájára 

nőtt a keresztorsózd gépeken. Kb. 110.000 Ft. többletet 

eredményezett, . 
a felvetőben a láncfonal.nedvesitését a dob és a.lehen-

gerlő szerkezet közé szerelt vizszórd fejekkel oldották 

meg..' Ezáltal csökkent a fonalszakadás ős a porképződés._ 

A termelékenység kb. 430 000 Ft-ai nőtt' ' 

c. ./ Az új technológiai eljárás érdekében: 

1954-ben bevezették a ponyva és tömlő rézimpregnálását, 

mely a gyártmányok rothadásmentességét, használhatóságá-

nak növelését célozta. tvi 1,3 millió forint megtakari- 

tóst hozott a népgazdaságnak. 

d./ Munkavédelem szempontjából  jelentós volt az 	. 

avató kád módosítása, °Eddig  fizikai  munkával rakták a for- 

ró vizbe a 70-100 kg. sulyu végeket. Kiszedéskor ezek sú- 

lya megkétszereződött és a munkások kezét is megégette.- 



• Most az Aruhordó kocsit betolják a kádba„ elársztják•for 

ró vizzel, majd a zsilipszeril ajtón leengedik atzet és 

kitolják a kocsit. 

A gépek tisztitásánál is sok baleset történt érgen. Ba 

dtletes ujitással védőhálót elektromoean összekötötték a 

motorral* A irédőháló felnYitásakor a motor automatikusan 

megáll* /1/ 

Az tijitómozgalom megszervezésére és aktivitására később még visz-

szatérftk. 

"A gépek jobb kihasználása w  a javitási költségek csökken. 

Use érdekében minden Uzamben meg kell szervezní a gépek rendsze* 

res karbantartását* Minden gépfajtára meg %ell határozni a két 

karbantartás közötti icőt és javítási költségek normájátn* •' 

mondja Uinisztertanáos 1950* december 314 határozata* 

A tervszeril megelőző karbantartás /TMK/ bevezetése textilipar. 

ban nagy haladdst jelentetta Oink jó Allapotának megóvása, 

zsaki szinvonalának amelése terén. Ennek megfelelően az ujezegi. 

di gyárban is a gépek javitását nem rendszertelenUlt a Váratla. 

nul bekövetkező hibák Utemében, hanem megelőző jelleggel és terv* 

szerilen végzik• A gépjavitási tervet összehangolják a gyártási 

programmal is Olyankor végzik a javitást, mikor a géphiány a 

legkisebb kiesést okozza a termelésben, és a kis hiba rövid ifiő 

alatt kevés anyag. és munkaidő •ráforditással, tehát kis költség. 

gel elvégezhető* 

A termelés és a munka jobb megszervezése érdekében 1952- 

ben bevezették a munkaírányit6 vagy diszpőeser sZolgálatot* A 

diszpéeser szolgilat a termelés . kbeezpontositott, folyamatos 

1/ Kiss Sándor tijitási felelős tájékoztatása alapján 



vezetése, a termelés megezakitáe nél.kiili. biztosl.tása, elemzés és  

ellenőrzés atervte9. j eeítés érdekében,,,, :: következtében csökken. 

nek a gépállások. . emelkedik a berendezéQ és munkaerő kihasználás* 
 

javulnak a mitezaki és gazdasági mutatök : 	 . 	 . 

Az előző időszakhoz viszony3.tva, j e.vult a nyersanyag  el» 
látás  is. Tudjuk *  hogy akét. legfontosabb alapanyag .a kender és  
len, . nagyilzemi gazdálkodást kiváM, mivel a táblák szélén a rostok . 
minősége lényegesen rosszabb, mint a. táblák . belsejében. A"nad..  
rágszijn parcellákon igy  igen sok a veszteség. Ennek megfelelő*,  
en államunk arra törekedett, hogy az állami gazdaságok és termer-  

lősaövetkezetek mind nagyobb tertil.eteken termeljenek ipari növé..
. 

nyeket .. Esnek   meg 	lett az eredménye. 
  

Az 1953. évi. termés például háromszorosa volt az 1949. évinek ' ,:  

19534-54.-ben viszont, Nagy Imre jobboldali,,, opportunista politika-

ja miatt  sok TgZ « feloszlott és az igen erősen éreztette : pietását  

a nyersanyag ellátásban. Az if2et ez évben 106,640 sr .ezávet :t+al  

termelt kevesebbet, mint az előző évben. A  nyersanyaghiány miatt  

kellett eibocsájtani 51 munkást is.  

1955*-574‚..ben azután javult ez a hel:yz®t, de a hazai 	és kender  

termelés lehetőségei E1még .  ekkor sem voltak k3használ.vFi. Meg#`elelő, . 

szakszerii munkával fokozni lehetett az átlagtermést* javitani a  

minőséget. Annál is inkább, mert a kender igénytelen nÖveny, . ~a« 
gyaország klimatikus viszonyai termesztésének igen jól megfelel*.  

nek . ée megmunkálási, beta,karitáei ideje nem  esik  Össze a mezőgaz-

daság cst4cs..idén.yével. .  
A nyersanyag problémákon kivül más, gazdaság*pniitikai  

hibák is gátolták a termelést egyértel.mU fejlődését. Az 1950-ben  

megindult Ötéves terV népgazdaságunkban minőségi változást éred.  
, 	 y .. 

mónye2ett t a termel:sé rendkivül Jelentős bővitéo€ve1 magasabb  

ezinvonalra emelte a népgazdaságot, lényegesen megváltoztatta . 
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a társadalmi termelés fő arányait, s ezzel előrevitte a szocia-

lizmus épitését hazánkban. 

Az ötéves terv befejezésével hazánk agrár .-ipari ország-iái. i- 

pari-agrár országgá vált. 1954-ben a nemzeti jövedelemben az ipar 

részaránya 68,2 szálalék volt. A terv végére a gyáripari terme 

 131 .%.kal nőtt, a nehézipar termelése megháromszorozódott, a  

könnyű és élelmiszeripar 127 %-al nőtt. 	/1/ 

A len-kenderipar termelése 1949-hez viszonyitva 124,1 S--kai nö-

vekedett. Ezen befúl közel kétszer annyi szövetet két és félszer 

annyi zsineg és kötélárut, zsákot gyártottak 1954-ben ., mint  

1949~ben.  Meg :Vitt  az ipar sulya is a textiliparon belül: az 1949-

es 6,2 ,'-ró1 közel 9 ;h-ra növekedett az ipar termelési értéke a  

textilipar termelési értékéhez viszonyitva. 	/2/ 

A termelés emelése érdekében üzembe helyezték a Sarkad. Kender- 

gyárat és rikósdpusztai Lenüzemet. 	 . 

Az ötéves terv e nagy eredménye mellett azonban sú- 

lyosan éreztették hatásukat a gazdaság-politikai hibák. 

"Hibát követtünk el elsősorban azzal, hogy nehéziparunk és a ter.-

melési eszközöket gyártó iparunk fejlesztésére tulgyors iramban 

tértünk át, és a tervezés munkájában gyakran figyelmen kivül hagy-

tuk hazánk gazdasági erőforrásait és reális lehetőségeit. ..... 

A legkomolyabb hibát ott követtük el, amikor 1951. februárban  

tulságosan megemeltük ötéves tervünk ipari célkitűzéseit. Ennek  

eredményeként a szocialiszmue gazdasági alaptörvényének célja  

/az egész társadalom állandóan növekvő anyagi és kulturális  

szükségletei maximális kielégitésének biztosítása/, és a cél el-

érésének eszközei a szocialista termelésnek a legfejlettebb tech  

nika alapján történő szakadatlan növekedése és tökéletesedése/  

között aránytalanság keletkezett." 	/3/  
1/ Statisztikái. Szemle 1955. május. Az 5 éves terv eredményei.  

2/ Magyar Textiltechnika 1955. 4. sz. .  135. old.  
3/ Szabad Nép 1953. junius 12. . 
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"Ilyen körülmények között .a bővitett szocialista ú.jrater-  

melés szilárd alapokon fejleszteni csak. ugy lehetett, ha kikiiszö.  

böljiik az ipar és a mezőga.zdaság, a nehézipar és könnyiiipar közöt-  

ti . aránytalaneágokat, ha hozzálátunk mindenek előtt a mezőgazda-

ság elmaradottságának felszámolásához, a fogyasztási és közsz'xik-  

eégleti cikkek gyártásának messzemenő k3szglesitéséhez." .. /1/  

A Központi Vezetőség 1953. juniusában határozatba foglal-  

tia, hogy meg kell  változtani a párt gazdaság-politikáját, laesi«  

tani kell az iparositá.e iitemét,, félifl kell vizsgálni a népgazda-  . 

sági tervet, ennek kapcsán a beruházásokat, jelentős átcsflpártb..  

sitist kell végrehajtani az egész népgazdaságban azért, hogy 'a  

szocializmus épitésével párhuzamosan állandóan és következetesen  

növekedjék a dolgozó tömegek. életszinvonala.  

A határozat alapján fontos gyakorlati  intézkedések születtek,:  

A kormány két izben hajtott végre áirleszállitást, kisebb összeg.  

ben bocsátottak ki békekölcsönt stb.  . 	
. 	

. 

Az MDP. III.  kongresszusa pozitivan értékelte ezeket az  

intézkedéseket és meghatározta a II. Ötéves terv  irányelveit.  

Kimondta, hogy "a második ötéves terv  időszakában folytatni  keli. 

hazánkban - az előzőnél lényegesen lassubb ütemben t  e az eiköve.  

tett u. hibák gondos figyelembe vételével :. a szocialista iparo-  

sitást, amely a jelenlegi szakaszban is a. szocializmus épitésőnek  

fő  eszköze országunkban.  

Tovább kell  folytatni a szocializmus épitését nemcsak  avárosban,  

hanem afaluin;r a: mezőgazdaságban  is.  Fokozott mértékben kell biz.  

toait .an3, a magyar népgazdaságban a szocializmus gazdasági alap.  

törvényének és a mezőgazdaság tervszerii, arányos fejlődése tör ~ 

vényének érvényesülését.   

1/ Társadalmi Szemle 1953. 10-11. :ez.. 930. old. : 
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Ennek  megfelelően a második Ötéves tervelapvető feladata, a ma- 
 

gyar munkásosztály, a dolgozé parasztság, az értelmiség, az e-

gész nép jólétének és mUiveitségi szinvonalának további emelése,  

a fogyasztásra kerülő aruk mennyiségének növelése, minőségének  

megjavitása, az áruválaszték bővítése, a lakosság szociális el-

látottságának, egészségv4delmónek, lakásszilkségletének, kultu  

rálie igényeinek fokozott kielégitése utján." /1/  

A kongresszus elhatározta, hogy az 195 .5-ös évet a terv alapos  

eIők'szitésére használja fel. 	 . 

A kezdeti eredmények ellenére sem változott meg gyö  

keresen a helyzet, Ellenkezőleg: Ebben az időszakban .a pártegy.  

ség megbomlott, lényegében megsztInt a pártvezetés de  a párt po  
litikai irányvonalának egysége: ingadozás,' végletes állásfogla.  

lások, kapkodás jellemezte a politikai irányitá szervek monyé..  

iát Mindez nem maradt hatástalan a gazdasági életben. Á revizi-

onisták a nehézipar visszafejlesztésével akarták növelni a kÖnyi . 

nyUipar termelését. Intézkedéseik következménye lett az ipari  

termelés visszaesése, a termelékenységi és önköltség-csökkentési  

tervek nemteljesitése sok ö.zemben, 	 . 

A revizionizmus elleni harcban a Központi Vezetőség 1955. márei.. . 

usi ülése bizonyos lépést jelentett  előre. Hatirozatiban elitél-

te a revizionisták fejlődést gátló tevékenységét és megbélyegez-  

te Nagy Imrét, mint a jobboldali opportunizmus fő képviselőjét.  

Hiba  volt azonban; hogy  nem tárta fel alaposan a jobboldali el .. 

hajlás gyökereit, eszmeileg nem leplezte le eléggé és nem muter-+ . 

tott rá arra a sulyos veszélyre, rnit 'a jobboldaliságnak való bej-  

hödolás jelent. Ugyanakkor lényegében szektás platformról hirdet  

te._deg a. revizionizmus elleni harcot. 	 . 

1/ MD?,  III. kongresszusának  rövi.ditett jegyzőkönyve. . 13p. 1954. -.  

5940 old.  



Némi javulás mutatkozott az MP. XX. kongressusa után, 

bar az.MDP. Központi Vezetősége  nem: vonta le kellőképpen- a 

tanulságokat. Pozitiv lépés volt, hogy a. Központi Vezetőség 

1956 áprilisábankidolgorta és vitára bocsújtott a a második 

5 éves tery irányelveit, amelyben mix' figyelembe vették az 

első 5 éves.:tery taPasztalatait, és a Központi Vezetőség 1953 

juniusi határozatának megállapitásait. Az irányelveket a Köz. 

"nti  Ve"tősglg 1956  Jullusi llásán fogadták el. A határozat 

jelentő intézkedéséket tartalmazott a  gazdasági  vezetés meg. 

Javitására. LeSzögeste, hogy minden szinten növelni kell a 

gazdasági vezetők önállóságát és jobban érdekeltté kell tenni 

a dolgozókat a termelés gazdaságosságában, a jobb minőségii 

termékek előállitásában• ezzel egyideVileg érvényt kell sze. 

rezni a kÖzPonti iránYitásnak, amely a gazdaság vezetésének 

egYik legfontosabb alapelve. 

Amint láttuk az ország fejlődését igen sulyos gazdeads. 

politikai hibák Atriltatták. 

A len.kenderipar termelésében azonban ez kevésbé volt érzé. 

kelhető. Az 1938..as szinvonalat /a  szövet  termelésben/ már 

1948 49 .0re elértéki s utána is a termelés egyenletesen ivelt 

felfelé. Magyarázható elsősorban ez a profilozással, a gépek 

technikai fejlődésévek, a beruházási és felujitási összegek 

helyes felhasználásával, a hazai nyersanyagbázis fokozatos 

növelésével, a kUl. és belföldi kereelettel, 

Az Ujszegedi Kender. és Lenszövő vállalat dolgozói nem 

hortak szégyent Uzemükre, RUitid idő altt  nem, csak behorták 

maradásukat„ hanem az élözemek sorába kerUlt• 

/RUM* meglezt á számok tUkrébent 
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1939. 
1945 
1947 
1949 
1950 
1951 .  

1952 

1953 
1954 ,  
1955 
1956 
1957 

19.58 .  

1959 
1960 

Szövő- 
, 	gépek , 
1 

1  

tor  r_m_e'l 
- --ii-e-tés 	en 

, 

é. s 	. 
Ipari munkás 

1 ' 

Termeléke# 
vets 
szövő- 

gép.' 

./ 
mu 

1 

i  

0 	b4p2 -, 

i 	100,0 1000,. 1 1000 ; 1400.- 100,0 100 0 0 1 

. 	10,0 13,0 
, 13,1 	425 • 30 ,4 129,9 

, 	55,8  41 , 1  1 53,5 	900 • 64,3 73,6 

81,5 * 93,5 102,1 	885'é 63 1,2 114,8 ' 	1 

i 	85,0 . 114 00 15005 1015 * 72,5 134,1 2 

117,8 1  172 07 1110 * 79,3 - 140 0 3 2 

120,8 : 

	

86,8 190,9 1190 * 85,0 139,3 2 
1 	88,8 128,6 206 , 1 1206 , 0',  86 ,0 144 g 9 2 

89,0 , 	126,1 212,3 1155 • 82,5 141,7 2 

89,0 127,9 226,8 1244, * 88,9 143,7 2 

' 	89,5 105,6 203,3 1/80'4 84,3 118 00 2 

89,5 116,4 240,8 1157 * 82,6 130,1 2 

- 89,0 118,9 244,1 1103 0 78,8 134,3, 3 

89,0 144,4 274,5 1235 * 88,2 162,3 3 

89, 6  156,0 299,4 ' 1320 * 94,3 193,9 3 

zéS-_ 
1 

nkás  

004V 
4344: 
831■-j» 
5%6' 

170. 

55,2. .• 

30,1  

914' 

09,1. 

141' 

/1/- 

Az adatok j61 érzékeltetik a gazdasági tevékenYség fejlődését, 

az abban bekövetkezett változásokat* 

A vállalat 1945. évi maypontra* viszonylag .  vid idő alatt . 

1949. évben eljutott a háboru előtti bázis időszak szinvonalára. 

A táblázat a fejlődés két fő jellenvonását tÖkrözit 

Az egyik a termelés igen jelentő s felfutása 	hogY a 

szövőgéppark és az ipari munkáslitszin elérte volna az 1939. 

évi állapotot. ebit a milszaki fejlesztés'és a termelő munka jobb 

megszervezése érdekében hozott áldozatok . elavult géppark mellett 

is - rendkivill kedvező mértékben növelték a vállalat termelőkéPes- 

4360t, 

Milawmialignmaismormilsorsomilig hliowaslill40101•01•Tomoiiorw  

la Itőnya Sándor: Id. m. 25. old. 



Az ország termelése 	A gyár termelése ' , 

kender ás  lenszövetbol,  

30p4 mi' 	~ 
===á= -s:szCssc*q.^:ss,s:=*aa=lr==a=w~. ~~cs~~z .~~~t~~s~~ =z--•-as.--~~~~ssat~es~k;~~ 

14flfJd 	%  

Afl2.ódós másik t8 jellemvonása a termelt cikkek Usezetételében  

bekövetkezett igen Jelentős eltolódás:  

Az 1950„ óvet megelőző időkben a termelés nagyobb  hányadát a  

k.öxtny'ü i  keskeny,_ vékonyabb fona1b6l kés2Ult, tehát vetés e .iirilbb  

áruk képezték: 'Ezután pedig torditott a helyzet.  

Ezeket érzéke1tet~. a vetés ás m~ ~termel.és f~j~údé~ közötti eltoló- 

dás. 

 	.,.  

dá9. A gyár termelése országos viszonylatban -  is. :Jelentoe4,  a mint  

ltátni fogjuk termelési 'százaléka mindig fölötte Van  az országa®ds.  

1950 	15,594 	100;0  
1951 : 	' 17,496 	, 112,8  
1952 
	

18.844 	- 120,8  
1953 	20.030 	128,4  
1954 	21l►138 	1:35,.5  
1955 	22.302 	143,0  
1956 	18. .984 	121,7  

1957 	.23.854 	,152,9  

4.:78a,6 	100 0  
5.507, .8 	: 	115,2  
6+476,7 	135'$5  
6•709,5 	140,3  
6 .682,9 	138,1  
6.818,9 	142,6 . 

6.217,8 	,,130,1  
7:434 s4 	155,5  

/1./  

Amint láttuk a termelékenység is .1955wig fokozatosan e-  . 

melkedett. Ez több okkal is magyarázható.  

Talán elsősorban azzal, hogy megváltozott az emberek munkához va.g►  

16 viszonya. Egyesek csak azt érezték, hogy most már nem a t8ká.  

seknek termelnek, a több, jobb munka nekik is hasznot jel.ent, má-

sok már ismerték ,Lenin megál.lapitását is: 	 . 	 . 

" A kapitalizmust azzal lehet évglegesen legyőzni, ás azzal  fogjuk  

1/ Statisztikai €vkönyv 1949-..55. 82. old. ás a vállalat tizéves ter..  
melési statisztikai összesitője nyomán. 	 . 
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véglegesen legyőzni, hogy a szocializmus a munkának uj, sokkal ma. 

gasabb termelékenységét hozza létre." 	 /1/ 
Emellett emelkedett a munkdsok szakképzettsége is, nőtt a terme. 

lés mUszaki szinvonala, a többi len-kender Uzemmel való 

ta egyUttmUködés, az ilenjáró munkameidszerek átadása, - elterjedt 
a Szocialista munkaversetty# csökkent a fegyelmezetlenek same. 

A termelékenység állandó emelkedésével párhuzamosan csökkent a ter-

mékek Unköltsége. Az önköltségesökkenés nemesak a termelékenység 

emelkedésétől fUgg, hanem a termelvények előállitására forditott 

nyersanyagok, fUtőanyag, elektromos energia takarékos felhaszná. 

lasától, a eelejt ós a bulladékaliyagok csökkentésétől is, tppen 

ezért ,  forditottak olyan nagy sulyt az anyagtakarékosságra. 

Igyekeztek a eopsokat teljesen ledolgozni, a lánehengeren maradó 

egy-másfél méter anyagot csökkenteni, a festőben takarékoskodtak 

a vegyszerekkel stb. 

A pártszervezet kezdeményezésére tanfolyemot inditottak a milveze. 

tők számára. A tárgy a termelés gazdaságosabbá tétele volt. 

Mindezek a  helyes  intézkedések kedvezően hatottak az 

Uzem fejlődésére, a termelds számszerű eredményeiben ez láthatő 

id. Azonban a gazdaságpolitikánkban mutatkozó ingadozások e gyár 

életére is hatottak .  Ezt bizonyitja atáblázatban kimutatott ered. 

=bay, amely szerint a gyár termelése 1955-ben az előző  évhez  vi-

szonyitva 3 %-kal emelkedett, ezt azonban csak ugy tudták el6rni, 

hogy a termelésben foglalkortatott dolgozók számát 1955-ben 1954- 

hez viszonyitva 89 fővel emelték. Ennek következtében a munka 

termelékenysége  nem  amelkedett, hanem 2,1 %.kal csökkent. 

1949-ig a gyártás nagyobb hányada a lakosság közvetlen 

céljait szolgálta. Az ipari, mezőgazdasági, valamint közUleti 'ed. 

lokra felhasználható un. nehéz textilipari szbvetet az ösez 

1/  Lenint  Marx, Engels, marxizmus 374. old. 
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gYártásnak még csek 25 %-át tették ki 1949..ben. 

1950.ben megkezdett iparági szÖvőgép átcsoportositások révén a 

gydr döntő mértékben nehéz textiliák gyártásárs állt át, A la. 

kosság részére közvetlen és közvetett felhasználásra konfeki-

ció és kárpitosiparon kerosztül különféle szabó-kellék, házq. 

tertási textiliák, kárpitoskellékek és szőnyegek gyártását vé. 

gezték. 

1945 óta különösen sokat fejlőaött a szőnyeg-gyártás, nap- fu-

tó-, össeekötő ezőnyegek kb. 200 féle mintával készülnek. A mi. 

nőségileg kifogástalan gyártmányok iránt igen nagy Volt a keres.. 

let és a megrendelések egY részét kapacitás hiányában kénYtele** 

nek voltak elutasitani. 

A nehéz textiliák körébe tartozó müszaki szövetek a népgazdaság 

legkülönbözőbb iparágainak speciális igényeit elógitették ki. 

E gyár termékeit felhasználják a gumi., jnU., Maya., kőolaJ-* 

cipő., cukor-, vegyi-, gyógyszeriparban. 

Az emlitett iparágak vállalataival való legszorosabb együttmükö. 

dés alapján számos olyan kimintázáe került gyakorlati felhaszná. 

lásra„ amelyet korábban jelentős deviza összegért külföldről kel- 

lett  beszerezni. Igen sok u4 gyártmány a korábbival szemben a .  

használhatóság időtartamát növelte meg. P. a Ruggyantaárugyar 

által korábban felhasznált 5 réteges pamut bányaheveder helyett* 

három rétegből 6116 müselyem hevedert gyártanak. Ez élettartam* 

szakitószilirdság 48 ár szempontjából is kedvezőbb, s több mil. 

lió forintos megtakaritást eredményez a néPgazdaságnak. 
A nehéz textiliák körébe tartozó ponyvatéleségek és tömlőszövea-

tek is jelentős fejlődést mutatnak minőségileg is élettartam te. 

kintetében is. A durva, nehéz kenderponyvák finomodtak, kb. 40' 

%.kal csökkent a sayuk. A kikészitésnél a hagyományos keményi. 

• tős impregnálisról Attértek a mügyantels, főmkomplexes impregná. 
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lásra. Már ezekben az években kisérleteztek a lángmentes ponyva 

gyártásával, ennek teljes kidolgozására azonban cask 1958*ban ke* 

rUlt  sor. 
A gyár termékeinek egy része a b lföldi szükségletek ki. 

elégitésére szolgál, másik részét külföldre szállitják. A Szov. 

jetunió 4s a népi demokratikus orszdgokon kivUl szinte valamenp 

nyi tszak-Európal dllamba exportálnak. 

Export kiszállitásuk 1000 re.ben a következőképpen alakult: 

1950 700,5 * 100.0 % 
1951 1173,9 . 167,6 % 
1952 898,4 .0 12893 % 
1953 501,4 71,6 % 
1954 107295 . 153,1 % 
1955 1161,8 16599 % 
1956 84499 100,6 % 
1957 695,7 9993 % 
1958. 1211,3 . 172,9 % 

1959 206999 • 29595 % 
/1/ 

A  vállalat sulyponti kérdésként kezeli a korszeril tech-

nológiai és kikészitési eljárások bevezetését, a kapitalista pi. 

aeon való versenyképesség érdekében. 

A gyArtástechnológiai leirásokat, molyek egy.egy minő-i  

ség gyártisi menetének,  gyártáei és gépi adatainak munkafázisok. 

ra bontott, részletes és deszefüge leirása, az Uzemvezetőknek, 

technikusoknak, milvezetőknek kiadják. A cél ezzel az, hogy biz. 

tositsák a gyártási egyöntettiséget és technológiai fegyelmet, 

lyet azutén az 44 9  fejlettebb technológiai eljárások alapjait ké. 

pezik. Az 4J9 korszerti technika alkalmazásában, a müszaki szinvo. 

nal emelésiben sok segitséget kap as üzem a Textilipari KUtató 

1/ A vállalat tizéves statisztikai összesitője 1960. 
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Intézettől, a * Müszaki Egyetem Textiltechnológiai Tanszékétől és 

a Textilipari MUsZaki és Tudományos Egyesillettől. 

Az  •egyes , üzemi problémák megoldásában tanácsot adnak, s egYben 

arra is serkentik a 36 szakembereket, hogy a tudomAnyos kutat6 

milnkában részt  vegyenek. 

Ezt a munkát elősegiti az a tény is, hogy az'iliamnek 

korszerü, modern * gépekkel ellátott laboratóriuma van. Itt dolgo 

zik. a  MEÓ  szervezet  ./minőség  ellenőrző osztály/ is, melyet 1950.. 

ben állitottak fel. Müködési 	 támaszponti ellenőrzés 

az előkészit6 tizemekben,  nyersáru átvétel, készáru átvétel,  m1. 

asités, valamint a laborai6rium müszeresellenőrzése illetve 

évenkénti bitelesittetése. A ME0 dolgozái'régi szákmunkások vol. 

talc, akik többéves szakmai gyakorlattal rendelkeztek, s igy sei 

gitséget is tudtak nyujtani a minőségi biba kijavitásában. 

A lab6ratóriumban vizsgálják a'fonalak szákitőerejét, nyulását, 

egyenletességét, sodratát, nedvességtartalmát stb. Ez azért is 

fontos, mert a különböző helyekről érkező fonalak felbasználhat&. 

eágát a gyártásvezetőségnek ismernie kell. 

A szöyet vizsgálatoknál a szövet szakitderejét, nyulását, tar. 

tósságát, négyzetméter sulyát, Vizoszlop magasságát és  egyéb  twe 

lajdonságait Vizsgálják rendszeresen. 

Az  üzem  a második ötéves tervben a következő feladar-

tokat akarta  megoldani:  

Nyersanyag takarékosság területén: a azövetek Atlagsulyának 

csökkentése, milanyagok felhasználisa,  importanyagok  felhaszs 

nálisának a hulladéknak, a selejtnek a minimdlisra csökken. 

tése, illetve megszüntetése. 

A termelékenység fokozása érdekében: 43 gdpek, ' Ilj gyártisi el. 

járások alkalmazása a meglévő gépek müszaki állapotinak 



javitása fokozott automatizálásat ellenőrző., regisztrailó 

milszerek fokozott alkalmazása,a szállitis gépesitése, a mango 

kafolyamatok jobb, célszerubb megszervezése, a technológiai 

fegyelem megszilárditása, a minőség javitása, a választék 

bővitése 

Ezekből a feladatokból azonban 1956-ban keveset hajtottak (Ware, 

4z osztályellenség ekkorra mar erősen aktivizálódott„ s mint is. 

meretes, 1956. októberében fegyveres ellenforradalmi lázadást 

robbantott ki. 

'Kétségtelen azonban, hogY a pártvezetés hibái ellenére is, az 

" 1949-56 között szUletett sikerek történelel jelentőségtiek 9  

lyon fejlődésre osak a szobialista tervgazdálkodáe Japes* A gaz-. 

dasági életben a felszabadulás óta elért hatalmas eredménYek tő** 

nyei bizonyitják a szocialista rendszer hatalmas fölényét a kapi. 

talizmus felett." 	/1/ 

6. AZ ELLENFORRADALOM OKOZTA KAROK ÉS AZOK 

HELYREALLITASA 

Az ellenforradlan fegyveres csoportjainek szétzuzása, a 

proletárdiktatura megezilárditása lehetővé tette, hogy a párt a 

gazdasági helyzet stabilizálására összpontositsa erejét. 

Az ellenforradalom szétszilálta az orazág gazdasági 41et6t o  

lyos anyagi károxat okozott a magyar népnek, s dtmenetileg visz-

szavetette a szocializmus épitését hazánkban. A 

Az Ujszegedi Kender és Lenszövő Vállalatnál több mint 21 millió 

forint kiesést okortek az ellenforradalmi események: 

1/ Az MSZMP. VII. kongresszusa. Bp. 1960w 42. old. 



1956, IV. n.év. 899.400 e kész szövet . 18.273.000 Ft. kiesés 
termeléssel nem arányos bér 1.941.200 Ft. 

1957. I. hó ' 	67.100 if készszövet . 	981.000 Ft. kiesés 

21.195.200 Pt. 

' 	/1/ 

Infláció, gazdasági csőd fenyegette az országot, s hogy ez nem 
következett be, azt elsősorban a Szovjetunió és a népi demokra. 

tikus országok nagymértékii, gyors segitségének köszönhetjük. 

19574végére Lair helyreillt a. néPgazdaság. A termelés ős a dolgo. 

zők életszinvonala elérte és meghaladta az 1955-ös év szinvona. 

Az 1957. ‚Vi Országos Pártértekezlet megfogalmazta a legfontos. 

sabb gazdasig-politikai célkittizéseinkets "Népgazdasági terviink.. 

nek, e tervek megvalósulásának két alapvető célt kell szolgálni. 

uko biztositaniuk kell a kizsákmányolástól mentes szocialista 

társadalom felépitését és'ezzel egyidejilleg a dolgozók életszin. 

vonalának, mmyagi és kulturális igényeinek növekvő szinvonalu k i. 

elégitését a termelőerők állandó fejleeztésének utján." 	/2/ 

Célul titztük ki a termelékenység emelését, az önköltség csökken. 

tését a munka jobb megszervezésétta milszaki szinvonal fejlesz. 

tését. 
Nézzük meg, hogyan valósitják meg ezeket a feladato. 

kat itt az üzemben. 

E nagy  munkában  jelentős szerephez jutott a  munkástanács  helyett 

létrehozott Uzemi Tanács. Dar az MD?. 1956. juliusi  határozata  

kimondta, hogy növelni kell az egyszemélyi vezetésEértetlen fenn. 

tartása mellett a  munkások  és dolgozók szerepét sz üzem minden 

1/  Megyei .  Biróság N8. I. 1103/1957. Nyomozati jkv. Királyházi 
Sándorról 324. old. 

2/ MSZMPw Országos Értekezletének jegyzőkönyve. 
Kossuth Könyvkiadó Bp. 1957. 266. old. 
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irányu gazdagági tevékenysdgében. Módot kell rá találni„ hogy 
egyre többen vegyenek részt a tervezés, a munkat9zervezés ' ée az 

irányitás megvitatásában. 

Az ellenforradalom alatt megakakult munkástanács, amint láttuk, 

nem is akarta megval.ósitani ezeket a feladatokat, inkább a Murt- 

kásQk meglévő szerveit is támadta, sztrájkok szervezésétí 'az iis+ 

zemi vagyon elherdálá$át, a munka ujrafelvételének akadálynzáw. 
sat tartotta ,  legfontosabb feladatának. 

Természetes tehát, . hogy a kormány feloszlatta a murxrástanáosokát, . 

határozatot  hozott  az fi.fzemg Tanácsok felállitásárái: 	.... 

Itt vállalatnál az Ozemi Tanácsnak 81 tagja van. 49 fő  a zsak-. 
szervezeti ákt.ivákból az Ozemi Bizottság jelölése alapján, 27 

fő a dolgozók - jelölése alapján, 5 fő  pedig  hivatalból tagja :az. .- 

Ozémi Tanácsnak. 

A  tanácsnak  véleményezési, elleiaórzési :, számos kérdésben döntési 

jogs van. Ellenőrzi a termelő berendezések, a nyersanyag, a Péaz.. 

ügyi  eszközök  és a munkaerő tervezerii feikim,sználáeát, a miiszaki 

fejlesztés feladatatnak végrehajtását, , a minőségi  ellenőrző szer-

vek mifkódéset, a  munkafegyelem megtartását, a társadalmi tulaj  

don  védelmére . hozott rendelkezések , végrehajtását. 

Az Ozemi Tanács dönt a nyereségrészesedés felosztásáről, a szOi 

ciális  beruházásokra  szánt összegek, az igazgatói alap szociális 

és kulturális célokra forditható részének felhasználásáról,, stb. 

Az tizem dolgozói sokat vártak az Uzemi Tanácstól, e tevékenysé-

gében nem is csal:ődtak. Segitették is javaslataikkal, vitáikkal 

a tanács mtikbdését; a  közösen  elfogadott határozatokat pedig ma.► 

radéktalanul teljes3.tették. . 

Gazdaságosan használták fel a beruházá,eokra,. í'elujitáeokra szánt 

összeget is.  
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1957=ben kibővitették a szövöde épúletét és a kik4szitő ftemrész 
helyiségeit, új irodaházat, öltözŐ-f(rdőt épitettek az erőtelep és 
a műhely dolgozóinak. 

1957-=ben végáru festőgépet, 1958.iban három darab csehszlovák 
vetülék csévelő gépet, 2 keresztcaévelő gépet vásároltak, 	. 

ezá .litás megkönnyítése érdekében motoros targoncákat . , henger. 
hordó kocsikat, ládaemelő targoncákat helyeztek üzembe, gépkocsit 

vettek . 

1959-ben fonalszáritő gépet, 3 db, nehéz keresztcsével ,ő gépet, . 

az NDKwből, 2 db. nagyteljesitmény z .felvető gépet vettek/ a.. régi 
felvető gépek percenkénti fordulatszáma 60.65, az új, -,4  . 130.140. 
A régi. gépeken ha elszakadt egy  szál, legtöbbször nem vették 

észre, azt a szövésnél kellett pótolni, az új gépen a szakadást 
elektromos lámpa jelzi.. / 
Ugyanebben az évben'a Textilkutató Intézet 'segitségével szerkesz- 

tettek egy új kondenzáló $épet, mely a legkorszerűbb kikészité 

si .eljárások bevezetését teszi lehetővé. . /A lángmentes ponyva 
és az egyéb műanyaggal impregnált teztiliák ugyanis, magas 140- . 

170°  hét követelnek, amit a régi kondenzáló gépek nem tudtak 

bizto .eitani./ 	 . 

A javit .őmühelybe . marógépet vettek, mert eddig a fogaskerekek ma- 

ratását más üzemek végezték, bérmunkában. 	. 
1959. végén, 1960. elején állitották fel a  nyomó-üzemet, mély .. 
olcsó, tetszetős szőnyeget ad a kereskedelemnek. 	. 

Az üzem technikai fejlődését azonban nemcsak az új , . 

gépekkel. biztoaitották, hanem elsősorban a meglevő gépek korsze» 

rüsitésével. Ez elég nehéz feladat, hiszen a gépek többsége 50. 

60 éves, és már eddig  is  igyekeztek a lehető legmagasabb :ered» 

ményt elérni velük. Növelték a gépek fordulatszámát, a szövő . 



gépekre automata vetUlék-cséve váltókat szereltek, önmüködő fi-

gyelőberendezéseket, un. fonalőröket alkalmaztak, a fonalegyen-

letesség mérésre önmilködő vizsgálati készüléket helyeztek itzem* 

be. AkmUszaki fejlesztési feladatokat termelési tanácskozásOk9n. 

Uzemi taniceliésekentmUhelyértekezleteken ismertették,.pályáZa0 

tot hirdettek megoldásukra. Egy ilyen pályázat eredményeként va. 
lősitották tieg 1957-ben az állványos bzövést. Ennek lényege erg', 

hogy lancfonalat nem lánchengerről dolgozzák le t  haneM a szögi,  

vőgép-mögött elhelyezett állványról. Ezáltal .  a felvetés mÜvoie 

te kikaszöbblódik v elmarad a láachenger szövőgépre szerelése, a 

kötözés, fUzés, nyUstbeszerelés. Lánchulladék nem keletkezik, 

ez. Jelentős auyagtakarékosságet jelent, mert a lánchengeren min. 

dig fennmaradt másfél.két méter fonalmennyiség az áru teljes sz6... 

lességében .  Minőségileg is jobb terméket gyárthatnak igy, és le. 

hetővé vált, hogy szélesebb árut, pontos véghosszat szedjenek is 

a gépről /amit a 200 m.es hengereknél csak korlátozottan tehettek 

mea. 

1960-ban 14 ilyen állványos szövőgép müködött. 

Az Uzem, ajabb  gyártmányai  kzU1 killönösen kereset-

tek a lángmentes ponyva és a film-nyomással előállitott termeékek. 

Ez utóbbinál a szövetet speciális ragasztóval vonják be, s a mil 

llméternél is kisebb elektromos töltésti textilszálakat ráfuvatják, 

a szövet  ezáltal  bársonyszeril feltiletet kap. 

1958-ban a Budapesten rendezett len-kenderipari árubemutatő 

állitáson uj cikkeivel komoly sikert ért el az Uzem. 1959.4ban 

egyik kiállitott szőnyegilk az "év legszebb terméke" cimet nyer. 

te. 

A technikai azinvonal emelkedése,a jobb munkaszerve» 

as, sz  Ösztönző  maszaki norma bevezetése rövid időslatt megmus,  

tatta hatását 



. A 45. oldalon látható 'statisztikai adatok bizonyitják hogy nőtt 

a gyár termelése, emelkedett a termelékenység. 

Ezt bizonyitja az egy főre eső napi termelósi érték alakulása is: 

3.956 644 Pt. ,,, 	1000 %- 
1957 765 Ft. - 	118,7 % 
1958 823 Vt. . 	127,7% 
1959 866 Ft. - 1 	134 $4 % 
1960 748 Pt. 116,1 % 
1961 814 Vt. - 	.126,3 % 

A vállalat vezetősége az  önköltségcsökkentés  fokozása érdekéban 

éves takarékossági tervet dolgozott ki, mely tizemrészenként tar-

talmazza azokat a törekvéseket, melyek az anyagtakarékossigra, 

gazdaságosabb termelésre o éssszerdsitésre, a minőség lavitásara 

vonatkoznak. 1959-ben pl. ez kétmillió forintos megtakaritást e-

redményezett.  Ebben  az évben inditottak harcot a "Kiváló minős46- 

get gyártó 	oim eléréséért is. A cél ezzel am volt,: ho gI rib- 
veljék a kizárólagosan minőségi árut gyártók számát, a fegyelme-

zett, 100 %.on fain teljesitők arányát., 

Az  ország gazdasági  és politikai eredményei, az =P. 

XXI. kongresszusának nagyszerti célkittlzései növelték a dolgozók 

lelkesedését és öntudatát. Helyeeléseel fogadták az =MP. KU.. 

ponti Bizottságának 1959' márciusi határozatát,amelyben azt aján. . 

lotta, hogy gyorsitsuk meg a szocializmus épitését és 19596.ben 

érjUk el főbb vonatkozásokban azt a szinvanalat amelyet a három-,  

éves  tery 1960.-ra irányoz elő. 

A Pártkongresszus elfogadta ezt a javaslatot, a kimondta, bogy 

" A legközelebbi években be kell fejezni a szocialista társadalom 

alaMainak lerakását és meg kell gyorsitani a szocialista 

1/ A vállalat tizéves tmrmcl:é®i statioztikai összesitője. 
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társadalom fe].épitését." 	/1/  

Ez a célkitüzés_ az ellenforradalom utáni évek gazdasági munká já..  

nak  tapasztalataira, a hároméves terv első két évének elemzésére  

épült.  Az  azóta eltelt iáá igazolta, hogy 3 kongresszus célki.  

tüzése a haza3.y a  nemzetközi gazdasági és politikai " feltételek  

helyee, marxista elemzésén alapult.  

A dolgozók  kezdeményezésére  széleskbrii  munkaverseny  

bontakozott  ki  a pártkongresszus tiszteletére. A  szocializmus é.  

pitésének ezt a kommunista módszerét az eilenfnrradalcim tul  

san eltemette; 	 . 	 . 

A párt  ős szakszervezeti vezetők az üzem dolgozóival egyetértés«*  

ben ős közösen határozták meg azokat a célokat, amelyeket  a ver-  

seny során el akartak érni. Egymás után alakultak meg a szoaia*  

lista brigádok. Vállalásuk három fő területre irányult:  

szocialista módon dolgozni , tanulni  és élni.   

A brigádnak. mindenki tagj  a  lehetett, aki  niagáévá tette a célki-

tűzéseket, s legjobb tudása szerint igyekezett megvalositani a. . 

zokat. 1959. végére az üzemben öt szocialista brigád müködött.  

Termelésükben tulhaladták az üzemrész átlageredményeit, a méiaza.  

ki, szervezési d; gyártmányfejlesztési, ujit3si feladatok  megól.  

dásában aktivar' résztvettek. A m3.nóségi termelést, a takarékos.»  

kodást eisőrendü feladatuknak tekintették. A brigádok tagjai  

rendszeresen látogatták a szakmai előadásokat, tanfolyamokat,  

politikai szemináriumokat, sokan vettek részt állami oktatásban  

is. A közösségi szemlélet erősitése, a szocialista együttélés,  

a kommunista erkölcs fejlesztése céljából a brigádtagok segitet ~  

ték egymást a munkában, egyéni életben, kötelezettséget vá2lal*  

tak a fegyelmezett munkára. 	 . 

1/ MUMP. VII. kongresszusának jegyzőkönyve. Bp. 1960. 50. öld,-  
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Röviden ittekintettük sz Ujszegedi Kender. és Lenszövő 

Vállalat  gazdasági  fejlődését 1945.től 1960-ig. azalatt a 15 

év alatt a lebombázott, tönkrement, többször felszámolás előtt 

álló  Uzemből tervszerUen dolgozó, gazdaságosan termelő Uzem lett. 

Természetesen nem könnyen érték el ezt sz eredményt. 

Az Uzem kommunista voltak azok, akik kUzdöttek a gyár fennma. 

radásáért, a termelés meginditásáért„ a termelékenység  fokozá*•  

sáért, a jobb munkakörülmények megteremtéséért. S munkájuk  nagy.'  

szerU eredményekhez vezetett. 

Kevesebb géppel  háromszor  annyi terméket biztositanak éven. 

ként a népgazdaságnak, mint 1939ben, termelékenységft pedig 

/kevesebb munkással/ 3,2 szeresére nőtt. 

Őiási  eredmény ez, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 

pusztitó világháboru sz üzem nagyrészét tönkretette. 

trdemes volt küzdeni a kapitalista társadalom, a kizsákmányoló 

tőkések ellen, mondják sz elvtársak . mert a régen megálmodott 

szebb, jobb„ boldogabb, nyugodtabb élet, sz igazságos társadal-

mi rend immár valóra válik. 
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A felszabadulds éta eit'elt -másfél évtiZed alatt hazánk 
olyan hatalmas átalakuIáson vent t, mint korábban ezá zadok alatt 
oem. Megváltosett orsságunk képas 44 Uzsmak, sydrak t - iskoidk, 

kórházak dpUltek, átalakult,a Vá;os és a fall'. megváltosott 
szágunk gazdasági szerkszete. De a leglényegesebb változás, 
amely a többi váltoSás eredője volt, hasánk társadalmi rendjében 
tulaJdonvissanyalban, s ennek követkestiben osstályviszonyaiban 
követkesett be* Kapitalista országból, amelyet a tőkések és föld-
birtokosok osztálya vezetett, hazánk szooialista országgá  vált, 

amelynek vezétőereje a munkásosztály. 
Hazánk sortályszerkezetének italakulása nem mtnt végbe egy-

oseSora.  egyik  sepról a másokra. Az átalakulis  itt  folozatos 
volt, az ellensdges  osztályokat ,  nem egyszerre, hanem egymás után 
számoltuk fel, a dolgoső osztályok szoolális szerkezetit nem egy- ,  
szerre, hanem fokozatosan alakitottuk át, a közta elvő szövetséget 
nem egyszerre, hanem több szakaszban szilArditottuk meg és ez a 
folramat még nem tekinthető befejezettnek. 

Társadalmunk stukturáJának átalakitásában két esakaszt kU-

lönbaztethetUnk mg; 
Az első szakasz a felszabadulástól a fordulat évéig tartott. 

Bz  idő alatt meat végbe a földreform, melynek során felszámel. 
tuk a földbirtokos osztályt.  
Ekkor kezdődőtt meg először lassubb, Najd gyorsabb Utembea :a 
hare a polgári demokratikus forradalomnak szoeialsita forrada. 

lommá val6 átelakitásáért, a kilzdelem a tőkés osztályok Olen. 



Pokozatosan. lépésről.lépésre szoritottuk ki az  államhatalom  és 
a gazdasági diet vezető poszttairól a tőkés osztályokat. 

litikai és gazdasági előrenyomulAseal párhuzamosan a munkiaosztály 
• 	 ..... 	 ..... 	 ■ • 	 • 	 • 	 • 

is fokozatoSan alakult,,A munkásosztály az államhatalom birtoko. 

sáv4 és a. fő termelési eszközök tulajdonosává vált. Az Altai, 

pedig ,  hogiA'dolgoZó ositályok elsősorban a :  parasztság érdeke. 

iért odaadő 44 sikeres kftdelmet folytatott, megszUnt a régi 

bizalmatlanság4"elisigiteltsée, away aielőtt now  egy  ter0.!. 

letn elválasZtotta a Munkásosztályt a többi'dolgozÓ osztálitél. 

kedvező'feltételek jöttek létre A dolgozó parasztsággal való 
szorosabb szövetség megteremtéSére és mcgszilárditOsára.' 

A. második szakasz a fordulat évében kezdődött. #ő jelleg 

zetessége, hogY valamennyi dolgozó osztály átalakul. A megnöve-

kedett létsz4mu, nagyobb kultaráju és a felszabadulás előttinél' 

magasabb élétszinvonalon élő munkásosztály elfoglalja az Allam4l 

hatalom parancsnoki magaslatait. A Parasztság rátér a. szövetkezéd' 

utjára és megszilárditja szdvetségét a munkássággal. 
Pelzárkótik melléjtik az érte/miség is. 

E szakaszban tároadalmunk osztályszerkezetére a szooialbta társa .4 

claim osztályszerkezete jellemző. / 1/ 
Az utóbbi években a marxista történetirás fontos feladatának 

tekintette a társadalom történet kidolgezáeát, az egyes társadal* 
mi osztályok és rétegek fejlődéstörténetének. egymáshoz való vi. 

szonyának, történetileg kialakult arculatának és tudatbeli adott. 

ságainak feltáris4t. 

E társadalomtdrténeten baitl killönösen nagy jelentőségit a munkás-

osztály történetének rekonstruálása. 

rrEaTaairtnrrirgy , .artireadalom srukturájának átalakulása. 
Tanulmányok a mar népi demokrácia történetéből. 
Budapest, 1955. 30.-ik old. 
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Nemcsak  a dolgozó nép helyes történeti tudatának kialelkitá,söt w  

$, munkásmozgalom és a. pártörténet mélyebb megalapozáea szerrs- . 

Pentjából. kiemelkedő fontosságu ez, hanem azért 	hogy .  

forradalmi párt, a. tudatos pol ~it~a3.:. erő helyesen tá ~aaszkod~  
. 	 ; 	 . 	 ,. 	 ..,. 

hasson táreadalmunk. hivatott vezető . osztályára,  még  aktivabban  

alakithsesa,és formálha,eea társadalmi tudatat ée.msgatartáaát. "  

Blengedhetetlenül. szUkséges a  munkásosztály történetileg  kiala- 

kult 

 

arculatának,. '€3mszetételének,  társadal:mi eredetének,  a n- . 

uekedéa forrásainak vi2sgál:ata,a kű"1. öhbö~ó  magyar  mun.ká~-t~:pu~-  ,  	.  

eoknak : az ismerete. /1/  

B.  cél . érdekében v3;,zsgá3juk most m eg . az. Uj®zegedi„  

fie Lenszövő  munkásainak st 7+ooiográf iai ada tait.:. /2/  . 

1:/ Isaczkó Miklós: Ipari munkásságunk összetételének " alakulása  

i867-1949. Budapest,  1961. 6. old.  
. 	 ' 	 . 	 ;. 	 " 	 . 	 .. 	 . 	 .. 	 :.. 	 .. 

2./ Az  ebben a fejezetben közölt adatok  sajnos  aeqk statikus  

képet adAnak a gyár munkáslétszámáról és a munkásság Uesze-  

tételéxaek alakulásáról.  

lénytelen voltam azonban beirnx az 1961 ee. adatok 3.exnórté -  

tésével, mivel az  dzem irattárában il,I.. a Szege►di  Állacn~, 

Levéltárban korábbi adatok  vagy egyáltalán nem,vagy csak  

olyan hiányosan  álltak  rendelkezésre, hogy a  meglevő, más  

évekből származó  adatok megbizható következtetésekre nem  

nyuj tottak lehetőséget.  

Az  összehaeonlá:tá9ként felhasznált  adatok. hasonló  .okok~►  

b61, nem b:omogének. Az adatsorok hiányossága miatt kén,Y"w  

szerüitem az 1961, évi adatokat hol  ezzel,  hol .azzal az  

adatporról öeezehasónlitani, mivel ugyanaz a torrác más  

kérdésre már nem ad teleletet.  

Az eddigi kíltatások több következtetésre nem nyuyuj tank  
lehetőséget. 	 . 

Kender' ~► 



A munkásosztály létszáma a felszabadulást követő években 

megnőtt, kultur4Iis szinvonala magasabb lett; összetétele 

megváltozott, anyagi helzete , megJavult:, 

A ter melés növelésével 1946; nyarát#51 az iparben alkalma4 

zott munkások, killönösenagyáripari munkásokIdtPz4ma 

jelentősen nőtt* 1946.ban a gyáripari munkdsok létszáma az 

1938.évinek már 96 ; 2 %..a volt; 1947-.ban pedig 17;3 %—kal 

haladta azt. /1/ 

Ettől filggetlentil az ipari munkanélkUllek száma 1947 végén még 

kb. 100.000 fő volt. 
Ennek oka az, hogy az infláció idejdn a fix ipari bOrek mellett 
jelentős munkástömege% nem tartották drdemesnek a munkavállalást, 

és Inds médőn kerestek megélhetést. A stabilizáció  után  azonban 

egyre többen jelentkeztek ismét többen a gyárakban. 

lövelte a munkit keresők számát aZ hogy az alacsonyabb bé. 

rek miatt a munkáscsaládok korábban nem dolgozó tag4si is illást 
munkat 

kerestek ;  valamint a hazatérő hadifogoly tömegek is kerestek. 

1949..ben a gyáripari munkások száma már 28,3 5tmka1 

meghaladts az 1938. ‚vi szintet. 

A növekedés  ezután  igen gyorsUtemit volt. 

Az IParstatisztikai Zsebkönyv adatai szerint az állami iparban 

foglalkortatottak száma a következő képpen alakult: 

1949.ben: 547.905 fő 

1955i-ben: 936.420 fő 

1960,-bans 1.199.593 fő 	/57,o1a./ 

1./ Rédei Jenős Id. m. 633.01d. 
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A mrpmkásság létszáMa nam =Wen ipardgban növekedett 
egyforma mirtékben: E0 össteftiggött easel:* hogy részben már  a 
felszabadulást közvetlenül követő. években az ujjáépitás érdéké- 

'ben, de A későbbi esztendőkben is a szocialista iparositás meg* 
valósulása során jobban fejlesztettük a nehézipart, mint kön4a* 
0  vagy élelmiszeriparunkat. : 

Ennek megfelelően mi  g 1938ban az Osezmunkátilság 584*a  a  ne40 
héziparban ős 42 %ma a könnytt0,  és 61elmiszeriparban  helyez.. 
kedett  el, addig'1549-benmár's mUnidslétsZám 62;1 %-a dolge.0 

zott d nehéziparban ős 4supá1" 37,9 9,7*a a könnyit411. éleImiszer* 
iparban.  

Persze ez-egyáltalán nem jelenti  azt, hogy könnytt  

ban, pl. a textiliparban a munkáslétszám nem emelkedett az 1938- 
as szint  felé.  

Az Iparátatisztikai Zsebkönyv adatai a következőket mutatjáks 

textiliparban 
• 

#oglalkortatottak  
z 

1938..bans 
1949,0bens 
1955.1.bens 
1958-bant 
1959-ben: 
1960-bans 

63.4/1 fő 

77.445 " 
97.078 n 

• 101.259 " 
103.136 " 
107.608 " 

munkások  
ti m a 

54.729 fő 

61, 739 " 
78.167 " 
83*263 " 
85.173 " 
88.875 " 

/58.59. old, ./ 
19384.4  100..nak véve 1960.43an a textiliparban foglalkortatottak 

száma  169 volt. /az állami iparban ugyanekkors 260/ 

Ha most már leszilkitjük a problémát az Ujezegedi Kender-40 
Lenszövő vitazonylatára0 akkor meg kell állapitanunk, hogy lét-

szám tekintetében se mmi fejlődés nem volt az elmult 16 évben. 

A  várban  foglalkortatottak szám csak 1961-ben érte el az 1938- 

as szintet t  a legmagasabb *  1944 évi 2400 fŐt addig  meg sem  közelite 

te. 
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A gyár haboru alatti munkáslétszámának alakulásit  az  alábbi ads*  

tok szemléltetik.,  

1938*.ban s: 	1400 fó  
1939*4)ens.. 	1496 fő  
I940-= .bens, 	1600 tő  
/942~ben::_ 	20€70 fő 

 

1944, -ben:: 	04 .00 fő  
/1/  

Az adatok mutatják, hogy aháboru folyamán  a gyárban a munká*  

sok száma állandéaa emelkedett. Ennek magya:.~ázatát abban kell  

k E2eanu nk , hogy a r aa c s onjün st :r a   a len-kenderiparban poziti=  

van éreztette iaaááaát, a gyár jelentős hadi .  Megrendelést ka*  

pOtt* l;zenkivil:t ág04.  hazai ill, l fácskai kikciezitő telepekkel  

rendelkezett és maguk is termeltettek kendert.  

A nyersanyag sl;látottság tekintetében természetesen voltak ne;  

nézságeiks de ezek korántsem olyanok,  mint  az ország más  ha*  

sonlá j e1.]. .egU gsráraiba n. 	 . 

Másrészt a nők százalékos arán,ya 64,3 % meglehetősen magas,  

a bflhivott fértiakat pótolni  tudták nőkkel, sőtt ujakat is tu.d-  

tak foglalkortatni a harmadik milozak beállitásával. A női munka*  

erő nemosak a kieső férfimunkát pótolta, hanem, annál lényegesen  

olcsóbb l.évén, fokozott prtafitszerzési lehetőséget is jelentett  

a tulajdonos számára. 	 . 	

.. 

~ . gyár tUrténeténél már láttuk, hogy az Uzom a háboru idején 	. 
igen eulyoe károkat szenvedett. A fokozatosan uj jáépül;ő gyár  
fokozatosan Vette  fel  a munkásokat, de mivel  néhány üzemrész  

nem  épült fel  teljesen pl: a Qérnázá, a profilirozáskor pedig  

tUbb a2emrész más üzemhez karat /p1. a fonoda a Szegedi Kerzderm-  

hez, a varroda a Ruhagyárhoz, a rostkikéazit6 önállá Uzem lett./ ~ 

, . . 0= ; gs;zga sági ilgyiratok "statisztik2i. adatok 1939" o.  
dase :ie.  
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érthető,  hogy  a munkáslétszám nem érte el a háboru  alatti  
igen magas aránYokat* 

Tekintette/ arra s. hogy 1938.ban és 1961.ben a gáyri munkás. 

létszám megközelitően azonos volt, néhány összehasonlitást esz. 

közölhetUnk. 

Amunkásság nemenkénti összetétele akö-

vetkezőképpen al akult 

N k 	Pérfla k 	összesenifő/ 
19364 	900 fő=64,3 % 	500 főor391,7 % 	14000: 100% 
1961: 	840 fői=400- % 	557 f8*400. % 	1397= 100% 	

/1/ 
A nők felnzabsduláSa és munkában valő nagyobb arányu elbelyez. 

kedése a ssámokban egyáltalán  nem.  tUkröződik, /hiszen 1961.ben 

kevesebb nőt foglalkortatott az (item, mint 1936vbana 

Et azzal magyarázható, hogy a textilipar a felszabadulás előtt 

is elsősorban női munkaerőkre támaszkodott, s a növekedés a  fel.  

Szabadulis után elsősorban azokban az iparágakban és szakmákban 

következett be, amelyektől a nők a munitban majdnem teljesen 

el voltak zárva. 
Szemléletesen mutatja viszont a nők felszabadulását, haladását, 

fejlődését„ az a tény, hogy mig 1946.-ban nem volt női mérnök 

és mUszaki vezető,  addig.  1961-ben dt mérnök közUl kettő nő, és 

20 milszaki beosztásu nő dolgoző van. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy ezzel a számmal meg lehetUnk 

elégedve, de az arányok javulása mégis egy lépést jelentenek elő-

re. Hiszen a nők előképzettsége átlagosan alaosonyabb szinvonalu 

volt, mint a fértiaké, ts még nem minden tekintetben tudták behoz., 

ni azt a hátrányt, ami a mult korazak oktatási rendszerének a kb.i 

vetke zménye volt, ami miatt azutin e tekintetben is hátrányos  meg  

pilUnbbzetéseket alkaImaztak  a nőkkel szemben. 
1./ SAL. Igazg. Ugyiratok de UKL Stat. Osztály tájékortatója. 
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Perez. az is igai, ho gy a nők sokszor kinyelemből kUl5nböző 
okokra hivatkozva elhanyagolja továbbkőpzéstiket, Peas ma,  mar 
err. SOk aIk4140kinálkozik. 
TOmőteIte4 hatigoU1yOznunk ken, bogy:a  na. 004m0 .a ydpi vezSési0 
ben Om kleIdelt4 e tottlIeto 4 p4rt 60: SZakszervezet zek leSne 
mOg tennivalája *  

A lunnkáslőtaZám 88000tétel6nekmegvizsgdIdsa  után • 

oőzsilk most mog inun. k: 400dg rdtazz6 d 404 t* 
1961* december 31.04n  az  4Zemben,pglalkortatottat m084401444 
a következd volt: 

Osszesen , 

SzChvackds 
Betanitott 
Sag6d 
Uttazaki 
Aftdnisztritor 
Kisegit6 
Nem ipari 

összesen*  

56 
23 
22 

840 féle60% 

117 io 8 9 4% 
184 56•254 
229 . 1694% 
102  
82 0. •5,8% 

24 4. la% 
59 4,2% 

1397 1101100% 
/10/ 

Nielétt az adatok 01amzős4hez kezdenénk, tisZtáznunk kal e  hogy 
a vizsgált időzZakban ki számitott szak-0 de ki ssilmttott betani 
tott munkásnak* 
Szeged mindkét nagY len- kenderipari Uzemdben csak a vasipari 
dolgozókat takiatetta szakmunkásoknak* /P1* géplakatos t  vi1l4Ars 
szerelő, esőszerelő t  bádogos* vasesztergalvs, faesztergi340E4 

asztalos, hegesztő, gőpósz / 
A fona t  sztiva betanitott munkások vtatak0 

*so* 	  

1•/ Vas* Statisztikai Osztdly kftleménye. 



Szakmunkás 8,6 % 
Betanitott 66,4 % 
Segéd 25,0 % 

100,0 	100 0 	100,0 % 	100,0 W - 
/1./ 
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/ Azóta változott mar a helyzet, mert , mostmár van fond., moil 
iParitanulóképzés, több  átképző  tanfolyamot szerieztek mindkét 
Uzemben és a régóta /legalább 15 éve / ottdolgozó betanitott 
munkás is kérheti sz dtminősitősét szakmunkás04/ 

Vizsgálluk /EMS a gyárban foglalkortatott izak -0 betanitott 
és segéd munkások sztimát,, öfl;szehasoniitva sz 1936Pas állapottalt 

sz 19607.as országos teztiliPari  adatokkal,  és vigUI a Szegedi 
Kenderfon6 1961. dee. 31•1 kimutatásáValc 

1938 	1961 	1960 	1961 
UjezegediK. UjezegediK Orsz•Textap SzegedUL 

SzembetUnő sz eltérés a  szegedi  és országos szakmulikás létszám 
között. Bz abból adódik, hogy - más textilipari Uzameabennemosak 
a vasipari munkások számitanak szakmunkásnak. Igy as összehason. 

irreális ,  tényként közöltUk. 
Osszebasonlitva sz 1939.as ás 1961.es adatokat,  meg  kell alapi. 

tanunk, hogy 14aYeges feJlődés a szakmunkás létszámot tokintve, 

ninos. Pozitiv ténYként kell azonban smliteni a segéolmUnkás 

létszám esökkenését, mert ez azt is mutatja, bogy sz ember nehéz 

fizikai munkáját ear, inkább a gépek végzik el, 0 sz  igy  felsza 

1./ 19381 8 ÁL. Ujszegedi Kender /gazgatósági Ugyiratok. 
19611 U1'. Statisztikai Osztály közlelanye, 
19601 Országos textilipari adatokt Statisztikai Időszaki KÖzl. 

A munkások halyzete sz iparvillalatoknál. Bp.1961.41.01d. 
1961: Szegedi Kenderfonó Statisztikai3Osztály  közleménye.  
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badult munkás hasznaöabb tev8kenpedget..fol.ytathat. Lehet  belőle  
botenitottmvnkáet szakmurakáe, sót mtüa$ak3 vezető is, hg a a~zi~ksé.► 

~ 	~  

gee. tanulmázyokat : elvógs~i .. 
A 

 

testvár tizenarmel tOrt4nt ásezehagoxli;táabói pedig  aZ d,e.rUl ki,   
hogy  az U4szegedi  Kende és Lenszövőben ' a naunk ásoC nagyobb ®zá.  

. 	 .. 	 . 	 . 	 , 

zal6ka dolgozik szak- de betariitott mtrakáekoint. ami YiSson.$ a  
, 	 . 

magasabb ezinvonalu termeldat is  teá:tátelezi,  , 
A fizikai munkát vdgz8'k .mellett  -Szóltunk kell a  m€iszakl  

65 admxliaztratsiu munkskftben dolgozók 1dtszámának alakulásáról  
is.  1946.- b an az  'Uzem dolgozóinak 2.7 14.41 dolgozott  mtsz►aki beOaz- -  

tááabsua, 1 mórnOk volt.  

196l.ben a  air  amunkáeainsk 7,3 %»a volt  mUszaki k8pzetteógU,  

ktizUl.Uk 5 mdrnöki. vdgzettaé,ggel. 	 . 

1000 munkásra 73 miiuszaki jut, máskdppen minden 13,:T munkásra  
Jut  1 mUszaki.. 	 . 

/ A magyrarorezági textUiparbien 19+60. végén 86 fó volt az lovv  
muMkáara jutá  rmtfszakiek ezáua4/14  

Bár az Uzem earedffiér oVe  elmarad 	országos átlagt6l., mégis szép  

eredmény az, hogy minden. 13-14. munkás  mellé mU,ezaki kdgze.tt 'sdgU  

embert tudtak állitaacti. KA.lörtösen eizeanbotitn6 a teJlódás, ha  

zae4n6ezUk do  UsszehaaQnlit~uk a 15 4uvel. korábbi. 1946-*0s adatok-

kal. amikor t3sak minden 38. munkásra jutott 'egy  mtieczaki.  

/ A Szegedi Kenderí"oná gyárban 1000 Munkáira .  Jutó mUszakiak  
számat 45. / 	/2./ 	

.. 

Ha a lótazámot tovább vizsgáljuk, , akkor találunk  ne» 
gativuaiot is.  Ez pedig az Uzemben foglalkoztatott 0dminisztráto.  
rak nagy Száma. Az előbbi kimutatás szerint 82 t©,. a gyárban  
foglalkoztatottak 5 ' 8 %,..a dolgozik ebben  a munkakF3rben.  
1./ KSK. 1Áaretatisztikai zsebkönyv., 1962. 68.old.  
2.1' Szeged4 Kenderfonó Stat. Oszt. kimutatása.  
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1000 munkásre 58 aim - 4isztrátor jut, másképpen kifejezve minden 
17. munkásra jut egy ilren beosztásd dolgosó. 
Itt a spim az országos 	kimutatásnál nem sokkal rosszabb. / a 

textiliparbam 1600munkdara 55 aoi', 1 , , isztrátor jut 4 eft az állami 
ipar eredményénél jobb / ott 1000 munkásra 82 adm. Jut/ -  /1.,, 
de a testv4rUzem adataihoz visienYitva lftegesen ressZabb. 
A Szegedi Kenderfonóban 1000 munkásra átszámitva esak 39 aolgozó 

v‘gei aftrblisztrativ munkát. 
tij nagyteljesitminyU számológeSpek besze;mésével. Valamint  • 
• munka  jobb magiszervezéSével.'ős  ez  a ,fontosabb, valószinUen 
Oz.= as eredményon is lehetne JaVitani ős e terale'ten is'az 

filvonalba lehetne kerUlni. 
• 

Az ajszegedi,Kender ős Lenszövőben alkalmazett munki. 
sok számának ős rétegződőadnek vizsgálata után ,  nézzak meg most 
O rétegek társadalmi ereitetőt ős növeke-

dősé nek.for rásai t. 
Mielőtt rátérnénk az 1961-es adatdk elemzősáre, tekintsak meg a 
gyáripar e három  ritegének kialakulását. 

A,  ezázadforduló előtt a kUlföldi gredetti munktieságilaaarországon 
nemcsak a lemagasabban kvalifikált pzak felső munkásrőtegnek, 
hanem a szakmunkásság alapvető tömegőnek a kialakitásában is 
kiemelkedő szerepe iitszett4 réteg vetette meg az örökletes 
gyári proletáriátUs alapjait Magyarqrszágon. 
A. századforduld után a kalföldi elem szerepe már erősen csökkenő 

tendenciát mutatott ,  a kalföldi származásiimunkások aránya ere 

jobban zsugorodott. 
A kerábban Magyarorazágra telepUlt kalföldi munkások magyarosoddse 
• nem utolsó sorban a házasodds útján gyers Utemben haladt. 

Xparstatisztikai Zsebkbnyv 1962. 69.old.' 
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A 4magas kvalifikáziójd kUltöldi szakmunkások aránya kUlönöseu 

az újonnan alakulói hagyominyokkai - Még nem,rendelkező iparagak.. 

ban volt jelentős.' Pi: a textiliparban a mtivezetők 40 %..a vol t 

idegen honos.  Ezeknek  a killföldről bevándorolt szakmunkásOkflak 

a gyerekei alkották a szakmunkások másodiki harmadik 6hOridiOlit 

NézzUnk néhány adatot az Ujszegedi gyár életéből. 

A grár megindulásával egyidőben telepfdaek 10 Szegedena ktiv(4. 

kező Németországból Jött szakmunkások ,  akik itt többnyire ifltflds 

nyájan vezető ,  ektató beosztást kaptakt 

A szövödében; 
1./ Raschke Gusztáv 	főmilvezető 

Román 	szövőmester lett. 

Gusztiiv ‚ve eikil Ferenc 4s Gyula segédmilveze. ,  

t6k lettek az azamben, LaJos pedig sz5v6i.osztá1yvez. 

2./ Bittner Antal ós Bittner Richárd főfelUgyelők Voltak. 

3./ Kasper Ede szövőmester volt. 

Pia Prigyes segédmilvezető. lánya Anna betanitó. 

.1 Héger Emil - szövőmeater 

Gyerekei: Perenc, Károly ,  Hermann, Ede, Teréz ,  Anna 06 

sziatén itt az fizemben dolgortak. 

Két unokija is itt dolgozik ,  akik közill Lajos jelen-

leg szÖvőmilvezető. 	A 

5./ Rotmann János Uzemellenőr volt. 

6./ Szövőszakmunkásként dolgotak a gyárban: 

Johne Perene. Junkner Andras. JUptner Maria, Kleivner 

Antal feleségével később 4 gyerekével. stb. 

l./ Laczkó  MiklÓst /dim. 75.01d. 
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A oopso].óbanakiilfUldi   ezede.tti szakmunkások a következ$ voltaic:  
Jung Jakab 4s testvóre Antal mtivezetők• . 
Jakab gyerekei. e;. _~aka~ ifs  Ama3~:a 

. .

Antal g erekeia Adolf ;  Janos, Lajas  Maria  is itt dolgoztak.  
A felvet8be,ns  

IClombauer Kurd öe teatlidse 	mitvezetók.. . 

Miklős gyerekei kt3en. István t, Jdnos,, arzsőbet dolgoz$* itt._  
István  /Kaltai nóven /° taa a kereskedelmi aeztdly vezetője

.. 

A törő ;  til.alóbans  
.Stefdn Jakab 4 főművezető vat  

41drds segddmOvez.  
" Katalin sZövó  
" tva 

Jakab fia  .laty 	eg 	vezető.  

A k szit8benl  
1./ Brilo n+ar  Jakab 	kikeSezit6  Vezető  

lst~an ~ gd'póa'z volt.  

Jakab  at  Jakab aokaig előkiozitd müvezető  vó3t,, 

z./ timer  Antal 	impregadlá meter. Oa Pereno atl.ntőn.  
1.1 :Kommere.zka Janos gópiszkónt, f+ .eleaŐge  szövőként  

dagozott! 3  gyerektik Oa azok ház.aatdr®a ezintőn  
itt  az Uzemben helyezkedett  

/ 
 kenderszövő üzemrsl,  lévén  ezé, a azakmankdaeag utdnpótal  

w 	t 	w 	 . 	 . 	

. 

	 . 

eaa~ak amaer., pl. haza~. fo~sa nem volt. 	
+  A  gyárban dolgozó vasipari Sz~i2iika•Q~ik fa  uta~►pdt~.álsi

. 
 f:arrisa  

aziparoee xg lett . Nem elsősorban azon a ráv+en.., bogy  prolletdrokka  
. 	 . 

vatak, .hanem ug,g, hogy ,fiaikból, szakmunkásokat neveltek.  

1./ Az adatokat az filzemii ny33vántartókávvből ős viaazaeml.őkező.  
aekböi meritattem.  

te tvérek 
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A gyári szakmunkásságnak más haZai utánpótlási forrása nem :volt.  

AZ iparos népességnek, mint  .a szakmunkásság utánpátláai, forrási-  

_nak .  a_szerepe a .falezaba4ulás után egyre ,inkább oaökkont,,  

Ennek . Oka  . az  iparosok számának, eúlyának .általános csökkenése  

az országban, valamint a2, hogy s$ Ozi4116 iparos családok f`iai  

ds lányai közül kevesebben qá3.tak ipari, muhkássd. Sokan lettek  

kk32cUlUk ti:sztvise.38k, értelmiségiek. birtokos parasztok. , / ~, ../.. ,   
A rprgyrdast iparag szá~z$sd régi szakmunkássigot fokozatosan  . 
ipari proletárwszármazásd ú3 szakmunkás generációk váltották fol .  

Ez pedig pozitiv  hatású td:n,,vez8 . volt . ipari  proletáriátusunk  

származási össz.etáteY6hek. alakulásában.  

A tőkés iparra általában J el.l.em28 . teo:deneia az  ar1-• 
osd, tanulatlan munkások fokozott alkalmazása, Ez, valamint a  

-Vi*~~ii q 40.i%4  w.YdvvwtG 4Li 
	

rv'er  a vamr:i;al:t  4  hagy  rOhamoean csökkent amr3á.  +~ 

ri pxoletáxiátue szakképzett rétegének sulya az összmunkásságon  

bel~i3. A gyári proletariátus legnagyobb rétegévé a betanitott  

munkásság vált.   

A betanitott munkásság társadalmi. eredet .szempontjából egyn,emiíbb  

volt a ezakmunkásságrál, A faluval Bzakitá nincstelen agrárprow  

letárok mellett nagy számban voltak találhatók közöttilk városi  . 

napszámosok, alkalmi  munkások : és utódaik. kisipari azakmunkások, . 

akik  nem  tudtak tanult szakmájukban e1bel,yeskedni., a városi pro.  

lotári.átus  számos olyan tag3a, aki.knek,. szakma04anulásra nem volt  

lehetősége *  végUl nem egy esetben olyan gyrári ezakmunkások, akik  

munkahiány 'vagy Uzemi baleset  stb. következtében szakmájukban  

nem dolgozhattak. A betanitott munkások nagy többsége tehát a  

városi és falusi pxoletária ueból származik.  
~ ./ 

 

Laczkó Miklós:  Zd. m. 147.o14. 	
. 
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A betanitott munkáeök jelentős része nő volt, , A nőmunkásság  

társadalmi eredetét .tekint,ve `lényegesen egJtnerniibb volté* , mint a  
férfimunkásság.. Tulnyom© része a:városi ipari proletárok asszo-
nyai és leányai köziil keriil.t 	Az agrárapeaségból származó  
munkásnők szám egészen a felsaabadulás:ig,,sat az ötvenes évekig,  

alacsony volt. A falur6l a .városba :való nagyfoku berá.razal.eis az  
50-es évek közepén kezdődött..  

~ + segf d,munkásság társadami eredetét tekintve igen v .e-  
gyes ösézetőteaii volt,. ,  Zömében  azonban az agrárpraletáriátu:aból . 

származott.  
Az ipari munkásság vegyes  származási összetételgt, igen  

kézzelfoghatóan  bizonyitják azok az adatok *, amelyek a munkások  
... 

származását más  társadalmi osztályok ós  rétegek  egrédetével , ha.  

	

sonlitják össZe. 	 . . . 

~ férfi keresők száma 3930-ban,t.  

	

..,,_....~.... 	 
Tare., osztály;, réteg.  

Ipari munkás  
önáll6 iparos . 

Birtokos paraszt . 

Mezóg.ri munkás  
T~.aztvia.., ertel•  

	~ 

Más 	aözt.wból . 

s zármaz,o.r-f—  

/1/  
A magyar társadalom ktil;Qnbáző ;sosztályait és rétegeit . ~*.; az ipari . 

de Altalában a Városi proletáriátust  kivéve  -: a kapitalizmus  

szonyái között- táreada'l.mi erede* . . es ÖBszetétel ezempontjá►ból,  

itag,yfoku egynemü.ség,: szinte azt :mondhatnánk, ;  kaeztezerfi .elzárt~ 

eág j 4lemezte. . .  

Az `értelmiség a kapitalizmus korszakában szinte ki:márólag a poi*.  

gárerág ' éB a kispolgárság köréból került ki c  ereden , ez~iipónt~ á- 

ból,  igén  homogén társadslmi réteget  alkotott. . 	 : 

1.,/ Lackó M..r ld. m. 127. old.  
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Az ipari proletariátus viszont a társadalom legvegyesebb ere-
detű dolgozó osztálya volt, tagjainak közel fele a falusi fa* 

proletáriátusból s a killönböző falusi és városi kispolgári ré-

tagokból származott. 
Ea a vegYes Oeszetétol a felszabadulás után sem Sit°. 

aott lényegesen. Ez összefUggésban azzal is bogy a munk400astilly 

16$8044..7a..falezabSdulast követő tiz évben igaunagy Mértékbert 

meipmett-1041954-között* figyelembe Viva atormészatas-100. 

morzsolódást is, kb. 4604000..ral  nőtt  a, munkásosztály létszáma* 

Ebből mintegy  15.000'. volt a természatos_utánpÓtlas, a korábban 

nem  dolgozók kbOU1 110.0000‘ren léptek  a  gyar és épitőiparba, 

a lasiParba 75. 000 Siunkaer4-kortilt at, a meSőgazdaSágbó• pedig 

kb. 200.000 4 	/X/. • 

Az 133  szegedi Kender- 6i Lenszövőben dolgozó szkrmazela 

szerinti megosztasat adatsserűen illusztrálni  nem tudjuk. 

Tény azonban, hogy a. gyár dolgozóinak tUbbsége, kb. 3/4 rises 

munkásszármaztieu, a több. elsősorbaa Paraszti csalallból szir* 

inazott  óz  csak kis mértékben kisiparos. ételmisgi. egyéb 

családból. 
A gyár statisztikai osztályának segitségével megprobáltuk össze. 

ralitania munkaVallalók oradetifogla 1. 
kozds szerinti megoszlását. 

Ez csak hozzávetőlegesen sikerillt. mert a munkakönyvben nem min* 

dig található meg az illető dolgozó legeled munkahelye ós booszti-

ea. 

A kapott adatokat azonban mégis érdemes szemügyre venni. 

1./  Rédei  Jenő.' Id. m. 640. old. 



It„ 

U .  

. 

Munkás 
 volt 1 	, 	. 

Paraa# 
volt 

KieiPm 
Volt 

trtAdma 
volt 

Mőg nam lemmEa  
dolgozott 

a Szakmunkások 
a BetanitOftwoki 
a Seed moaok . 
a Itiazakiak 
8,z Adme.ok 

i 79-*a 
41 %441 

74 *a 
76 ftilki 

: 	72 5froa 
, 

12 *a 
22 *ft

1 	25 *a 
8 *a 

. 	'14' 

5 *a 
'fa 
I *a 
• 
4 

pp 
.. 
• 

 6 950.6 
' 18 *a 

	

4. 	et100; 
37 *a *100! 

0100! 

	

10 .9T4 	•1001 
10 %;4a 	;4001 

A számok biZonyitják, hogy a gyábaidolgoz4 tmAkásOknak kb. 

19 	a kertilt ki a parasztsig soraiból, azaz ceak 19.20 *a' 

volt mast is faldmtives, mlelőtt a gyárba kerUlt. Ez Den nagi sod.% 

kUlönösen ha figyelembe vessetki hogy vidéki Uzemről van ea. 

Más, főleg a felszabadulás után, pl. az 50-es években létrehozott 

4zemekben ez az arnr sokkal magasabb. 

Nem jelentős a volt kisiparosok, tisztviselők, értelmiségiek szkima 

sem. 
A munkásság zamét azok alkotják. akik oár  eredetileg - is valamilyen 

gyárban ,  ttzemben dolgortak, esetleg kisiparosnál segődek voltak. 

Eze az arány kUlUnösen a munkásmozgalom szempontjábólAelentős. 

Erre azonban később  még  visszatérUnk. 

trdekességként még az Uzem vezetőinek származás és eredeti foglal-

ozáa szerinti megoszlását emlitJUk. 

Beosztás Név 	Származds 	gredeti fog. Párttag.e. 

1gazgat6 Molnar Jánso 
Pőklineelő Marosi János 
Főmérnft' Kiss Perene 

gy, m. 
m. 
m. 

textil techn. 
kanyvelő 
technikus 

. igen 
igen 
igen 

Személyzeti 
vez. 

MUsz. Oszt. 
vez. 

Keresk. 
Anyagbesz 
MunkaUgy 
ME° 

Zsigmond Rózsa m. 

Tóth József 	m. 

461tal Istvan egyéb 
ssabó Janos 	m. 
Pavlovich L. 	m. 

szUvénő 

technikus 

tisztviselő 
murkás 
technikus 

igen 

igen 

igen 
igen 

IMO Bárdos tva 	egyéb fényképész 



Párttag.* 

nem 
igen , 
igen 
igen 
nem 
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Beosztás Szárm. Bredeti f01. 
• 	 1 	 • 

PénzUgyi'oszt•v• Rawl. Károly egyőb tisztviselő 
Bértigyi Beat Gyula munkás tisztviselő 
Blőjészitó 	UZ.v. Prányó József " Pereszt technikus 
Pelvető 	»" Kiss József munkás munkás' 
Szövő Lebák József munkis technikU0 
Kikészitő fl Bak 	László tgyéb mérnök 
ErOtelep 	" Billeg GYörgy egyéb mérnök 

Ez a  kimutatás  is az előbbi megállapitásokat  támasztja alá. 

Amint látjuk, nemcsak a  munkások hanem'az Uzem vezetői‘k'többs&ip 
ge is munkásosaládb61=származott. Bz pedig elvitathatatlanul a 

munkásosztály vezető szerepét bizonyitja. 
- Az 113204. VI/4 kongresszus határozatot hozott arra s  hogy 

meg kell gyorsitanunk a szocializmuwalapjainak lerakáeát.  Ig  

kerUlt sox* a mezőgazdaság szocialistaltszervezésére is. 
Ezzel kapcgolatban 1959. áPrilisában kimutatást készitettek azok. 
ról a dolgozókról, akik föddel -rendelkeztek. 

EZek száma a gyárban 57 ?Olt. 
'Wank 51 %..nak 10.4 hold földje volt 

	

21 ‘nak 2 	hold 

	

10 16.nak 3 	bold 

	

9 %-nak 4 	bold 
9‘nak 	4-7 hold földJe volt. 

Ezek egy részének mAr a felszabadulas előtt is Volt valamennki 

földje, többségtik azonban a földosztáskor Otott hozzá. 

A föld kétlakivá tette Őket. Afelszabadulás előtt a tőkés igaz-

gató szivesea alkalmazott ilyen munkásokat, mert ezek nem eiéái 

gedetlenkedtek,  nem  követelődetek, hiszen a kamra tele volt. 
Az Uzemi mmnkát csak biztositéknak, kiegészitésnek tekintették, 

munkaereja nagy részét a föld megmunkálástina forditottak. A.  

felszabadulás után is a gyárban rájuk lehetett a legkevésbé oz'' 

mitani. 

nem 
nem  



'4 5 ' 6 7 

a 421.101M01  
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Továbbképzéssn, politikai oktatáson, értekezleteken nem vettek 

részt, mert .v$a őket otthon a "fontosbb" munki,Vetés, aratáss 

Wilmdlosszedés idején kivették szabadságukat i  ha az má r nem volt 

akkór fizet6a nélkUli szabadságot kértek. 

A mezőgazdaság szocialista dtszervezésekor ezek többsége bead*e 

az ott mUködő T004be', 

3elen1eg 60.40 fare tehető azoknak aszámo,akik nagyobb Xerttel 

rendelkezneke Usk' bár nem tekinthetők kétlakiaknk, ahokhoz 

sok  tekintetben hasonlitanaki Munkaida után sietnek hazft hogY 

gondozzdk virágekat, a primör dr•féles4geket, szedJák a BYUmUls 

osöte Ezek szervezése, a politikai életbe' való bevonisa most is 

sok energiáit igényel. 

A következőkben az Ujszegedi Kender- és Lenszövő dol. 

gozóinek Pluk t udoi Ó 6‘3ár61 beszélUnk. 

A Statiaztikai Osztály kimutatdsa a következő képet mutatjas 

unkahe ly  V* áltozá s 

zakmunkás 
Neil 3 6 ' 6 	3151 	1 

nő 	I 62 140 32  2].  7 	3 3 	3 
Betanitott 

fdrfii 5 ' 4 	1 4 4 i 

nő 	: 1  
8egoidm. 	" I 

• - férfi! 7 tio , 9 	7 
• • 

2 IOW MM. 

2 3 3 
D 	 • 



	

a gyárban 	a m. texti/iparban - 
gZakmunkás 	3 lif.a 	4244 

Az adatik szerint az azem dolgozőinak 10 %,..a,Váltortatta munka. 
helyét 2.4 alkalommal.. 

Ha szaki-, betanitott.4 segédi-munkás felosztás szerint n4zztik 
és Usszehasonlitjük az országos átlaggal a ktivetkező eredményt 
kapjuk. 

2.4 alkaloMmal változtattahelSiét4 
munkit4,- 

• 

Betanitott 	 13 foi.a 	3805 ft"-a 

Oegédmunkások 	13 %-a 	 40,7 %.a 
/1/ 

A gyár eredménye tehát messze felitImulja az országos eredminyt. 
4 	•ietlientr ear 44,1 Alp+ .647m. er% b " gosoiam "v, 	 .1...egt.." ow .14.414.4x40■40,4140k0A!..4,09w4.114*T1451144 41#.04'wmalv441A#W, VF004.4 ,441044%,! 

ebban ,  bogy e'mPakiieolg megtalálják számitásukati előgedettek a 
munkaktirillményekkel. 

A kimutatás szerint osak a betanitott nh munkások kUrében volt 
nagyobb a munkahelyet váltortatők ssáma. A munkaerő vándorlás 
azonban e terUleten id coOkkenő tendenciát mutat. 

Az előbb emlitettek egybena tdrzsgárda 

magas számát is feltételezik, 

mit mondanak a sta..tisztikai adatok. 
A munkamállalók megoazIjiaa a vállalatnál eltilitOtt idő szerint 

a kavetkező.:  

1.1 KSH. A munkások helyzete 	iparválialatokaál Bp. 1961. 

81-82. old. 

10404 Ok ^le^ AltetAmPvtralekelet 
1,04. 	 '.W Ó.  



25..4161 
több 

wittsz. 25 II 
*24% 

11 fa 
=10% 

26 fa 
024% 

21 	13 fa 
020% 	012% 

12 f6 
=15% 

13 fa 
=16% 

17 16 
*?0% • =9 

3 ftő 	4 fő 	6 fő 10 

7 fa Ufa 121)6" 16t6 • 

(, 

20 fa 
025% 

12  tő  
*15% 
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59 15719 I 107.14 
t y 

1-4 

SUM.. 12 fa 
=10.2% 

20 0 23tő 4 fa 
=17% 	019,4% 029%Ls100 

BETAN. 63 fő 32 
*4% 

70 fa 
Pa9% 

180 fa 199 
=23% 	=26% 

235 fő- • ...... 
sao% *ioO  

SEGÉD. 10 : tő  
tI25% 

14 fa 
=6% 

19 fő 
=8% 

43 0 57 fa 
019% 	=24% 

87 ri 
mos% 01106: 

össz. 
dolg. 
%..ábaxts 

	

134 fd 83 fa 	154f6 . 	3020 322fa 	402f6 

	

*9,6% 06.8% 	x0,11% 	*21,7 230.%  

Nagyon szép ez ag OedménY1 Kevés aá2'  dicsekedhet ersels boa' 

a szakmunkás gárdájának 51.4.a, a betanitott munkásainak 44%iaa, 

a milszaki dolgozóinak 78 %-a 10 évnél régebben dolgozik az Uzem. 

ben. 

Pozitiv tény ez munkásmozgalmunk szempontjából is, de technikai 

vonatkozásban is, biszen a termelés sokkal jobban megy állandó 

munkaerakkel, a korszerUsités, az ujitás pedig magasabb szinvo. 

hosszu tapasztalatok alaPján 



/Itt  kell megjegyezni,  hegy  véleményUnk szerint- 10 évmél hosz»  

szabb gyákorlatban'eltöltött idő felér egy átképző tanfolyammal., 

eft az iparitanulőként eltöltött  három  évvel 	tehát a betani. 

.tott munkások közUl 345 főt = 44 % / a gyár össz Engikdeainak 24,6 

/ nyugodtan lehet szakmunkásnak tekinteni. S akkor a szak. 

munkások százaléka az Uzemen bela mindjártfelugrik 8,4 

33 %gral ami viszont lair nem rossz eredmény országos:viszon,y1tban • 

sent« / 

A testvérUzemei t  a Szegedi Xenderfonóval történt összehasohli. 

tale alapján az állandó munkáslaszámot tekintve előbbre 611 az 

uJszegedi gyétr .  

A Szegedi Kenderfonoban a gyár munkásainak 38 44 %.a /895 fő/ dol. 

gozik  i,  évnél régebben az Uzemben .  

Itt viszont ez a szám 48 %. 	 /1/ 

- A törzsgárda tagok között gyakran taldlkozunk családi 

dinasztiákkal o  vaais  hogy  egy családból 3 nemzedék szinte vala. 

mennyi tagja itt dolgozott vagy dolgozik. 

Pl.: 1./ Hegyközi András és Mihály /eredeti foglalkozásukat ;tekttve 

kubikusok/ még a századfOrduló körUl vállaltak itt a gyárban munkát. 

András gyerekei közUl 5-en, unokái közUl ketten dolgoznak' mai 
q 	• , 

grárban. Mihálynak hat gyereke és  egy  unokája dolgozik itt. , 
Boz6ki József 1915,43en csatlakozott testvéréhez • 

hez t  aki air 1914..461 itt dolgozott. 

Józsefnek két fiat József és Lajos 1936 ill. 1937.ben lépettbe 

a  gyárba.  Péternek itt dolgozott a felesége is, fink 19384an ?_ 

lányuk  1939-ben  kezdett itt dolgozni. 

, 
1./ Vjezegedi Kenderw 4a Ienszöv6 &tat. 	kimutatása 1961rő1. 

Szegedi Kenderfon6 Stat.. Oszt. kimutatása 1961-ra. 	, 



• 1106 °t 010 

3./ Kiss sindor ős felesége szintén a századforduló kbral kerat 
be a gyárba. , Ot gyerekök. Sándort , Józseft,Erzsébet..Márla r 

Teréz  a 20.8s évek óta dolgozik itt..Sindor most a gyár 
ujitási előadójas , József a felszabadulás után volt egy ide. 
ig. a gyár igazgatója is t  most az előkészit6 azemrész veze. 

taje. Pia ftrene jelenleg a gyár főmérnökee, 

Teréz fia , Tóth József most a mils-saki 'osztály  vezetője. 
Sándor  fia t  Sdndor teohnikus az azemben. 

Mária két fia is itt dolgozik. 

4*1 Kovacs István és öt gyereke is itt dolgozik t  akik közal 

ea,  István, jelenleg a szállitási osztály vegetőj e , 

5 */ Ketity Janos és 6 gyereke. 

6.0 Csubirka Károly feleségével és hat gyerekével dolgozott itt. 
7./ Sánta József feleségével és 5 gyerekével 

8./ Kiss István 	 5 
9 / Urea József 	 3 0"- dolgozott itt. 

10./Itt dolgortak a Zsigmond-testvérek /44.0n/is már a harminoas 
évek elejétől.  Rozália  eredetileg szövőnő volt, most a gyár 

szemdlyzeti esztályának vezetője t  nőveire Péter Jánosné jelen. 

leg az azemi könyvtár vezetője. 

Számtalan példit lehetne mils sorolni arra t  hogy a gyárban erede-

tileg betanitett., segéd- t  szakmunkásként dolgozók hányan 

lettek az azemben mMvezetőkt osztályvezetők, előadókt milszakiak 

stb. 
Nézzilk meg most, bogy bAny kiemelt vezető t 

adott  az time népgazdaságunknak. 

at vállalat vezetőt, akik Mien. 2 betanitott, 4 szakmunkás volt. 

/pi.. Mciezdn  Lajos  a Textilmüvek igazgatója. Tóth Lajos a Délrost 

igazgatója, jelenleg a Kenderfenó 49 SztiVaipari Vállalat igazga. 

tója. Biozó Cybrgy az Ujszegedi gyár igazget6Ja volt, majd 
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Szeged Vároal:Tandeaanak VS, elnfte. Csőti aótaef jelenleg a X.0z. 
Any, 0.00.1alyggyi előadója• / 

6 mérnak4t, 4 tanárt, i 2 jogászt •  akik  kbaül , :hatan.sZakmunkátkéni, 

ketten betanitoWmunkáskénttketten segédmunkásként , és ketten 

tdminiettrátorként.dolgortak ap Uzemben• 

Eendőr.* ill. katonatiszt lett 1 szakmunkásb6l, , ,4 betanitott munkát.. 

bál és I,segédamUnkásb61.. - . 

A.Tanácshoz a Virttlizottelaghoz kerültek.vezető beosztásba_10*On 

/ 2 szakmunkáa, 6 betanitott; 1 segéd, 1 adminisztrativ/ 

Agyár munkásaibóltehát 34 en kerültek vezető beoeztásba a nip. 

gazdaság küllinbdző területeini De, ha a kiemeléshez hozzászámit. 

Juk azokat is, akik másik Uzembe kerültek főmilvezetői,mtivezetői 

beosztásba, akkor ez a szám  52.-re  tmelkedik. Ez pedig a jelenlegi 
. 	 • 	 .• 

munkásiétazámnak 3,7 %.a. 

/A Szegdei Kenderfonóból 49 kiemelt vezető került kit 5 igazgató, 

4 személyzetia, 5 osztályvezető, 13 tanicsi ás pártbizottsági 

gozó stb,/ 

Ilyilvánvalóan alma a dolgozók, akik magasabb funkcióba keraltek 

politikailag a legmegbizhatóbbak, a vezetésre a legirkább alkalma. 

sak voltak. Ezért jeavaaolta őket a helyi pártszervezet is, Tekin. 

tettel arra s  bogy tabbségaben maguk is fizikai dolgozók, munkás. 

emberek voltka, jelenlétUkkel, intézkedéseikkel a munkáshatalmat 

képviselték 40 erőaitették, 

Egr kellektivának mindig OrUm, ha tagjai eredményeket, sikereket ér. 

nek el, ha ezért eliamerét kapnaks A magyaaabb funkcióba 4elyezés 

' pedig  matán azámit elismerésnek. BUszke lehet az Ujezegedi gYár 

kollektivida l  hogy sok becatiletes, néphez hti, a népgazdaság fejlő-

dését elősegitá,ezért klizdő vezető elvtársat bocsájtott ki soraiból., 

;■' 



Két dologról kell 	rUvidSn beszélnUnk *  
As agyikamunkások korszerinti megoszlása* 
A textiliParban 1961.ben a munkások átlagos életkora 32,54v volt. 
Hasonlitsuk Ossze a textiliParban dolgozók 413 a Wszegedi munkások 
eiletkoriftatisztikáját*: 

• 

Ujszegeai grzinti oltnilipar 

- 18.24 év 
e5..34 4v 
35-44 4v 
45•54 6v 
55- év 

  

13% 
.27% 
3.0% 
23 % 
7% 

36%  
26%  
18 % 
1T%  
3%  

/1/ 

       

LénYegesebb eltérés a 18.24 &seek közbtt van* 

Ez talán azzal magyarázható, bogy afiatalok egyrésze, robál más 
munkaterUleten elhelyezkedni, másik része kihasználja a tolvábbta-
nulási lehetőséget ás kUzépiskolába, egyetemre jár* Az ifjuság 
védelmét szolgáló intézkedések* valamint a munkiscsaládok ked. 
vező életteltételei miatt is lénYegesen °oaken a fiatalkoru 
munkások asthma* Egyébként az Uzem tUrzsgárdájának nagy száma is 

megkOveteli * hogy a dolgozók;nak ttibb„ mint fele 30 dven felUli 

logYon. 
A másik 401:-0g, amiről még beszélni lehet az,  hogy egy. 

ogy dolgozónak hánygyereke Van. 
A Stat* Oszt* kimutatása szerint 281 fan** to .21 % nines gyereke„ 

561 főnek 0 40 % 1 gyermeke van* 429 főnek * 30 % 2 gyereke van, 

88 főnek 0 6 % 3  gyereke  ás 41 fő 0 3 % 4 és tObb családos. 

Az átlagos osaládaagysig 2,92. 



Szak- *  'petanM, 
asok

Segéd  
r~unk P~iiszak ~ , Adm.-nak.  

   

	

19 ó «-áY1.sk 	23 i~ ~`dn8k  

	

38 %-ának 	57 .ának  

	

34  2E04-ának 	14  

	

6  -ának 	5 ió  -ának  

	

2  --ának 	1 % -ának  

Az egyke tehát er8sen.,divik az üzemben, különösen a rttüszaki és  

adminisztrativ dolgozók körében. . 

Nincs gyereke  
1 gyereke van  
2 	H 

3  

4 	s~ 	► ~. 

Megnéztük tehát az Ujszegedi Kender- és Lenszövő szociográ  

fiai adatait, helyenként összetasonlitva az 1938-as,hábar'a előtti  

adatokkal, vagy a jelenlegi országos eredményekkel, néhol pedig  

a teztvérUUzem , a Szegedi Kenderfonó statisztikai kimutatásaival.  . .. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy ha  bár a létszám nem maga-  

sabb a háboru előttinél, mégis megváltozott ez a gyári munkásság. 

Pejlódbtt összetételében, képzettségében, a munkához való  vl.ezo.-

nyában, öntudatában.  

Ha is Szeged egyik legnagyobb tizeme,a város gazdasági, politikai,  

életében jelentős azerpet jtászik.  

A  munkásság származási összetételének a munkásosztály tuda . 

tára és a munkásmozgalomra gyakorolt listása igen bonyolult kérdés.  

A. munkásosztálytó;;rsadalmi tudatát, politikia beállitottságát,  

elsősorben osztályhelyzete , osztályérdekei határozzák meg, de e-  

mellett hatást gyakorol rá sok más tényező is, mint pl. a proleta-

riátus szakmai képzettségi foka i  összetétele, nem utolsósorban  

a forradalmi szocialista mozgalom, amely szakadatlanul formál ja  

a munkásosztály arculatát ..  



* 85.  

Ez a tényező azonban csak meghatározott viszpnyok, feltételek  mellett  

játszhat pozittv vagy negativ szerepet !  attól fifggően, bogy sZ  

egyéb, más objektiv ás ezubjekt3v elemek  milyen  hatással vannak a  

munkásosztályra. . 

" Azokon . az obj ektiv ttirténelmirtársadalmi . viszonyokon belől, amelyek  

egy  adott országban begolyásolják a munkásság lrielyzetét, életviszo-  

nyait, egész fejlődését ~ a munkásság származási-társadalmi össze-

tétele és ezakffia3. ritegződése .csupán egy".egy tényező a sok közUl.  

E  tényezők is csak a f6,  feltételeknek alávetve, a tdbbi ob j ektiv és  

szubjektiv ekt3v tényez6veZ kölcsönhatásban befolyásolják  a aunkásoeztály  

arculatát, magatartását. ",. 	/1.1  

1948-49 után uj korszak kezdődött. .hazánkban .. A munkáshatalom  

győzelme, a  szocialista épitő munka kibontakozása nyomán minden addi.,  

ginál mélyrehatóbb változások  következtek be  az ország gazdasági -,  

és osztály drukturájában, a munkásosztály ős d többi dolgozó  osztály  

társadalmi helyzetében.  

Ezeket a statisztikai  adatok Wien tiikrözzk  e 	 . 

De a számokkal nem mutatható ki, mennyire haladt előre az egyes  ; 

osztályok és egész társadalom szocialista tudatának kialskitás a.  

Pedig  a szocialista forradalom meghatározott szakaszában, amikor  

a népgazdaságban  uralkodóvá válnak a élzociaiiata termelési viszo-

nyok, az ideológiai hatásnak az osztályszerkezet átalak3.tásaáiban . 

elsőrendü szerep jut. 	 . 

A kapitalista társadlomra jellemző osztályok átalakulása szocialis-

ta osztályokká ugyanis hosszantartó és a gazdasági változásokat  

egyáltalán nem autómatikusan kéiyető folyamat.  

l./ Laczkó Miklós: Id. m. 184. old.  
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Ezt az igazságot a személyi kultusz éveiben nem tarottuk kellően  
szem előtt. A  társadalom átalakulásának és átalakitásának mégité- 
lésében mechanikus szemlélet és gyakorlat uralkodott, amely 

a szavakban hangoztatta.. is r valójában lebecsülte a politikai 

munka, az ideológiai ráhatás jelentőségét, a gazdasági is hatalmi 

intézkedések szerepét tulbecsülté, is  pusztán a statisztikai 

mennyiségi adatok alapján befejezettnek vélt olyan, a tudatban 

végbemenő, hosszantartó folyamatokat,  amelyek csak elkezdődtek. 

Központi intézkedéssel elrendelhető, - és erre szükség is van -- 

egy-egy tőkés réteg, pl. az ipari nagyburzsoázia felszámolása. 

A hatalmi intézkedés, amely a gazdasági szerkezetben . egycsapásra 

hozhat változást, nem azonnal, és Főképpen nem autómatikusan hat 

minden érintett osztály tudatának megváltoztatására. 

Az a munkás p1.., aki tegnap még nézeteiben elmaradott volt, pusztán 

azzal a ténnyel, bogy ma már államositott, szocialista jellegi üzem- 

ben dolgozik, még nem válik szocialistává, nem teszi magáévá önmii- 

ködben a munkásosztály forradalmi világnézetét. 

A munkásosztály egészét tekintve, ez hosszabb folyamat. Még  in  

kább igaz ez az értelmiségre iás az alkalmazottakra, 

/Ami pedig a tegnap még termelőeszközei birtokában levő tőkést 

megkülönbözteti az államos tás mástapj .án termelőeszközeitől meg 

fosztott tőkéstől, az csak a termelőeszközök tulajdonjogában,. a 

hatalmi viszonyokban beállott változás. , világnézetét, politikai 

magatartását tekintve nem azünt meg tőkésnek lenni. / . 

Az szocialista társadalom kialakitásáért folytatott  osztály- 

harcban ezért a gazdasági, adminisztrativ intézkedések mellett 

nélkülözhetetlen is  mint hatványozottabb szerepe van az ideológiai, 

politikai munkának. 
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Az osStálYok egYséges szocialista tudatánakmegteremtése bonyolult 

folyamt, amely gazdasági eredményeinkkel párhuzamosan azokra épitve 

megköveteli az ideológial, kulturális  eszközök teljes fegyvertárának 

harobavetétét. Itt azonban nem lehet rohammal eredményt elérni. 

TUralem és kitartás kell ahhoz ,  hogy a világnézeti. politikai Meg-

gYősés meghozza a maga tart00 eredményét. 
E bosszantartó hare sikere számokkal ugyan nem mindig lemérhető, 

de as eredmények Sxégis észlelhetők népUnk összeforrottságian, meg. 

mutatkozik a gazdasági sikerekben, a szocialista lipitőmunka minden 

terUletén. 

Pártunk ma reálisan számol a munkásosztály tényelges, 

szocialista erőivel. Gazdaságpolitikánk konszolidációja a manias-- 

osztály Jelyzetét összetétel szempontjából megváltortatta. 

Ennek eredményeként •- az ipar egészséges fejlődése mollett . a 

munkáslétszám emelködése lassubbá bat. Az egyes iparágak arányos ,  

átgondolt teJlesztése, a munkásság netszinvonalának ás mankatel-
tételeinek folyamatos javulása stb. a fluktuáció csökkenését az 
Uzemek stabil tunkástörzsének szilárdulását eredményezik. 
A part ás munkásosztály közötti kapcsolatok elmaVUlése növeli a tO 
radalmi, szocialista mozgalom formáló hatását. Háttérbe szorulnak 

a munkáasortály gyors, belső átalakulásából 40 feltöltődéséből tam 

kadd negativ hailsok, amelyek az 1956-os ellenforradalom előttí a 

bal. ás jobboldali  hibák  következtében, itmenetileg előtérbe kerUl-

tek. Egyre jobban érvényesUlnek azok a lényeges ,  tartós ,  a szocialiso 

musra jellemző pozitiv hatások ,  anelyek a munkásosztály számának 

társadalmi snlyának ás vezető  szerepének  növekedését, kUltinbőző 

csoportJainak •egYségesebbé válását ,  a többi dolgozók osstálYhoz 

fUződő kapcsolatainak erftödését, a munkisság kulturális fejlőddsét 

eredményezik. 
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1. A MUNKASOK ftETE A FELSZABADULÁS ELŐTT 

As elmaradott gazdasági viszonyok, a pusztit6 gazdasági válság o, 

a háboru következmónyei a magyar ipar ós a föld urai tobződő 

fénytizésének  terhét  a dolgozó osztályok, a magyar munkdsok és 

parasztok viselték. Az tizem munka és szocidlis körtilményei t  épp. 
ugy, mint az ország más gyáraiban, rendkivill siralmasak voltake 

A mai értelemben vett munkavédelem és szocidlis segités telje. 

son ismeretlen volt. A munkásosztály harci követelései vivrnyrdive 

hozott munkavédelmi törvények végrehajtása igen vontatottan tes. 

sék.lissék módon ment végbe. A dönta többséget kitevő nők mellett 

előszeretettel foglalkortatták a 10.12 dyes gyerekeket, akiket 

as iparhatóság ellenőrzésekor elbujtattak. 

Igen sokáig 14.12, majd később 10 óris napi munkaidő volt .a 30. 

as  évek  közePéig. A munkaintenzitás fokozása a balesetek 
44

t vonta maga után. A munkaképesség rövidebb elvesztéséVel 

járó  balesetekért a munkás nem kapott segélyt, viszont ha beJe'i 

lentette, ki volt annak téve, hogy elboceljtják, hiszen a tőkés 

könnyen pótolta a sériat munkást a munkanakilli tartalék sereg. 

ből. 

A munkásszUlők nehéz helyzetére jellemző, hogy az 

első világháboru előtt nem  tudván  apró gyermekeiket hol elhelyez. 

ni, azokat as tizem terttletére vitték be. Nyáron még csak megvol. 

tak a nagykiterjedéstt gyártelepen feltlgyelet nélkttl, hancurozva 
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de télen a hideg munkahelyiségekben voltak kénytelenek a gyere- 

- kek tartózkodai, kócrakásokba bujtatva, vagy zsákokkal burkolva. 

A rendkivUl hosszti munkanap alatt egyórás ebddsztit._ 

, netet tartottak, azonban nem volt hol elfogyasztani azételt.. 

Jó időben fa alá t -fal mellé huzódva, rossz irőben,a gépek mellett 

fogyasztották  elemózsiájukat. Ebbőlkifolyólag 1908. augusztu. , . 

sában sulyos szerencsétlenség is következett be. Déli ezUnetben 

- hirtelen keletkező orkánszeril vihar ledöntötte a gYárkiém:ényt. 

Az alatta 60 a környékén pihenő, étkező munkások kÖzül hat nyom-' 

. ban meghalt, a számos sebesUlt közül 16-ot korházba kellett szá. 

litani. 

A  századforduló  elején távolabbi vidékről toborzott 

olcsó  mezőgazdasági munkaerő elhelyezésére hét földszintes ha-

zat épittettek. az akkori tulajdonosok. Röviddel  utána  ugyan- 

. osak , közvetlen a gyár mellett 6 egyemeletes  lakóépület  készült 

-nagyobbrészt mesterek, kisebbrészt szakmunkások számára. Ezeket 

az épületeket ma is "hatházak" és "hdtházak" néven ismerik* 

A tisztálkodási lehetőség hosszu ideig legfeljebb a 

kézmosásig terjedt. A vizellásátáei nehézségekre jellemző, bogy 

ivóvizet 10-12 éves gyerekek kannákban hordták a gépek közé* 

öltözőhelyiségek, öltözőszekrények ismeretlen fogalmak voltak. 

Lassu és igen csekély  változás  1938,  után  következett  be  Bags 

osőde és napközi otthon, kieebbmérettl konyha, étkező létesUlt, 

az utóbbi azonban inkább a tisztviselők érdekét nem. pedig  a mun-
kásság szUkségletét elégitette ki. 

Kulturilis vonatkozásban emlitést kell tenni a jó hirnevet szer-

zett muekásdalárda müködéséről. Ezenkiviil egyes alkalmi rani,- 

dezvények megtartására azinjátszó osoportok alakultak. 
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"Az «zem fejlődése mindenkor egybekapcsolódott a mun. 

kásság gazdasági és politikai harcával. A rendkival kedvezőt.,  

len munkaköralmények dllandó elkeseredés tilzét  tartották  ébren . 

a gyár dolgozóiban. Kezdetben ennek ellenére nagyobb jelentő. 

séga, önálló sztrájkok nem voltak,.Ezek a .köralmények sajátos 

adottságaiból adődtak. A város mézőgazdasági  jellege,  lassan feJ. 

MI6 ipara a környék olcsó  mezőgazdasági  muzkaerőkinálata $ nem 

utolsósorban  zömben nők ős gyerekek foglalkortatása erősen fé. 

kezte az egységes szervezeti fellépés kialakulását. 

Az elsd munkásmozgaimi szervezkedés az elsó világháboru alatt 

kezdődött. A dolgozók ebben az időben keresték fel nagyobb szám. 

ben a Szociáldemokrata Fártot ,  Az 1916-os * és az azt követő 

háboruellenes tantetéseken már testaletileg vesznek részt a 

gyár  dolgozói." 	 /1/ 

1919 március 214..én a hatalom a - dolgozó nép kezébe 

keralt. A Tanácsköztársaság *  amely a proletáriátus diktaturáJa 

volt, politikai jogokkal ruházta fel az eddig jogfosztott nun. 

kásosztály és parasztság tömegeit,  nőket,  ifjuságot, nemzetisé. 

gieket egyaránt. A Forradalml Kormányzótanács a kisipar kere. 

teit meghaladó  üzemeket  köztulajdonba vette ős azokat az  egész  
proletáriátus  vezetése ős az illető üzem munkisságinak ellenőr. 

zése alá helyezte. /IX/III. 7. rendelet 1919./ 

A vállalatot a termelési  biztos vezette,  a munkások pedig ellen. 

órző munkástanáosokat'választottak. A munkaistanács feladata a 

proletárfea elam  megteremtése,  a dolgozó nép tulajdonának édel. 

me ős a termelőmunka ellenőrzése volt. A Tanácsköztársaság meg. 

kezdte a munka ezbeialista megszervezését. A nagyazami termelés 

területén megszüntette a kizsákmányolást. 

1/ Kónya  Sándor:  Id m. 33. old. 
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Kinyilvánitotta a munkához való jogot és a. társadalom munkájában 

való részvétel kötelezettségét. Meghatárorta munkaidő fels6 

tárát: fizetett szabadságot biztositott, szabályorta a felmandá. 

si időt. Megkezdte a szocialista teljesitmény-bérrendszer beve. 

zetését„ felemelte a munkabéreket'és fokozottgondot forditott a. 

munkafegyelem megszilárditására. 

Jóléti és kulturális szolgáltatásokat biztositott a dolgozóknak: 

megjagitotta a munkavédelmet és a társadalombiztositás fejles z. 

tésével fokorta a dolgozók anyagi ellátásáról való gondoskoddst. 

Mindezekkel a vivmányokkal amelyeket a Tanácsköztársaság nagyon 

nehéz belső és  külső  viszonyok között harcolt ki -ha rövid időre 

is: de olyan eredményeket ért el, amelyek mély nyomokat,  büszke  

emléket hagytak a dolgozók lelkében, a dolgozókat a jobb jÖvő re. 
ményében további ellenállásra ujabb és ujabb harcokra mozgósi. 

tották. 

Innen a  gyárból  30 elvtárs vett részt a Vörös Hadsereg harcaiban, 

a bukás uátn sokan voltak kénytelenek bujkálni. 

A világgazdasági  válság  hatására megromlott gazda. 

edgi viszonyok, tömeges elbocsájtások, 1927-32. években számos, 

üzemen belüli  politikai  megmozdulást váltottak ki. Különösen de-

monstrativak voltak a május 1-i munkaszünnap megtartását követem 

lő megmozdulások. 

A politikai megnyilvánulások elfojtása érdekében a tőkéseknek si. 

(lariat néhány vezetőt illetve hangadőt a maguk oéljaira megnYer." 

ni, mig a többieket rendőrei felügyelet  alá  helyezték. 

" U3abb felllépésre 1935. április végén  került sox., amikor a  fel 

vető üzem kéthetes bérsztrájkot kezdeményezett, mely részleges 

eredménnyel 4s rendőri felUgyaettel végződött.".:,  /1/ 

1/ Itónya Sándor  U. m. 33. 014. 



, Az  uralkodó osztály a, diktatuxa fokozása mellett arra  

törekdett, logy az egyre növekvő ellentmondásokról,  a mindin.  

kább nehezebbé  váló életkörülmények - okairól elterelje a figyel-  

met e  o mindezekre "elfogadható magyarázatot"  találjon.  Ennek ér-  

. 	 .. 

-dekében különböző keresztény egyleteket és állmunkás szerreze.  

teket hoztak létre. / Hivatásszervezet, Nemzeti Munka Központ,  

Magyar Aleá Mozgalom/  

0á.ta.t akartak vetni a háboruelleneg hangulat terjedésének, ;  a  

szocialistaeszmék téncóditasának, igyekeztek megbontani a man-  

kdsOk soreit és azon fáradoztak, hogy en . awba anák a wra .
1
.. ,

a
.tAt« 

 .. 

kat. a szakszerveaetekta i aSzociáldemokrat-a Párttél, ele j ét vé-  

gyflk minden esetletes kommunista befolyásnak.  

Munkájukat sajnos ,- könnyi.tette 4  hogy az S UP. felső  

vezetése a jobboldal kezében volt, akik _ 	Uralkodó 
, ~  

akik behódoltak az ~ra~s~'vc~v  

osztálynak s áliellenzé 'ki.ségükkcl félrevezették,  becsapták  a sliso•.  

oiáldemokrata tömegeket. Pl. az SZDP. jobboldali vezetője egyik  

körlevele szerint a titkárok kötelessége: minden felelőtlen  . 

sztrájkra bujtogatással szembén erélyesen fellépni, mert  s j~ 

lenlegi helyzet nem alkalmas bérkövetelések  kiharealására :,:. még . 

kevésbé a politikai követelésekre": 	/1/  

A NéPszaván keresztül a  munkásságot "fegyelmének megőrzésére n  

ezáiitják fel4 arra intik Őket, hogy az i:uzemekben: . "végezzék bu**  

gán munkájukat, s vigyázzanak az ífzemek beredezéeeire":. . /2/  

Amikor tehát a munkásosztály *  a dolgozók a fokozottabb összefQ - 

gást a gazdasági és politika3, harc érősitését kbveteték, akkor  

az SZDF. jobboldali vezetői mérsékletre, -szigoru fegyelemre* a  

gazdasági és politikai hero feladására ezol3.t já.k fel a proleta.r3:á1 

~.f ~`emea. Zezsó• ~ ~fa~srornzé.g felszabadulása  Bp. 1960. 3 9,w ~  old.  
~  

 

Dokumentumok a  magyal- párttörténet tanul.mányazáeához.. V. kZit.  
BF. 1-955. 50. old:.  
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Eziel  nemcsak  a munkásosztály közvetlen, mindennapi érdekeiért 

folytatott harcáról mondanak le, hanem ismételten bebizOnyitot.* 

ták, hogy teljes mértékben kisiolgáltatják az Uralkodó osztály 

rablóháborus politikáját, kptelenek a munkdsosztály, az ország 

érdekeitől következő feladatokat megjelölni, a dolgozó töMegeket 

harcra'mozgósitani a háboru, a fasizmus'ellen, 

A munkásság érdekétegyedül a KoMmunista Párt 

v3.ssits. A KMP. Központi Bizottsága a szovjetellens háboru ki*.- 

törés6 után a fasizmus elleni tömegakciók kibontakortatása, a 

munkáaegységfront, a népfront létrehozása irdekiben elhatátoz.* .  

tat,. hogy  minden munkáját a jelenleti dönt6 feladat alá rendeli. 

Ezt a:feladatot a következőkben jelölte megt.."Magyaerszág fel, 

szabaditása a  német  imperializmus igála  alól,  a német hadsereg 

eltavolitása  az  országból ;  a Szovjetuniő elleni indokolatlan 

háberil megeziintetise. " 	/1/ 

Közvetlenül a SZovjetunió megtámadása utárti napkban a kommunis.* 

ták falragaszokon, rdpoidulákon keresztül tiltakortak az ag*. 

resszió ellen t  kifejeztik szolidaritásukat a szovjet nép és 

lam mellett. B rendkive néhéz időkben a komMunistákra.várt az' 

a feladatt hogy  mottalálják a helyes módszereket, eszközöket a 

fasizmus ellen40: a dolgozó tömegek Mindennal) os követeléseinek 

teljesitéséért folytatott harcban* Rájuk várt'az, hogy mozgósit*!. 

sák 

 

a . proletáriatust, a haladó demokratikus erőket a háboru el$4: 

leni harcra, aZ antifasiszta népfront megteremtése érdekében* 

A kommunisták e célkitüzések megvalósitása irdekében 

igyekeztek  az összes legális lehetőséget felhasználni, 6 töré 

kedtek a  legális is illegális mnk helyes kombinálására. 

Az üzemekbei; aZ =P. helyi Szervezetében, a szakszervezétek 

ben, a munkások kultur-  és sportegyesUleteiben végzett munka 

1/ Dokumentumok 5. kdtet 59* old* 
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Gorda a kommunisták arra törekedtek. bogy a munkásság szociális 

követelésainak teljesitéséért folytatott mozgalmakat összekap. 

osolják a függetlenségért folytatott harecal. 

'' AmilYen mértékben erősöddtt a kommunista befolyás a legális 
. 

munkásszervezetekben olyan mértékbenváltak ezek a szerVezetek 

a munkásellenállás szervezőivé ős erősiteiivé, a szélesebb anti. 

fasiszta nemzeti front szilárd támaszaivá." 	/1/ 

Igen fontos volt a.  kommunisták tevékenysége a gyári 

szakszervezetekben, különdsen a fokozódó terror ideJén. A szak. 

szervezeteknek 1939-ig jelentős tőmegbefolyása volt, a  PrOletá. 

riátus nagy tdmegeit tömöritették  s harcoltak érdekeikért. 1939. 

től kezdődően azonban az uralkodó osztály fokozottab támadást 

indit ,a szakszervezetek ellen. Olyan korlátozó intéZkedések so. 

rán léptetik életbe, amelyek  következméYe, bogy a szekszervese. 

tek nem tudnak rendszeres szervezeti, mozgalmi tevékenységet ki. 

fejteni. Pl. az 1939-es II. tc. irányelveinek megfelelően a szak. 

szervezetek számára is megtiltják a politikai jellegii gyülések 

tartását. 1939.ben szeptemberben a helyi hatóságok elrendelik, 

hogy a vezetőségi Ulések megtartását bekell jelenteni, illetve 

ősszehivásukhoz engedélyt kell kérni. 

Ezt kdvetően októberben megtiltják a vezetőségi Ulések megtar. 	• 

táeát is. 	/2/ 
A munkások dndudatos vezetői azonban nem nyugodtak 

bele az egyre fokozódó elnyomásra, rendőri terrorba ,  a szembe. 

szálltak az intézkedésekkel. Az 1941. junius elején, életbeléPő 

kormányrendelet felfüggesztette a havi szakszervezeti taggyU16- 

sek, mühely és gyári értekezletek tartását. 
owsio. 	 OIMPOIMM■111.1...1101./OMIIM.  

if Nemes Dezső Id. m. 52. old. 
Szklo. MtMOSz. Szegedi  csoport levelezés 1939. 6 , 16 23/1939. 



Ezek az intézkedések nagymértékben megnehézitették a 

szervezett, de különösen a szervezeten kivül:3. munkások között 

folytatott telOkenységet. A -kapesolat fenntartása, az agitáció -, 
a mozggsitáaá lehetőségei ieszUkültek és a munka vesztett haté. 

konyságából. A szervezeten kivti."Li munkások egy, része között  in  

gadozást, megtorpanást váltott ki a terror újabb és ujabb meg* 

nyilvánulása. 

A növekvő terror, a nagyarányu katonai behivásoka munkanélküli 

ség következtében a nagyfokai murikaeréuándorlás nagymértékben 

hozzájárult a  szakszervezeti mozgalom bizonyós mérvig visszaésé- 

céhez a háború első éveiben. 1939-40-ben a sztárjkharcok első- 

sorban a jobb megélhetést, a munkabérek emeléséért, később a .8 

órás munkanap betartásáért, a munkanélküliek törvényes seglye. 

zéséért, a hadbavonultak ál ami segélyezőséért folytat. Igaz , e . 

zek gazdasági jellegit követelések voltak, mégis nagymértékben fo  

kozták a proletáriátus szervezettségét, erősitették szolidarita. 

suakt, s megmutatták számukra a háboru éveiben az egységes fed. 

lépésben rejlő  erőt és lehetőséget, fokozták harci szellezni9ket. . 

A háborzs gazdálkodásra való fokozatos áttérés kez. . 

detben gazdasági előnyöket  hozott az ujezegedi gyár dolgozóinak 

is. Azonban egy-két év után, mindjobban belesodródva a háboru. 

ba, ismét egyre orazabb lett a munkások helyzete. Még a reálbér 

csucspontját jelentő 1938-39-es év folyamán is  igen alacsony, 

elmaradott ' életszinvonal jellemző a munkások helyzetére. . 

A munkáscsaládok jövedelmének legnagyobb részét az szűkös lét-g 

fenntartás és a házbér kiadásai vitték el.  Egyébre, . kulturális 

kiadásokra, ruházkodásra vagy szebb és jobb lakásra, a válasz- 

tékosabb táplálkozásra a gyerekek taníttatására stb. már semmi, 
O 

vagy szinte semmi  sem jutott.  
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A gyár élére kinevezett katonai parancsnok a termelést gátló 

tényezők /szénhiány, nyersanyaghiány , mulkaer8hiány, légiri- 

adók,/ el:3ensulyozáea érdekében .kimél.etlen eszközökkel igyeke- 

zett fenntartani a korábbi évek  termelési szintjét. A prole- ' 

tárok , kizsákmányolásának fokozását a munkaidő növelését tiir•- : 

vényes rendekezések bi«otsitótták a tőkések számára . még 1939- 

ben életbelépett .az Iparitgyi miniszternek egy rendelete, :  amely 

lehetőséget teremtett arra,  hogy a munkaidőt fel lehet emelni, 

ha "... a hatósági megrendelésnek állami érdekből. hal.aezthata.t.:. 

len  +_.Al. jesitésérri?_ w van szó. 	/3./ 

A katonai  parancsnokok valóságos diktátorokká változ. 

tak; a legkisebb vétségért börtönnel, pofozkodással vagy  azon-

nali elbocsájtássaT válaszolnak. 1944. julitzs. 21-én pl, 256 . 

_-- 

 
____munkást  	c1cá  s,

—
voycua - s ..  

Ugyanakkor e munkásokat gyakorlatilag az Uzemhez kötötték, mert 

a gyárat nem volt szabad elhagyniok4 más tizembe vagy más város-

ba csak külön katonai engedéllyel. - amit rendszerint nem adta k . 

meg távozhattak. . 

A. tömeges munkáselbocsátás, valamint az inflációs jelenség el= 

leni fellépést csirájában elfolytotta a hadi-Uzemmé nyilvántar. 

tott gyár fasiszta vezetősége és katonai parancsnoksága. Terror 

intézkedéseiket is törvény b±ztositotta. Ilyen volt az 1939. évi 

I. Te, 2O4 s-a, mely a "honvédelem érdekét" veszélyeztető ron. 

gálás bUntette, a munka folytonosságának meghiusitása, a kate. 

nai vezetővel szemben elkövetett engedetlenséget kötél általi ' 

halállal bUntette. 	 /2/ 
Az 1943-as évtől kezdődően a dolgozók ellátnak viezo. 

nyai mindjobban rosszabodtak.. Az élelmiszer , és közszUkeégleti 

1/ Sp. min.' 45/1939. IPg. sz . rendelet  
2/ UAL.  Ujszegedi Kender iratai, "Haditrieemi Kat.. Parancsnokság 

1939-42"  C.  dQsaié« 1941. IN. 16wi Hirdetménv. 



cikkek árainak-emelkedése melgött messze elmaradt a dolgozók ke. 

resetének nOvekedése. 

A tUmegek általdnes helyzetépek romlásáról tanuskodnak azoknak a 

kérvényeknek a tömegei, amelyeket a fronton harcolák családtag- • 

jai vagy tireg, keresőképtelen emberek juttattak el a fősipáni 

hivatalhoz segélykérés cimén. 

A kérvényekből dbbbenetes kép tárul  elénk a nyomorgó,,éhező, szin., 

te ruhátlan emberek, gyerekek tbbbezres tömegeinek helyzetéről. 

Ezek  csekély  jövedelmUkból'vagy a hadiaegélyből Xptelenek fede z. 
ni mindepnapi szUkségleteiket,, ritkán jutnak élelemhez 0 1 -  

lőhOZ, ruhához. 	 /1/ 
trthető, bogy a nyomasztó viszonyok kOzött, az elsötétitett mun. 

katermekben izzadva dolgozó, majd később a légó pincékban ide. 
pileg metrviselt amberektörelmetlenUl várják a szabadulist. 

2./ VÁLTOZÁSOK A FELSZABADUIASTÖL AZ BLUNRORRADALOMIO 

TARTó IDOSZAKBAN. 

A felszabadUlás, kUlönösen pedig az allamositas ut4n may. 

reható forradalmi átalakulds ment végbe az országban. Kapitalista 

_országból szocilizmust dpitő, népi demokratikus orezagga lettUnk. 

Megvalósult a munkasság évtizedes szocial., politikal progremja. 

nak legtöbb követelésat a 48 órás munkahét, a fizetett szabadság„ 

a nők és fiatslkoruk munkájának törvényes védelme, az egyenlő 

munkiért egyenlő bér  elve  stb. 

- 1/ SzÁL. SUL 1943. 48/1943 143/1943. 
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Keidetben a gépes munkahelyeken statisztikai normák voltak. 

Ez sok vitára adott okot, a megállapítási mód si sok helyennehéz.. 

Bégekbe €ltközött.. Később az u,gynevezett ss abatos normákat vezették 

be.  Ez  azonban nem volt elég ösztönző. A technikai, technológiai 

fejlődés következtében a vállalat á*lagoa teljesitményszázaléka 

nőtt, anélkUl hogy a  dolgozók nagyobb erőfeszitéeeket tettek tolna. 

A laza normából két baj következett, : 1. Bizonytalan alapot adott 

a tervezésre. 2. Nem ösztönzött a termelékenység növelősére. Sőt 

volt egy  két olyan munkás is, aki visszatartotta a termelését.; 

nehogy a tulságoaan magas százalékkal fel .  feltUnjön t  s a normát meg. 

vizsgálják. Ezezivíi1 a magas százalék megnyugtat j a a dolgozókat, . 

nem törik uji .táson,. ésszerUsitésen a fejüket. 

A bérezésnél főleg a mennyiségi termelést vették :figyelembe, s 

ez nem egyszer a minőség rovására ment. Előfe rd ul t pl az is, 

hogy  egy-egy kiváló szakmunkás, aki a mennyiség mellett minősé* 

gileg is kifogástalan árut ,$ermelt, kevesebbet keresett, mint  

egy lelkiismeretlenebb betenitott munkás. Ez természetesen elkel. 

vetlenitet 'te a munkásokat. Az alacsony kereset miatt a j avitó.- . 

mithelyből is több szakmunkás leszámolt, annál is inkább, mert 

egyik másik ifizem .magasabb fizetéssel osábitotta őket. 	 . 

A Minisztertanács határozata alapján az alacsony fizetései alkal-

mazottaknál 1953. nov. 1«►től bérrendezést hajtottak végre. Komoly 

mértékben megjavult az éjjeli őrök, telepőrök, portások, takaritók ., 

általában azoknak a munkásoknak a havi keresete, akik eddig a 

legalacsonyabban voltak bérezve. 	 . 

1954. február 1, től javult a többi dolgozó fizetése iss p1. 	.,. 

a  rakodó, hengerhordók nehéztesti pótlékot kaptak. 

Az MDP. 1955. márciusi határozata után vezették be az üzemben 

a miiszaki normát, mely elősegitette a szocialista bérezés e3:- 

vének megvalósulását, biztositotta, ro gy  minden dolgozó té i. 
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legesen elvégzétt munkájának mennyisége és minősége arányában 

kapja fizetését. A mUszaki norma bevezetése megazUntette a nor. 

mák gyakori váltortatáhát, mivel gépi adottságokra épUlV fel ds 

több év tapasztalatalapján Allapitották 'msg. 

A mUszaki norma bevezetésével egyidejilleg a minőségi bérezést 

is bevezették, amely lehetővé tette, hogy jó minőségil áruk gyár-

tása esetén a dolgozó fizetése 25.30 %.al is emelkedjék. 

Az uj bérezést általában örömmel fogadták a dolgozók, osak azok 

háborodtak, akik eddig mennyiségileg többet, de minőségi/eg 

rosszabb árut termeltek. Az uj bérezés azért is jelentős volt, 

mert az eddiginél jobban ösztönzött a szakképzettség megszerzé-

sére, i/letve 06elésérei 

1949 től a dolgozók havi átalgkeresete a következőképpen alakult: 

1949 640..Ft . 100,0 % 
1950 888.." . 106,5 % 

1951 712.-" 110.2 % 

1952 758 ,-" .. 117,3 % 

1953 800. " .* 123. 8  % 
1954 843.." . 130.5 	% 

1955 898," . 139,0 % 

1956 949 •  fl .. 146,9 % 

1957 1104. ." . 172 .5 % 
1958 1141.." . 178,3 	% 
1959 0 1196,.". 186,9 % 

1960 1230.." . 192.2 % 

Érdemes ezeket a számokat összehasonlitani a munkások és al-

kalmazottak országos átlag fizetésével. 

1./ Kakuszi János, Bérügyi Osztály vezető tájékoztatása alapján, 
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1 keresőre jutó 	Névleges bér 	Reálbór 
havi  névleges 	indexe 	indexe átlagbér 	 . 

=======================--=====-====== =--=====,=_==_=====_=_== 
1949- 606.-Ft 104,0 
1950 649:-Ft 107,1 
1951 694.-Ft 114,5 
1952 893.-Ft 147s4 

1953 940.-4 t 155,1 

1954 1052,-Ft 173,6 

1955 1080.-Ft 178,3 

1956  1175,-Ft  193,9 

100, 0 

	

101,3 	- 

T, 89,7 

82,3 
87,0 

. 	102,0 
1€36, .0 . 

116,5 
/1/. 

Az adatok muntat3ák, hogy a gyár dolgozóinak nominál bére is 

OOval az országos altt maradt, pedig a nom nál bér nem  is mu.  

tatja a burkolt áremelés hatását, az egyes fogyasztási Cikkek 

/főleg az olcsóbb cikkek / hiányát, ..a minőség romlását, amelyek 

pedig 1951-53 között gyakran előfordultak. 

/A minőség romlás kétféle módón következett be: egy részt keve.. 

sebb és rosszabb minőségű lett'a termékek előállitására fordi-

tott munka, másrészt emelkedett a silányabb minőségű anyagok 

felhasználása./ 	 . 
Ezek következtében a gyár . oigozóinak reálbére, s ezáltal élet-. 

szinvonal, az első ötéves terhen nem emelkedett arányosan a  no-

minál bér emelkedésével, sőt még az országos átlagot sem érte el. 

A munkakörülményekben bekövetkezett változásokat azonban 

senki nem tagadhatta. Különösen az idősebb munkások láthatták, 

hogy milyen óriási fejlődés tett meg az. ifizem pár év alatt. A 

felszabadulás előtt munkavédelemről, ; szociális gondoskodásról 

szó sem lehetett. A dolgozók állama viszont ezreket költ az 

24 Adatok és adalékok a népgazdaság fejlődésének tanulmányozásé. 
hoz 1949.1955. K$SR. Bp. 1957. 361. old. 



az tizemre w  olyan berendezésekre,; melyek a munkdaok balesetel. 

háritását, munkakörUlményeik javitását szolgálják. 

Az általuk választott munkavédelmi megbizott pedig mindig szi* 
goruan ellenőrzi az előirdsok betartását. 

A gYár munkásainak ujitásairól, melyet a  munka  megkönnyt-
tévét, a belesetek elháritisát  szolgálják,  mix beszéltünk. A 

osztály előre •elkészitett tery szerint számolta fel év. 

ről évre a még meglévő munkavédelmi hidnyosságokat. Minden gépet 

Pirosra festett védőberendezésael ldttak el, korszerUsitették 
a villanyvildgitdst, s a régi gyenge fényt adó villanykörték 
helyet, minden munkateremben neon viligitAst vezettek be. 

Kalönösen sok gondot okozott és sajnos okoz ma is a szövő por. 

talanitása. A port a borda Altai levert kenderszdlak képezik." 

Ez az egószségre rendkiv11 ártalmas, mert lerakódik a légutakra, 

a tildőre, ingerli a szem, orr, nyálkahártyáját. Ezenkivill Utz. 

veszélyes az áruk piszkolódnak tőle, s esztétikailag sem vatmi 

szép látvány. 

Lekötésére több módszerrel próbálkortak. A felvetőben nedvesitik 

a fonalat, az. .JtÓk fölé vizszoró fejeket  szereltek, hogy nedves 

levegő dramoljon a terembe. Ezt viszont osak nyáron alkalmAzhatjdk„ 

mivel télen sz ajtó csukva van. A, megoldás sz lenne, ha már a fo-

noddban lekUtnik a szálakat, vegyazeres eliárásokkalik Ez sajnos 

ma még kiséleti stddiumban van. 

A fastőben gázfelssivó berendezést szereltek fel, az impregnáló 

gépeknél ventillátorokat, a rakodás megkönnyitése érdekében ládaSb 

emelC gépet  szerkesztettek. 
A dolgozókanak munkaruhát„ védőöltözetet biztosit az üzem* A 

'vődőtiltözet tisztitisdró4 javitásáról, folyamatos pótlásáról 

az Uzen gondoskodik. A dOlgozóknak ezzel kapOsolatban csak az 

a feladatuk. ho gV használiák is ezeket. mert hihetetlen. de 
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igy van, hogy  sokszor  erre is figyelmeztetni kellett egyes em-

bereket. Pk: "a festőben nem használtdk a .fapapucsot, /mezi .tláb  

pedig könnyen elosusztak./ a szövőnők fejkendők nélkül dolgoz.  

tako GoPsol.ában nem használták a csévék ;le$17.itásánál a védő.  
bőr ujjakat, 	a fonal igy  bevágta tenyerUket, ujjukat. 

 

A munkások egészségének  megóvása érdekében védőételeket, védő ~.  ,  

italokat  biztosit az  Uzem / tej, tea,, kekt, sz6davi.2 ,/ évi. 44.  

4 .90..Ft értékben,.  

Az egészségre ártalmas munkahelyeken 10  

kot és pótszabadságot kapnak a dolgozók._ 	 . 

A  balesetek  megelőzése céljából a munkavédelmi felelős  

ellenőrzi, ,  hogy a dolgozók há.sználják.e a védőöltözékeket, be-, ,  

tartják-:e L3lesetwédelmi, óv6rendszabályokat.. Havonta az i.gaz M  

gató vagy főmérnök, az üzemorvos és í3zemxész vezetők  biztonsági .  
,,. 

szemlét "tartat3ak y,  ahol jegyzőkönyvet  .vesznek fel a hiányosságok±~ . 

$1,  és patlássukről. a 3.'s- grövldebt iá.án beiUl gondóskodnak. Az .  . . 

, uj onnan -  munkabplépot vagy áthelyezett dolgozót elméleti , és gyakor.  

lati balesete2hári,tási oktatásban ,réezeeiti.k .t  tvenként„ eg,yszer  

pedig  minden dolgozó káteXée részt vonni munkavédelmi Oktatáson',  

A ma.elyekben , munkatermekben  mentődobozokat ,Melyeztek e.l, k  gyak-  

ran  szerveztek munkavédelmi hetet, ank+§tot t  balesetelháritási  ki- 

,áll$tái3t s  

B megelőző intézkedések ellenéreis elég sok baleset történt ; - 

az Uzembbn, Ilyenkor mindig megvizsgálják, hogy kit terhel a Tele- 
I 	~:  

1ásaég a történtekért. Mulasztás esetén a Pegyelmi Bizottság búnte . .  

tétit szab ki a felelőtlen munkásra vagy vezetőre. .. Legt ibbsz€ir  

azonban a dolgozó figyelmetlenségéből, a rendszabályok ige` nerc ',. 

tartásából adódott a baleset.  

l:.% KM, Megyei 	Szociális de  iizemegészségUgyi. ellátott®ágt  
Csongrád megye ipari  iiaemeiben. 	old. 	`  , 1  

/1/.,  

veszéayeesfti pótlé+  
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A legtöbb baleset 1952.ben volt azután egyre csökkent,  

1952 176 baleset. 1782 munkanap kiesés  
1953 151 " 1215 "  

1954 . 157 " 1616  
155 107 11l1*  
1956  75 "  855  ~►.. 

A mutban egy munkás megbetegedése valósággal csapást je 

lentett a családra. Az orvos, a patika„ a kórház olyan sokba ken- 

rt1.t 4 hogy sokan, ha bit _a inkább betegen dolgoztak mintsem  

orvosi kezelést vettek volna igénybe. Azért is megtették ezt,  

mert féltek, hogy betegségük miatt elküldik őket agyárból. Ma az  

Uzem dolgozóit ingyen vizsgálják és gyógykezelik az orvosink: A  

gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árának általában csak  

15 %.át kell megfizetni, egyes életmentő gyógyszerekért pedig  

semmit sem kell fizetni, Ingyenes a kórházi,; szanatóriumi ápolás  

is.  Az Uzem dolgozói évente tüdő-, rák, vér szemészeti szürővizs-  

gálatokon vésznek részt. A korazerü jól felszerelt  Uzemi orvosi  

rendelő is áll a dolgozók rendelkezésére ., ahol a belgyógyászati  

szakrendelés napi négy óra, a. fogorvosi rendelés napi három ára .: 

a nőgyógyászatot hetenként háromszor két óra, bőrgyógyászatot he-

ti két órán át vehetik igénybe a gyár dolgozóa..  

1950.=57..ig 66.750 «en keresték fel az Uzem orvosi rendelőt. 	 . 

Az üzemorvos ezekben az években dr: Szüce, László volt, aki sokat  

tett a betegségek, balésetek megelőzése érdekében. Kutatta a be-  

tegségek okait, nyilvántartotta azokat a dolgozókat, akik többször  

megbetegedtek , s ezek egészségi állapotát figyelemmel kisférte.  

Különös gondot forditott a fiatalok és terhes nők egészségére.  

1./ Selypes Gábor munkavédelmi felelőstájékoztatása.  
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A Társadalombiztositási Tandcs /TT/ egészségUgyi albizotts4.. 

gavial egyUttmUkötve megállapitotta az  Üzemben  levő könnyebb 

munkahelyeket, ahova azokat a dolgozókat helyezték el, akik 

betegségUk miatt,felgyőgyulásUk érdekében kUnnYebb munkát 

nyeltek, valamint a terhes nőket a, negyedik  hónap  eltelte után. 
Minden terle4s nőt a hatodik hónapban kézzel végzendő munkárane.. 

lyeztek el, de fizetésUket a gépen  végzett  átlag szerint kapták. 

IlUnden uj munkavillalót először megvizsgált az Uzemorvos ás meg-

Allapitotta  ‚hogy  egészségi állapota megengedi e a kijelölt 

kakör betöltését. A fiatalkoruakt egéerségre ártalmas munkabelYen 

nem foglalkortatták, a  gépek  önállő kezelését nem bizták rájuk. 

•SzUkség esetén az itzemorvos felkereSi a beteg dolgozókat att.- 

honukban és aegitséget nYuit nekik. 
A T. beteglitogata 24, de legkésőbb 48 óra alatt meglátogatták 

a megbetegedett munkásokat, ezzel elejét vették a szimuláláenak, 
s egyben azt is megmutatták, hogy figyelemmel kisérik a dolgozók 

*életét,  betegségben  sem bagyják magukra őket„ 
A betegság ideje alatt a dolgozó fizetésének 6545 

kapta meg tIPPénzben. Kőrházi áPolás esetén ez összeg felét, 

a osaládfenntartó 80 %.4t. A dolgozó nő abban az esetben is 

kapták a Oppénzt, ha egy éven mluli beteg gyermekUket ápolták. 

A  táppénzt ,  a dolgozók a gyárban kapták meg. AzSzTK. kifizető cso-

Port munkáját az Uzemi Bizottság havonata ellenőrizte, hogy a 

dolgozók gyorsan ás Pontosan  megkapják.  járandáságukat. Ha a 

beteglátogatók többször nem találták otthon a beteget, s kide-

rUlt őla, hogy szimuldl, a táppénzt megvonták tőle s megszi. 

gyenitették a kUzasség 
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A hosszabb betegségből felgyógyuló munkást viszont szociális 

segélyben részesítik. A T.T. segélyszési albizottsága minden 

egyes segélykérelmet szigoruan megtárgyal, és ha az a dolgozó 

valóban rászorul,. megérdemli, akkor javasolja a segély megadá 

sóit. Szociális, házassági , szülési, és temetkezési segély ci-

mén 1948 1956-ig 750. O0O-- Pt-ot  fo1yositottak. 

Messzemenően gondoskodnak az üzemben a dolgozó nők 

védelméről, elsősorban a terhes nők és kisgyermekes anyák éle-

tének megkönnyitésóről. A szulás előtt és után 12 hét fizetett 

szülési szabadság ős hat hónapig szóptatási ,,.idő jár., Kőr- 

házi ápolás esetén fizetésüknek 80 3e-átkapják. Anyasági segély-

ként 600-700-Ft-ot kapnak, sok gyermekes anyák külön pénzjutalom-

ban is részesülnek. ' Ezenkivül minden  szülő nő 400.=Ft értékü 

neenvemő ke1_ engyé e tszól .ó vásárlási utalványt is kap. Minden 

kettőnél több gyermekes családfenntartó csa ádipátlékban része-

sül.  

'Erkölcsileg is anyagilag is megbecsülik a gyár idős mun-

kásait. A férfiak 60, a nők 55 éves korukban mennek nyugdij b ,:.. 

Fiezétésük, illetve nyugdíjuk 600-900.. -Ft, ezenkivifi évente egyó 

szer megajándékozzák őket 3--400.-Ft értékben. . 

Még egy fontos feladat hárul a Társadalombiztosítási Ta-

nácsra, az i dixltetés megszervezése. 1950-ig  a gyár Bal€atonszár+-

szon bérelt lídülőt; s évente 151-,200 dolgozó tölthette itt, cse.- 

k összegért vagy jutalom esetén ingyen szabadságát. 

1950 után kezdődött a $zOT üdültetés. Az üzem beutaló jegyeket 

kapott az ország legszebb helyein levő üdülőkbe, s ezeket kellett 

igazságosan wlosztani. A kiválasztásnál figyelembe vették a dol-

gozók termelésben elért - eredményét, magatartását, s ez biztositotta 

,hogy a beutalás a jó munka jutalma legyen. A  legkiválóbb dol-

gozók , sztahanovisták közöl évenként 10 ingyenes jutalom iidü-

lésben részesítettek .. 
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A gyógy-UdUlőbe tis UdUlőszanatóriumba ahz orvos javaslata alapján 

kUldték el a riszorultakat. Rendszeresitettók a gyermeknyaral. 

tatási akoiöt is. tvente 60 gyermeket vittek el, többnyire a 

gyenge fizikumu vagy az iskolai nyaraltatásból kimaradt gm ," 

meketet. A dolgozók általában előgedetten, nyugodtan,kipihenten 

tértek vissza az UdUlősből, a maguk eletén keresztUl taPesztalhat-. 

ták„ hogy a szocilalista társadalomban vlóban legfőbb cirtők az 

ember. Ezt a meggyőződésUket támasztotta 51á az Uzemben lőtesitett 

eok szociális beruhdzás is, mely szintén az 45 diet.- és munkakÖ* 
rulm4nyUket javitották. 

Az elő ötőves tery folYamán minden Uzemrész korszeril, jól fel-

,szerelt moedó, hideg -meleg vizes zuhanyozeit, öltöző szekrényeket 

kapott. A második ötőve tery során ezeket bőviteni akartik, mert 

egyes Usemrészeknél kevés volt azöltbaszekrény, kicsi volt a 

helyiség* grre zonban csak az ellenforradalom után kerUlt sor. 

/1959-ben egy modócsapra 19, egy zuhanyrózásrs 24,  egy  altözt5szek-

rényre 2 dolgozó jutotte/1. 	/ 

themegészs6gUgyi létesitm6nyekre kb. 1 millió forintot #asználtek 

fel* A dolgozó megbeosUltők eZeket, vigyáztak tisztaságukr44 

A " Tegylk széppé, otthonossá UzemUnket" mozgalom keretében többw 

ször szervez-tek tisztasági versenyt az Uzemrészek között, rendet 

tartottak a mftelyekben, fUrdőkben, öltözőkben, az udvaron. 

1953. ban megalakult á Munkásellátási Bizottság, melY 

igen sokat tett azért, bogy' a dolgozók minél kulturáltabb 101111. 

mények között dolgozzanak, irányitotta ős ellenőrizte az Uzemi 

szocidlis intőzmények munkáját, segitett a dolgozóknak egyéni 

problémáik elitézésőben* Nem kis érdeme van abban, bogy 1955 

április 4.-én megnyilt az  Üzemi  dtkezde ős konyha. Eddig ugyanis 

a Ddlmagyarországi Uzemélelmezési Vállalat szállitotta az ebédet, 
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ami sem minőségileg, sem mennyiségileg nem volt kielégitő. A 

délelőtti szakmányb an dolgozók sokszor panaszkodtak, hogy 2 óra 

után  hidegen  kapják meg az ebédet. 

Az új 500 személyes étkezdét világos, egészséges helyen állitották 

fel, ahol a dolgozók véleménye szerint, mindig rend, tisztaság 

uralkodik. A konyhát fij, modern felszereléssel látták el. Konyhai 

beosztásra orvosi igazolds alapján csak egészséges dolgozókat vettek 

fel, akik  azután  negyedévenként kc3telező ttdő, vér, szemvizsgálaton 

vettek részt.,A Munkáseiltási Bizottság időnként ellenőrizte az 

ételek főzésőhez szUkséges nyersanyagok minőségétés raktározását, 

a nYeersanyagok felhasználást,a készételek mennyiségét és minősé-

gét, a konyha egész gazdasági tevékenységét. A dolgozók elégedettek 

az ellitással, felszolgálással, kUlönösen pedig Sallai Imre elvtireq. 

nak , a konyha ve e jének becsUletes áldozatkész munkájával. 

Ezt bizonyitja az is, hogy ma már 900 személyre főznek naponta. 

Érdemes talin még megemliteni, hogy a. dolgozók 4.-Ft-ért kapják 

az ebédet, az Uzem 3,14 Ft-al járul hozzá személyenként. 

A kisgyermekes dolgozó anyák érdekét szolgála a három 

mUszakos 70 személyes bőlcsőde és óvóda, melyet a vállalat munkás-

lakótelepén egy kiUritett emeletes házban helyeztek el. A bölesd-

dét az emeleten, az ovódát a földszinten rendezték be. Az épUlet 

átalakitására berendezésének modernizálására kb. 200. 000.-Ft-ot 

használtak fel. 1953.-ban Uvegezett teraszt épitettek a kicsik 

sz4mAra, minden helyiséget parkettiztak, cserépkályhákat raktak be 

háztartási gépeket vásároltak, a fUrdőszobákban villany-vizmelegi-

tőket szereltek fel t  as udvaron homokozót, kis medencét, játszótes. 

ret épitettek, nagyon sok játékot és ruhát vásároltak. 

A csecsemők ruháját naponta az óvódásokét három naponként /szUkség 

esetén  hamarabb, váltják. A  gyerekek napotta ötször étkeznek. 
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Az orvos hAtenként,kétezer tart ellenőrzést, megbetegedés esem 

tén azonnal megy segitséget tyujtani. A dolgozók havonta kötem 

lező orvosi vizsgálaton vesznek rszt.. 

A sztilői hozzájárulás egy gyerek után a hami kereset 10 % ma, 

két vagy több gyerek után 15 %ma. 	. 

A slakképzett gondozó nők tUrelemmel és - szaretettel foglalkoz-

nak a rájuk bizott  gyerekekkel.  A szillők elégedettek a gyerekek 

elhelyezésével, tisztaságával l  ellátásával, nyugodtan dolgoznakt 

me & tudják, hogy gyermekUk biztonságban van. 

A munkásalátái Bilottsárt más tertiletken is igyekezett a dolm 

gozók segitégére lennii'A gyári munkástelepen allzUkséges karm 
bantartási munkákat elvégeztette. Javaslatot tett az Uzeml Bim 

zottságnak a lakások elosZtásáraf  Ugyelt arra, hogy a lakásokat 

olyan dolgoZók akpják, ak* a tervieléSben elért eredménylik 4s etoos*: 
ciálie helyzeta folytán erre leginkább érdemesek. A csáládi háZat: 

dpitő dolgozóknak segitséget adott az anYagok beszerzésénta ás 

Pzállitásánál. A  killvároaban lakó több gyermekes családoknak jay 

vasolta a gázimisek megadását, a tilzelőutalványok elosztásánál 

eldnyben részesitette a szocidlis szempontból rászorult  dolgozókat .  

A dolgozó nők Otthoni munkájának megkÖnnyitésére mosóml varróm t  

porazivó epkeket vett, ás kölcsönözte a gyár munkásainak. 

1951*ig minden évbenvolt kedmezményes vásárlás, kgyár termékei 
ből 2001mPt értékig önköltségi Aron vásárolhattak a dolgozók. 

Számtalan intézkedést Sorolhatnánk még el, kezdve a kedvesrliényeS 

utazástól a tiszaparti jól felszerelt stra0d-éptilet dijtala4 haSzm 

nálatától,a KST. 0154Yéig, a kedvezményes sertésvásárlásig 0 mely04 

mind azt a célt szolgálták, hogy a dolgozók életét könnyébbé •  

vidámabbá tegyék. 

izemberek megbecellését mutatja az is, bogy a szocialista 

munkaversenyben élenjáró dolgozókat, többszörös ujitókat, erköl 
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tei és anyagi  elismerésben réezesitettiék.  

A kiváló dolgozó oklevelet elnyerő dolgozó 1 heti, a jelvényt  

megszerző dolgozó 2 het5, kereeafinnek megfelelő pénzjutalmat ka-,  

pott. Aki több éven keresztk2 kiváló dolgozó volt,. azt kormáay-  

. kitUntetésre javasolták, ami szintén pénzjutalommal járt egyUtt.  

/A "Kiváló Dolgozó " 	jelvényt 1964-3.& 230  dolgozó  

kppta meg. . A  kitUntetést ós jutalmazás  alapjául nemcsak a kiváló  

eredmény azolgá3, hanem a mixtóségt munka, az iiaem eiőtt 4116 egy.  

egy fontos probléma megoldását biztositó javaslat, ujitás sikeres .; 

javégzéee is.  kormányk3:tUt2tetóet, 17 0-a -KUnnyiiipar Kiváló Dclgo-►  

zeSja " cYmet 67 dolgozó érte. el 156t3-ra. /  

~prilir~ 4,► én, 
 

aug. 20+4.át2 « nov. 	á1talábs,n mindig megjutal.  

mazták a munkában  , élenjárókat. pénzjútal.rrion, iggyenes üd'úlÁsen  

kivül tárgyjutalmakat is osztottak: p l ; hat személyes étkészletet,  

edénysorozatot, paplant, ;  aktatáskát;, ruhaanyagot , étb. . 	 . 

Az éle.tkörztlmények megváltozása magával hozta a dolgozók  

kulturális érdeklődésének és kulturális igényének a megmdvekedé.-  

sót. Még 1946-ban megalakult a szinjátszc csoport: alapitó tagjait . 

Paragó Isászló, I'ablovi.ch Lé.szló, Csókási 	Barna Tetvánaé,  

Adok Margitvoltak. 	 . 

Kezdetben  elég sok nehézséggel kellett  megkUzdeni.ft. 1947--ig nem  : 

volt kulturterem, nyáron az udvaron fel.állitntt szinpadon, télen  

a  Tóth vendéglőben szerepelteks A szükséges diszlete. ket, xuhák€tt ;f  

maguk késziteték. Orii.l.tek, he vidám perceket szerezhettek  munka.  

társaiknak . A régi jóhirii munkásdalárda tagjaiból megalakult 'Soak..  

karral, együtt vettek részt a falujáró mozga3o;mban,s szórakoztatw  

ták az ottaná. kázbnséget. SzereplésUkről mindenütt eliemeré`aieel  

nyilatkoztak« 1953-ban a ez3:njátezó csoport 34, az ónekkar 64  

taggal.  rendelkezett. Ez azonban csak s .zámazerti fejlődés vol:t ., 

Flsnult az a lvlkeaedée, mely régeAken a kul.turCsmport haj tóere  j  e  
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volt : nsm vállalták a saerepeket, nem jártak á próbákra .  stb. 

1955 elején 	uj kulturfelelőst választottak, a szakszervezet is 

nagyobb gondot forditott a kulturmunka megszervezésére. Azeredmény 

hamarosan mutatkozott. Az inekkar létszáma 90.főre .i, ,emelkedett, 

hiromszor szerepeltek rádi6ban, a megyei találkozókon többször ér-

tek el első helyezőet, tészt vettek az Országos Dalos'találkozón 

is. 1955-ben a  Megyei.  Ifjusági Kulturális Seregszemlén az Use tánc-

cseportja és szalonzenekara oklevélven éstárgyjuta/omban részealt. 

Az elért sikerekhez az is hozzájárult, hogy gyár ős a Szegedi 

Ilemzetí Szinház szocialista eUttziUködsi szerződést  kötött.  

A szinészek felléptek az tizemi mUsorokban, tanították a táncosoi ,' 

port, színjátszó *Ur tagjait, mUszakilag is támogattik a kulturosomi 

portot. A dolgozók pedig  egyre  sUrnbon  járták  szinházba, s nem 

csak az operettket nőzték meg, hanem szivesen hallgattik az opera., 

kat, hangversenyeket is. Kb. három.-inégy százan váltottak szinház. 

bérletet. Rohamosan nőtt a mozilágogaők azáma is: 600-, .800 db je. 

gyet adtak el havonta az Uzemben , a ezenkivUl sokan mentek egyé-

nileg is moziba. 

Az Uzemben gyakran tartottak ismeretterjesztő, egészségvédelmi, 

szakmai előadásokat, kirándulásokat szerveztek, melyeken a dolgo. 

zók elég nagy számmal vettek részt. Kalönösen as Potó-kör tagJai 
szervezték lelkesen a kirándulásokat. Akinek nem volt saját fényké. 

pezőgépje, kapott a vállalattól, e a jól felszerelt laboratórium-

ban kidolgozhatta felviteleit. Kiállitásokon több képpel sikeresen 

szerepeltek. 
• 1948-ban alakult meg az Uzemi könyvd*, 1953-ban pedig 

a mUszaki könyvtár. Az előbbinek ma kb. 5.400 kötet könyve van, 

a beiratkozott olvasők száma kb. 6004 Többször rendeztek irodal. 

ml ankétot, író olVasó találkozót, könyvkiállitási. Killönösen 

sokan olvassák Mikszáth, Móriez, Maya, Jókal Gárdonyi ős az uj 



magyar írók műveit. KÜlföldi irók közül Tolsztoj, Solohov, Gorkij, 

Zola, Stendhal a legnépezerUbbek. 	 . 

A műszaki könyvtárban 1200 kötet van, 21 folyóirat jár rendszere-

sen /ebbŐl 4 külföldi/. Az olvasók nagyobb részt inkább a folyóira- 

tók érdeklik, mert az ott közölt cikkek többnyire mai problémá- 

kat vetnek fel, ez pedig közel áll hozzájuk. Az olvasók száma itt 

90 fő. Ebből 80 % müszaki dolgozó, 17 % fizikai munkás,.3 admi-

nisztrátor. 
,A  mtiezaki dolgozók elhatározták, hogy megpróbálják job-

ban bevonni a fizikai dolgozókat is a könyvtár használásába. E 

célból a kiildöldi lapokból leforditott cikkeket, esetleg más érde-

kes olvasmányok tartalmát, kivonatát, faliujságon, egy-egy előadó- 

son vagy az üzenni ujságban közlik, s igy próbálják felhivni a dol-

gozók figyelmét. 

Kulturális célokra 1948-tól 1957-ig közel 1 millió forintot fordi-

tottak. 

A sport területén is szép eredményeket értek ;jel, ez alatt 

az idő alatt. A sportpályát ujjáépitették, bevitették. U:j szak- 

osztályokat is alapítottak, melyek elősegitették a női dolgozók 

bevonását a sport életbe. Igy működött a futball, teke, röplabda, 

asztali tenisz, atlétikai szakosztály. 

Az évemként megrendezett TIBK. majd  később az un. Üzemi kis "ohm- 

piákon" 400-500 dolgozót is megmozgattak. A legeredményesebben 

a futball szakosztály miiködött, amely megyei ill. városi vo 

natkozásban jó Helyet foglalt el. 

Sportfelszerelésekre kb. 900.000 forintot költöttek. 

Eddig röviden áttekintettük, hogy milyen  változások kö-

vetkeztek be a dolgozók szociális és kulturális viszonyaiban, 



munkakörtilményeiben az Illamositástól az ellenforradalomig. 

Nem vitás, hogy általi.ban javult a dolgozók elltása, emei. 

kedett az életszinvonala. Az is igaz, hogy ez a fejlődés nn 
volt egyenletes. Az ötéves terV elsó éveibet-átmenetileg csök. 

kent az életszinvonal, ami gazdaság-politikdban elkövetett 

hibák és az 1952-es évi igen rose& termés fokozott. :HV4 

időre sakségessé vált a Jegyrendszer bevezetése, emelkedett 

a közsiikségleti  cikkek. 	 Ez termiszetesen elégedetlenséget 

váltott ki a dolgozók körében. 

A pdrt és a kormány lépéseket tett a hibák kikUszöbölésére* 

Az MDP. 1953 Juniusi határoeata előirta, hogy a lakosság, el-

sősorban a munkásosztály életszinvonalának emelése 6rdekdven 

javitani kell a közszolgáltatásokat„ az Uzemi étkeztetés mi* 

nőség6t fokozni kell a, lakásépitést, bőviten 4  " ArUell4t4gte 

növelni a választékot.stb. 

Ennek érdekében a kormány két izben hajtott végre árleszállitást 

kevesebb ,összegben böcsáJtotta ki a bőkekölcsönt. Az eredm64. 

nyek továbbfejlesztését azonban részben a baloldalidk vissza. 

huzó tevékenysége, főleg pedig a jobboldali opportunisták akna.. 

munkája gátolta. A Központi VeZetőség 1955 márciusi határozata 

után a kormány ismét Arleszállitást végzet% emelte a legalacso. 

nyabb bérkategóriákban ddgozók bérét. 
A munkások reálbére fokozatosan emelkdett, s ez a különböző 

szooiális juttatásokkal együtt olyan életszinvonalat és 

biztonsigot teremtett, amely a Horthy rendszerben elképzelhetet. 

len lett volna. 
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3. A DOLGOZÓK t.GlTáZlNVONALANAK EMELKgDASR  

AZ  ELIaEMPE3RRADALOM UTÁ.N.  

Ismeretesek  azok  a sokrétii intézkedéeekl  amelyekkel  aPorradalmi  
Munkás Paraszt Kormány 1956 után  jóvá téve a régi vezetés 	*  

. 	 . 	 . 	 . 	 ... 
.-. 

miulaaztdsait ugrásezerüen megj avltótta a  dolgozók  életköti9l~ményeit,  

1957-ben a munkabérék 8..15 96..0® általános emelésén 	a gyermek?  
. 	 . 

telensigi, adó eltörlése, az Allamki3lcstin kibocsátás megazUntetése  
is növelte a dolgozók jövedelmét. 	 . 

1e57.-től gyár dolgozói évenként 1000 forintos teati2utalaánYt  

kaptak 250 Pt. ellenében.  

Ugyancsak 1957*rbe2á vezették be a nyereségrészesedés rendezerét ;,  

amely mint kollektiv F3aztanzési forma, kiegészitette a fizetést.  

1  95 ,  b  ad 18 napi, 1959-bon  12 napi  keresetnek megfelelő nyereség,  

részesedést oeztattak az Uzemben. A gazdaságos termelés, az =yew.  
r 	 _ 

takarékosaég,, a  munkafegYelem betartása, a társadalmi tulaj don  

fokozott  védelme tehát nemcsak társadalmi, hanem ugyanakkor egyéni  

érdekké is vat.  

Az. Ozémi Tanács ösez .eá►.l.litQtta a nyareaégrésaesedósi szabályzatot, , 

e ezt mindenkihez  eljuttatta. :Nem kaphat nyereségrészesedést az,  
akit fegyelmi határozat alapján elbocsáj tottak az üzembál. rigY  napi  

igazolatlan hián,yzás esetén 10 %-as, két napi hiányzás .sortén  

35 %.-ps, irásbeli megrovás esetén szintén 35 %.os,  nyereség elvonás  

a bUntetés. . 	 . 

10 évi szolgálat után v3.ezont 10 %-os nyereségrészesedési többlet  

illeti a d:calgozókat. Ezzel a törzsgárda kialakitását, ill.  megtar-  . 

tását kivánták .e3ősegiteni.  

A müszaki dolgozókat ezeken  kivül a tervek tellesitése. , a termelés  

gazdaságosságának fokozása terén élért eredményeikért prémiumban  

réezesitik.  



A dölgozók szociális he1isetének további javitását eredményezte 
as Lei  hogy országobai felemelték a harm és enndl több gyermekes 
dolgozók csalddi iótltékát. A háromgyerekes családok a koribbi 

) 
180 rt helyett hayi 360 Pt,...ot, a agy gyermekesek 260 Pt. helyett 
480 ft .;,..ot kapnaic. A OgyedUlálló nőnek * egYgYermek után30 Pt. 
helyett 90 Ft. $‚ két gYermek után pedig 75 Ft. helyett 240 Ft. 

Ntivalt4k a nYuSdiJakat* a hUségjutalmakat is. 
Ezek a ' bérrandelkezések nemcsak megszUntették azt az 

elmaradást, amit az 1953 előtti hibák előidéztek,  hanem  jaentőseit 

hozzájárultak as életszinvonal emelkedéséheZ. 
1957 után a munkások reáljövedelme országos vissonylatban 

14-16 ..kal növekedett. 

1961. december 31..én a gyárban a szakmunkásoknak 1 .555 Pt. 's )  

betanitott munkásoknak 1167,..10t...ot a segédmunkásoknak 1237 *Ft.*, 

a mUszakiaknak 2065,-Pt volt a hvi  átlagos  keresettik 

Ez a fizetés as országos átlagtől elmarad, ugyanis a Stet. Hivatal 

kimutatáoa szerint az ország szakmunkásai átlagosan havi 1862...Pt 

a betanitott munkások 1454e4t..ot, a segédmunkások 1313,41.0ot 

a miiezakiak 2463,-Pt-ot kerestek. 	 /1/ 

Mivel az ujszegedi gyár könnyUluari Uzem, ez az elmaradás érthető 

is. 
A munkásnőknek a termelésben megnövekdett szerepe, valamint az 

egyenlő munkáért, egyenlő bért elvének megvalásitásakövetkeztében 

a nők átlagkeresete a féfffiakéhoz viszonyitva ma kodvezőbb, mint 

a felszabadulis előtt..Amig jelenleg is fennállő kulönbésg  fő oka 

az, hogy a nők kisebb számmal dolgoznak nagy erőfeszitést igénylő, 

veszélyesebb, de magasabban dijazott munkakörökben. 
OM*. 

1./ KSH. A munkások helyzete as iparvállalatokuil Bp. 1961. 141. old 
és Iparstatieztikai zsebkönyv Bp. 1962. 57. old. 
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A nők keresete természetesen 'igy  is  jelentős mértékben hozzájárul  

a család jövedelmének növeléséhez, s igy az életszinvonal emeléséhez. 
 

A nők túlnyomó többsége azért,vállál munkát, mert igy nyilik lehe-

tőség arra, hogy a család számára ne csak e,gyszergen a megélhe- 

tést b .ztositsa, hanem olyan magasabb életszinvonalat, ami - mint  

általános társadalmi igény egyre szélesebb rétegek számára  

válik " létminimummá."  

De emellett ;  nemcsak'anyagi előnyök miatt vállalnak a nők kereső  

-foglalkozást :  hanem mert életszemléletük is megváltozott, vagy  

változóban van, és már nem elégiti ki őket csupán a háztartás  

ellátása. A munkába járás révén szélesedik látóköriek -, érdeklődési  
körtik, bizonyos mértékig átalakul egész szemléletük, a egy idő  

után már nem is szivesen cserélnék fel a  kereső  foglalkozást  

a Î xzim~~.kával  

Az életszinvonal egyik fontos része az élelmezés. 	. 

1955 és 1959 között az egy főre jutó havi átlagos kiadás élelmi-

szerből a következőképpen alakult:  

1955 	. 284, 81 Ft. 	 . 

1956 	.» 297, 42 	t►  

1957 	- 317, 77 " 	 . 

1958 	- 338, 86 "  

1959 351, 79 "  
1959-ben tehát az emberek 23 `•..ka1 többet költöttek élelmiszerre,  

mint 1955-ben. 	/ 1./  

Az élelmezési kiadások emelkedésével egyidejiileg a táplálkozás  

elsősorban minőségi szempontbál javult, ami abban jelentkezik,  

hogy az olcsóbb, kevésbé értékes. élelmiszerekből -mint pl. a  

kenyérből, lisztből, burgonyából - a fogyasztás csökkent,,: az értéke-

sebb, fehérjéket, vitaminokat tartalmazó élelmiszerek fgyasztása  

viszont jelentősen nőtt.  , 

1./ Statisztikai Időszaki Közl.Háztartás statisztika. Bp.1959.23.old4  
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Az 1 főre jutó évi fogyasztás:  

._1255-ben 	' Stralan-,  

97 -:. 85  
 9 "300  

	

- 31 	83  
83  -.100 	62 7¢  
41 - 100 . 	; 	

52 -127  
20 ,.». 100 	29  

5.- 100 	; 	8 -160  
79  100 	88 -111  

109 .-100 	; 	155 -142  

Kenyér 	kg  1'13 - 100 
Pékeiitemén,y kg  " 	3 100 

Liszt  37 -- 100 

/1/  
Ha ehhez még azt is hozzászámitjuk, hogy az agynevezett háztar-

tásokon kivűli /üzemi étkezdei, vendéglői, ovódai stb/ étkezé-

sekre fordított kidáások a vizsgált időszakban több mint másfél-  

szeresére emelkedtek, akkor a javulás még nagyobb mőrtékii /a fenti  

adatok ugyanis a háztartásokon kívül fogyasztott mennyiségeket nem  

foglalják magukban.«  / 
A ruházkodás szinvonalának igen jelentős javulását jelzi,  

hogy mig 1955-ben egy-egy fő átlagosan 1070.-Ft-ot fordított ru-

házkodásra, addig. 1959-ben ez az összeg 1670-Ft-ra emelkedett /2/,  

miközben a ruházati cikkek ára lényegesen nem változott, a cikkek  

minősége viszont sok Tekintetben javult, és a választék is bővült.  

A textiliparban ekkor kezdték a  szintetikus szállal erősitett,nemes  

kikészitésii szövetek nagyüzemi gyártását, a miibórkabátok , éltartő  

nadrágok, karszerű eljárással készített nylon férfiingek forgalom  

ba hozatalát. A ruházat; cikkek minőségének javulását jelzi az is .,  

hogy az emberek egyre inkább készru ..t vásárolnak. A  jelenlegi  ru-.  
házkodási ezinvonalat általában kielégitőnek lehet tekinteni, külö- ' 

nősen a fiatalabb korosztályokba tartozók ruházkodása kedvező.  

Népszabadság 1960. aug. 20. 9. old. 	 . 

2./ Stat. Időszaki Közi. .  Házt artás stat. 1959. .24-25. old.  
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a multkori nyilvántartásban.szerepelt nyomorlakások leg. 

npgyobb részét ismét elfoglalták azok a szerencsétlenek* többnyi-

re nagyesaládos emberek, dkik a lakbért nem képesek megfizetni. " 

Ezekben a nedves,homályos, egészségtelen lakásokban 5 ,,7 ember zsu-

folódott egy szobába, eőt több olyanlakás is volt )  amelyben 12 * 

15 személy lakott. /1/. 

Az erszágos Statisztkai Hivatal által 1941.ben végzett ftlmérés 

eredménye szerint Szegeden a lakóseág 30 %.ának olyan /akása 

volt, ahol Uten vagy ennél többen laktak egy szobában. Ez Pedig • 

megközelitően 41.000 főt jelentett. /2/ 

TermészetesOlogy ilyen zsufolt, egészségtelen_ viszonyok között 

magas volt a tuberkolótikus, tarchomás stb. betegek száma )  nagy 

volt a cseesem6halandóság. 

És milyen körülmények között élnek napjainkban az Ujszegedi 

Kendergyár munkásai? 

Egy 1962.ben végzett reprezentativ felmérés adatai alapján az 

Ujszegedi  gyár  munkásainak 24 %.a háztulajdonos, 42 %.a főbér16, 

26 %.a családtag, :8 %6.8  

A háztulajdanosok 

811)62'15 • 

35 %.a 

60 %..-a 

5 %.e 

1 

2 

3 

szobás lakásban lakik 

it 	 it 	 11 

Egy szobára 2-3 fő #. 

A főbérlők 60. %.a 1 szobás lakásban lakik 

40 %-a 2,0 n 

Egy szobára 2.4 fő jut. 

1./ UAL. Szegedi Főispáni iratok 1942. 1069/1942. és 
Délmagyarország 1963. április  3. 

2./ Délmagyarország 1941. október 12. ,  4. old. 
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Lakbérre a havi fizétés : 

1.4, 	, 1,5 %...át fizeti a főbérlők 30 %.*.a 

• 2 	..,, %.-át 11/ 

n 

It 

n 

24%a 

 18 'Ara '  

3 	, %.4t o n  ' 

3,54 ',4144t n II 10 %...a 

A fUtés, világitási kdltségek is csak a jdvedelmeknek 4,5 -dt 
tették ki, 

Jellemső, hogy 1956 óta az Uzem dologozói közill 120-an épitettek 

családi házat, 26-an vásároltak szdvetkezeti lakást s ezek már 

mind két vagy tdbbszobis lakások. 

Érdekességként emlithető  meg,  hogy a háztulajdonosok 22 

szakmunkás, 4$ La betanitott munkág, 7 %-a seedmunkás, 23 'La 

mUszaki és adminisztrativ dolgozó. 

As ellengorradalom  után  tett bérintézkedések, kUldnbba 

juttatások, árleszállitásokiOTP hitelakciók nagymértékben hozzel.. 

járultak 

 

a' Iherendezésik lakásfe/szerelések, tartős fogYasstái.,  

si cikkek  nagyobb  arányu vásárlásához. Jellemző erre thogy egyi.egy 

háztartds az ilyen jellegU szUkségletekre 1955...ben átlagosan mind-
\ 
Ussze 1100..4?t-ot, 1959-.ben pedig ennek csaknem háromszorosát t  

3000.-Vt.ot forditott. 

1959-ben a háztartások háromszor akkora deszeget fofditottak bum 

torvásárlásra mint 1955-ben, és amennyiben as igényeket a keres 4,  

kedelem teljes mértékben klitudta volna elégiteni, akkor a vásárlds 

még anal jobban is emelkedett volna. 	/1/ 

A gyárkan végrehajtott felmérésnek arra a kérdésére, hogy milYen 

1 Népszabadság 1960. aug. 204 



adm.  

nem volt külföldön 

egyszer volt 

kétszer volt „ 

(.120. 

tartós fogyasztási cikketket vásárolt 
.
1956 előttl, a következő  

válaszok érkeztek: hálószobabutor 4 konyhabutor 	kerék-  

pár, .  motorkérékpár.  

Az 1956 után vásárolt cikkek sordban első helyen s zerepel a kom`-  

binált etz~obabú.tor4  televizió:, magnetofon 4 iemezjá.téz6.  

A szakmunkások 21..%-.a-- --/kb-i--24  -Wrendelkezik TV:velö  

A betanitott m. 17 %-a /kb.133 fő/  n 	. n 

Asegódmunkások 7 ‘a /kb. 16 fő/  ~á 6  

A mü.ezakiak, adm. 23 %-a /kb. 41 fől  n " 

Tehát a gyárban minden hetedik ember otthonában van már televizió, 

ami  nagyban hozzájárul az általános műveltség terjedőséhez. ; 

A háztartási gépek közül a mosógép és a porszivó a legelterjedtebb 

de sok helyen van már centrifuga, villantytiizhely, hűtőszekrény is.  

Az üzemben kb. 700 embernek van kerékpárja, 120i-nak motorkerék. 

párja, és 16-.nak autója* A jövőben sokan akarnak venni uj butort,  

televiziót, háztartási gépeket és autót, 	', 

A külfödre utazók számais évről évre nő.  

/189 fő az emlitett felmérés alapján. / 
Ezek a külföldi üdülések, tanulmányutak azért is jelentősek, mért 

igya különböző országok fiataljait, dolgozói közelebbről megismert 

egymás munkáját, kicserélik tapasztalataikat és e kapcsolatok ré  

vén is erősödik a proletár internacionalizmus. 



Szakm. ; Betan.: 
=  -ta =-=4.===== =.  

63 %.a  64 ~~-a .  

15%-a ..  16 %-a  
c a . . 	- ~ 	~ a  rq-  a 	v  Ar-ca  

6" %ra  

6 %-a  

. 5 i~-a  

Segéd.  
=_= . 	. a 

guez,  adi..  zw==::.==_asT  ""=-!"'=# 	

nem volt Udülc"►ben  

egyszer volt  
.....~. J. .. .., ,...~ 	 '1 J. . 	TE- . w W yxs c~~~:-  'vvJav  

háromszor if 	 Tf 

_ négyszer  

öt stb.  

tf 

SZOT üdüiésbén évenként 100.120 dolgozó részesül. A gyár  

munkásai megkedvelték az üdülőket, évenként sokkal több jelent.'  

kező van Udüléssre , mint ahány beutalót kap az fixem Az ±emlitett  

felmérés alapján a gyár dolgozói kü.ziil Szar iiidülésbenrészesUlt  

Az iidülés  nem csak létszámban fejlődött, hanem általános  azin.  

vonalba,n is. Javult  az ü:dülóte3epek kulturálisellátottsága,  
felszerelésük, kpnyvtárra3. , televi.zf.óval, rádióval, sprteszkd-  

zbkkel gyarapodott, s a beutaltak részére nyujtott kulturáslis  

programok is  szz..=̀~vonalasabbak lettek, Jobb az ellátás, ma. már  

~valamEnnyi 	legalább háromféle választékot  biztosit  fá  

étkezésként ős ugyancsak   bevezet ték a választékos "reggelit ős  

utx .esomagot is.  	 . 

Pokozódott a dolgozók kulturális igénye is . tiveladés,  

Szárekozá®ra,  1959-bem pl. kétszerannyit  költöttek  az emberek,  

mint 1955-ben. /1/  . 

Az  emlitett felmérésben az ezzel kapcsolatban  feltett kérdéssek-  

re a következő válaszokat kaptuk: 	. 

1./ Háztartási Statisztika 25. old.  
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Tanulás, ol- 	18 %  
váeas , TV,~ 

• (}1vasás s TV.  s  
radiÓ , sz3:i1--  
ház , mozi.  

15  %  5 %  

28%  
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politikai 
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politikai, --  
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22 %  

322s.  

MIVEL TOLTI S ZABADÍDEJtT;?  

A xnoz1 :  a 8z31111áz tehát jelentős tilTll@e.eKet vonzanak. :. $  nyári  

Szabadtári  , Jatdkokra 7-800 db JegYet  szoktak . megvenni az üzem  

dolgozói. 	 . 	 . 	 . 
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MILYEN UJSÁGOT 	FOLYGIRATOT JÁRAT  ? 

====a_=a=====_=__=. 
Szakm. 	y3ets,rii 

.*==#ft=_Y--==.:-=_=_=__= 
Segédi. 

= ==_==_=_=-6_=_====*-  aisz.adn  

Lélmagyar..  . 

ország, vagy 31 % 	43  45 '''  32 ó  Népazabadsag. 	
.  . 	 . 	. 	_ 	_ 	.  . 	 . 

DéZmagyar ,Nép-  
szab'3  egyéb:  

Oriszág-.Világ,tlet 
és tud,  * S2ovj .E:ira-  
dá,Nc3k lapja.Tárg.  

67 % 
. 	

51 	%,' 45 %  62 %  

Szeu3le,Párté3:et: . ,  
_.,...,..e_.:__  

nem j árat  . 2 % 6 % 10 % 6%  

Ezek az  adatok, bár nem tul rosszak, mégis muta.tjáh, hogy neve-  

16 ,fe3:világositd munkára ezkség van, különösen á betanitott-,  

és segédmunkdsok körébe -r: .. Eej].oszteni hell  az emberek ismereteit,  

izlését, szélesiteMi e.z érdekl€ísési kdrüket, megismertetni  

veltik az irodalom  ne,gyszerü alkotásait, felhivui ~. a  figyel.  

met a politikai és szakmai irodalom érdekessége, hasznossá- 

gára, 	 . 	

. 

Mindez valószinüleg hozzájárulna a tanulási  kedv felkeltésé.  

hoz is, amire  igen  nagy szükség lenne az üzemben.  

Az Ujszegedi gyár munkásainak iskQlai  végzettségét  

a következő  táblázat mutatja:  
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A gygr  munkásai  közü3. tehát 819 fő azaz 58,5 % nem végezte el a  

8 általánost.  

Pnívelmagyará zhat'ó ez anagy szám  

Az időaebbeknél a Holihrbrendezer !area  hatása érezhet 

is. A régi uralkodó osztály Ug3reltt arra, hogy a proletárok  ~ . 

a azegénypareztok mUveltségi ®zintje, tudása ne emelkedjék a  
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" megengeddinél" magasabbra 

Azoknak a munkás és parasztgyerekekneki akik bekerUltek a .  

gimnáziumba; jelentős százaléka a magas tandiji tankönyvek, 

felszerelések,dréga Arai s nem utols6 sorben osztályhelyzetilk 

miatti hátrányos megkülönböztetés következtében; kénytelenek 

voltak otthagyni az iskolát. 

A fiatalabbaknál, főleg akik fauró/kerUltek- be:a  városba  ill. 

az gzembe, elsősorban az elmaradott gondblkodás as oka as 

befejezetlenségének.. 

Sok szUld inkább kifizette a bUntetést, csak otthon maradion 

a gyerek és segitsén a föld megmilvelésében. Nem értékelték a 

tatulást, s ahon az alapon, hogy ők is megélnek tanulis nélkftl, 

a gyerek fejlődősét is gátoltik. 

Ez persze csak félmagyardzat. 

Pélmagyarázat azért,hogy az tizem dolgozóiank 53 %. ,,a 40 éven alum 

tehát  aki nem végezte el időben a 8 osztályt, nyugodtan 

elvégezhette volna már a dolgozók iskolájában. 

Sem vigasztaló, hogy A Szegedi Kender munkásainak iskolai 

végzettsége ennél még valamlvel rosszabb. 

Egyetemet végzett 

Ktizépiskolélt " 

8 általánost " 

7 elemit 

6 elemit 

5 eleminél ke-
vesebbet 

12 fő = 	0,5% 

1 3 4 fő 	6  % 
6 9 8 fő A= 30,3% 

1. 76  fő = 9 % 

6 5 4 fő = 2905 

5 4 5 fő = 24,7% 

Ez szerint a statisztika szerint a Szegedi Kender munkásainak 

63,2 %-a nem végezte el a 8 általánost. 	 /1/. 

Szsgedi Kenderfoü6 Statisztikai Otiszt,,, kt'lzleménye alapjein. 
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Vizsgáljuk meg, hányan használják fel illamunk.által 

biztositott tanUlási lehetőséget arra, bogy' behozzák azt a 

'hAtrinyt, amely előképzettség terén meg van, s megszerezzék a 

cmár betattSttmunkakUrheiz szUkséges ismereteket, meg tudjanak 

azoknak a mind magasabb kdvetiilményeknek, amelyeket a 

tudomany és technika Allandó fejlődése szab az egyes mUnksterit. 

letéken0 
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Ezek a számok sajnos nem elég biztatóak, hiszen a 8 általánosnál  

kevesebbet  végzett 819 fő = 58,5 dolgoz6 közül cask 20 fő *1,5%  

pótolja ezt a z;:alapvető hiányoeságot, 	 . 

A magaeabb iskolai  végzettséget  szerzők közbtt pedig kevés a  

müsazki középiskolába ill. egyetemre járók száma, holott ez  

nekik is 4  a népgazdaságnak is, az itzemnek is sokkul.  jobb leans.  

Az uja ,z$gea;i gyár testvérUzemében, a Szegedi Zenderfonóban  . 

a n6k 2.65%*►a, a férfiak .7,9 %.a tanntal..""A továbbtanulók közül  

35»en 	a gyár  munkásainak . 1,5 %»a tanul általános iskolában,  

2 14 ra k8zép3.skolábat ős 0,37 iS+ a egyetemen.  

Ha .a. két Uzemet e szerint tigezebason3i`E .jük,,megállapithat6, boa'  

a Szegedi Kender lemaradt az Ujezegedi gyár mögbtt.   

Mindkét Uzemben mind  

fontos feladata, hogy a  tanulás  jelentőségét méltassa, buzditsa  

az.  t#aem dolgozóit a magasabb mUveltség me,gsZerZé®ére, o ‘ még akkor  

is fontos feladat ez, ha az országos átlagtól  nem marad  el  az  

U.zem eredmAnye.  

Magyarorsvágon a dolgozó fé~'iak 3,6 %-á :, a nők 1,,5 %.4.a tanul r :  

esténként.  Általános  iskolában a  munkások  1,8 %,;a, kbzépiskolá-  

ban`  fi, 9 %-a, egyetemen 0/ 2 %.. a. 	- 	.~ 	 /1/.  

Az elmondott eredményekből láthatő, hogy 1945 óta  a  

munka és szociális kárUlmónyek állandóan javultak,. S ha ezt  a~ 

fejlődést meg is szakitotta 1951.53-ban a helytelen gazdaság  

politika, az azóta eltelt évek, a kijavatott hibák, a helyes  

gazdaságpolitika kárpótolt már érte. 	 ' - 

Az tizem 15 éves távlati fejlesztési  terve pedig nagy remények- ►  

re ad alapot, nemcsak a termelés területén l .  hanem szociális vi  

azonylatban is. A régi, elavult gépparknak uj,,. modern, autómata  

gépekkel való felszerelése, uj gyárépületek épitése mellett  

a pártszervezetnek,, mind a szakszervezetnek  

1./. 3tat, ld6$zaki. Kiizl. A munkások ftelyzete az ip. vá13..-ná1.. 9.0.  



an  Jr2V .. r  

központi 	füjrdót .  létesitenek, a ,ezpt3iális VeruháziBekra  

spég tObbet forditanak, 	 . 

A  megvalósult  tények e ezek a tervek Ielkee~.t~.k  az ~[xe~n 

dolgozóit uj  :; nagyezerU eredményekre, melyekkel hozzájárulnak  

népi demokratikus országunk gazdasági . és polit ikai sikeareihQz, . 

nagy aélurik; a a2oGia9 ~.ista társadalom feiép3.téséheg.  
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ZV. A POLITIKAI ÉLET ALAKULÁSA  

AZ U ZEMBEN_ 1 9 4 5.6 T.A 

1 .. A KOMMUNISTA PÁRT SZEREPE AZ UZEM ÉLETÉBEN 

A felszabadulás nyomán kibontakozott népi demokratikus forradalom . 

eredményeként létrejött hatalom jellege a munkásosztály és a paraszt- 
ság demokratikus diktaturá j a volt.  A  hatalomban részes . munkásosztály 
a Kommunista Párt vezetésével következetesen hardolt a demokrati- 

kus követelések megvalósitásáért,, és továbbfejlesztéséért, 

Az első politikai szerv, amely létrejött az ujezegedi 

gyárban, az Üzemi Bizottság volt. Tagjai: Magyar Mátyás, Lengyel 

Mária, Péter József, Ábel Sándor régi munkásmozgalmi elvtársak vol-

tak, akik első feladatuknak tekintették az üzem helyreállitását ., a 

termelés meginditását. Szervezték a munkát, lelkesitették az embere- 

ket, igyekeztek  a lehetőséghez mérten, kedvezőbb feltételeket te- 
remteni a termeléshez. Gyakorlatilag az 8 munkájuk a munkásosztály 

részvételét j-elentette és biztositotta a vállalat vezetésében, hi«. 

ezen legfontosabb feladatuk az üzem gazdasági, politikai elenőrzé- 

se volt. Ezt az Ideiglenes Kormány 50.100/1945 február 1£-i ren-

delete  is biztositotta számukra. 	 . 

A rendelet az U.B. hatásköréről többek között a következőket mond- 

ta "Az U.B.: általában .közremitköik javaslataival a jobb és gazda- 

ságosabb termelésnél„ és mindenben elősegíti a termelés eredményes-

ségét." 	 . 

Amikor Gellér vezérigazgató visszatért és átvette az üzem irányit'- 

sát az U.  B.  ellenőrizte a termelési menetet, a béreket stb. Kép- 

viselője tanácskozási joggal részt vehetett a R.T. igazgatósági  
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ii.lésein. Pontosabb kc3telezettság vállalások érvényességéhez az  

0.B. láttamozására is szűkség volt.  

Az  U.B. a .gyár  munkásaira támaszkodva mindinkább a kommunista po-

litika kbvetkezetes harcosává vált. Állandó részvételével ás el-

lenőrző tevékenységóvel lehetetlenné tette az államhatalom által.  

előirt ;kUte3.ezetteégek aloli kibuváste Az uj jéépitS munkát, a ter.  

mea.ős növelését szem előtt tssxartva, tőkekivonásrál, a termelés kor--  

látozásáról vagy ekárceakk részleges leállásról szó sem lehetett .•  

Ezt az  állandó tt3megnynmá.s és ellenőrzés, mint politikai fegyve-

rek, puszta léte 9:s. meghiusitotta. A munkások  `figyelték és ellen-  

órizték a. termelést, a legkfi3zvetlenebb:iil beleszóltak a bérpóliti.-  

kába,, szemmel tartották az árrendszert. Az U.B.-nek kemény erófe-  

szitések árán ss3.kerUlt kiharcolnia a bérek ráliad.ó emelését, az uj . 

%~~r++~pyi7~laeFtl!ö!M ~F1AtTtbrl.. ~„a~Fi~A1~~ .   RI +Ir ~ AMN*+i  sKVrr 	~  

1945. második felében ti3bb, mint 10 alkalammal keriilt sor béreme-  

légreg 50-100 %--os b€r j avitéisokat hajtottak  végre. 1946. február  

1-én uj bérrendszert léptettek életbe -•  A  %-os emelés kikiisszóbálé-  

sével, mivel ez egyáltalán nem tartott már lépést a rohamos pénz-

értéktelenedési és áremelési folyamattal, az uj bérrendszer alap-  

ján a heti kalóriaigény képezte ..  

Az U«B. i a rendelet a1.aP ján i  meghatározott menny2sée és minősé.  

élelmiszerek természetbeni kiszolgáltatására kátel.eze az igaz.  

gatót. A kalóriarendelet bevezetése az infláció legválságosabb  

szakaszában a bérek  teljes elériéktelenedés3ét akadályozta meg, s  

a munkások legalább minimális létszUkségletének biztositéssát ered-  

ményezte ... 	 . 

B munkában az  U.B. tagjai nem tétlenkedtek:. autókkal  

jártak falura, s beszerezték a burgonyát, lisztet, zeirt, sót, . 

cukrot,. olajat, tojást, hagymát, néha hust is a dolgozók és cssa-  

ládtagjai szóinaira. Ugyancsak az vizem szerezte be a téli tűzetőt  
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Ez óriási segitséget jelentett, hiszen a munkások igy nyugodtab-

ban  dolgozhattak a gyárban, megkapták a legszükségesebb cikkeket. 

A. gyerekeket többször megajándékozták. Időnként 1-2 heti fizetés- 

nek megfelelő drágasági segélyt loptak 'a dolgozók. 

1947. nyarán 200 főnek biztositott az U.B. kétheti pihenést Ba-

latonszárszón. 34-40-es csoportokban vitte őket a gyár autója, s 

napi 3-7 forintért kaptak a dolgozók reggelit és vacsorát. Az e-

bédet és a szállást az Uzem fizette. Ez ösztönzőleg hatott a 

munkásokra, mert ide a legjobban dolgozók mehettek el. 

A két munkáspárt szervezése csak 1945. elején indult  

meg az ízemben. A két párt létezése megteremtette a kapitalista 

gyárigazgatóság számára annak lehetőségét, hogy megossza a munká-

sokat  és egymás ellen forditsa őket. Sajnos, sokszor sikeriilt is 

neki,  Gel7 óM  igazgató  helyzete kUnny  ebb volt é  mert tagja volt $z_. 

SzDP.-hek és igy a munkások közti vitáról,, torzsalkodásról rögtön 

tudomást szerzett. Sőt kihasználva egyes munkások öntudatlansá-

gát, , azitotta.közttik az ellentéteket, bujtogatta Őket a kommunis-

ták ellen. Áruló politikájával a jobboldali szociáldemokratákat ` 

segítette.. Az SZDP.-nek a felszabadulás előtt is nagy befolyása 

volt a munkásokra, hiszen ez volt az egyedüli szabadon mUködő 

munkáspárt. A felszabadulós első napjaiban sz SZDP. legöntudatos- 

sabb munkásainak egy része átlépett a Kommunista Pártba. 

Az 1945. május 20-i pártértekezlet előtt azonban az PKP. Közpon-

ti Vezetőségének határozata alapján csak a önunkások, parasztok, . 

értelmiségiek legjobb, legöntudatosabb, lehetőleg forradalmi mul- 

tu elemeit vette fel. . 

A gyárban is sokan jelentkeztek, az emlitett okok miatt azonban 

sokszor elutasitották Őket, s igy az SZDP-be lépteke Helyesen  lát- 

ta a pártértékezlet, hogy ez elszigeteléssel fenyegeti a pártot, 
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ezért határozatot hozott, a part szervezeti és eszmei megerősité-

séről. Lehetővé vált, hogy mindozök, akik vállalták a girt prog-

ramját és dolgortak is marteal6sitás4 beléphessenek a Kommunis-

taPártba. 

A Kommunista Párt 1945. januárban 20 fővel kezdte meg munkáját. 

A  vezetőség  tagjai: Sallat Ferenc, Magyar MAtyds, isigmond Rózsa, 

Meggyesi István, Réti György voltak. A párt szervezésében részt-

vettek még Sallai Imre, Vigh Istvánné, Pászti Förencné, Móczán 

Lajosné. azután indult meg a gyárban is a Kommunista PArt ttimeg. 

párttá szervezése,  persze  vigrizva were, fogy  élcsapatjelleg4t, 

sorainak tisztaságát megórizze. Fonota volt ez a  lépés. azért  

mert állandó hare  folyt  a két Ott köZött az U.B. tagságokérti: 

Az SUP. 1945. elején 40.4s létszáMmal indult, s,ez as arány 

/1:2/ sz MKP. és SWF. közt sotáig fenmaradt.-, 

Az SUP. tagságát a maszakiak, segédmunkások:,-néhány szak és be. 

tanitott  munkás alkotta.  A Müvezetők  gyakran befolyásolták  "ha; 

talmukkal" az  egyszerit, tájékozatlan munkásokat.  Kilátásba he. 

lyezték /be nem  lépés  esetén/ az  alacsonyabb  vagy rosszabb munkao. 

körbe helyezést, a szociális juttatásból való kimaraddst, stb. 

Az SW. paritásos  alapon  követelte az 0.B. togok választását. 

A Kommunista Párt természetesen ebbe item egyezhetett bele, hiszen 

a jobboldali  szociáldemokraták  Gellér hátsó irányitásával telJe-

sen elszigetelték volna őket. Igy is nagyon nehéz körülmények 

.zött kellett a kommunistáknak AolgOzni..Gátolta őkat eZ  igazgató  

pl. egy régi harcos  kommunista  elitársnaklischler Ferencnek Gel. 

lér felajánlotta, hogy két évig fizeti a  munkabérét,  csak menjea. 

el a  gyárból.  Persze legtöbbször az igazgató ur nem felajánlánst 

tett, hanem el akarta bocsájtani, illetve  tel  semakarta venni a 

kommunista munkásokat. Hogy eztem sikertilt neki teljes mértékben, 
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nem az ő jászivének köszönhető, hanem a munkások határozott, ham- 

cias fellépésének munkatársaik érdekében. 	 . 

A jobboldali szociáldemokraták is minden eszközzel próbálták ai 

kadályozni a Kommunista Párt munkáját. Gyűléseikre nem engedték 

be a Kommunista Párt kUldótték, hol'tt az SZDP. -16 minden  kommu-

nista gyiílésen jelen volt. Néha rágalmakat szórtak, teljesithe 
tétlen igereteket tettek, sőt kisebb foku törvénytelens✓ gre is 
hajlandók voltak, . hogy népszerUséget szerezzenek maguknak.  Kü-

lönösen kiéleződött a hare az 1945.-ös választások ős az inflá-

ció alatt. "Ki ad többet?!" ez :  volt a kérdés és egyben jelszó 

is.  1946. augusztus 1-ig állandóan nőtt az infláció, az árak már 

csillagászati számoknál jártak. Egy heti keresetből jóformán sem-

mit nem tudtak venni a dolgozók. A. nagyarányu feketézés miatt a 

munkások éle  mezősi helyzete még nehezebb lett. A gyártói kapott 

zsákokért, vászonért, a környező falvakban s zeneztek valamennyi 

élelmet. A reakció a felelősséget .a Rommunista Pártra próbálta 

hárítani, s igy előbb gazdaságilag,, majd politikailag akarta le- 

járatni a kommunistákat. Sztárjkot szerveztek 1946. augusztus 

9-én, mert tudták, hogy ez csak. nekikhasznál. Ur€igyül azt hasz-

nálták fel, hogy a. fizetést/-2 nappal később kapták meg az Üzem-

ben. A Kommunista Párt elitélte a gyár munkásainak magatartását, 

mert a munkásság harcára ez károsan hatott. Négy szövőnőt egy hó-

napra elbocsájtottak és Bódi László t.8. elnököt leváltották, mi-

vel z U.B. is felelős volt a sztrájk engedélyezéséért.. 	/1/ 

A kommunisták tehát igen nehéz körülmények között 

dolgoztak. Élelmet szereztek a munkásoknak és azt a családtagok 

száma szerint osztották el. Igaz, hogy sok és nehéz munka árán, 

de többet . adtak a dolgozóknak, mint akárki más az üzemben. Ezt 

a 'hasukról.itélő" emberek is kénytelenek voltak beismerni. 

1/ SzAi,. Id. h. 5. es.  
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FA sötét jóslatok ellenére 1946. aug 1-4re megtörtént a stabiiimi. . 

ció. 1946. szeptemberben a munkabérek a következő képpen alakultak. 
Mesterek 	

. 2,67 Pt/óre• 
Segéd mesterek 	1,54  
Csoport vez. 	1;6 
S zakmunkds 	. . 1,48 
Eetanitott m. 	1,23 
Segéd m . 	1,42 
1fjd munkás. 	0,89 
Tanonc 	 0,38 

A odra az első 2 óra után 25 944,áráig 50 

vasárnap ás ünnepnapon. 100 % volta 

Ha az tizem nyersanyu vagy egyéb . ok miatt leáll, 48 óráig 50 , 

azután 75 %.-os bért fizettek. /1/ . . . 

Azemberek nyugodtabban, elégedettebbek lettek. A . kommunisták 
sikerének titka ,elsőisorran, az volt, hogy követeléseik mindig. . 

egybe estek a dolgozók érdekével., az ország érdekévei,  a .  sz 
nagy erőt adott a  követeléseknek.  

Másodsorban az, hogy mindig tudták, hogy mit kell tenniük, 	. 

határozott programjuk voltw ennek megvalásttdeáért minden ere« 

jüket egységesen latbavetették, mig a reakció képviselői ' kap 

kodva kutattak űrügyek után, hogy a dolgozóknak :a  kommunisták 

által képviselt jogos követeléseit visszautasitsák: 	. 

A párt a já  pénz megteremtésével, a gazdasági ujjá pités 

egyik legnagyobb csatáját nyerte meg, amely a termelés amin- . 

vonalának ugrásszerü növekedését eredményezte. Ezen tulmenően 
megalapozta a további politikai előrehaladást is. Esz után a . 

.. 	 t 

cél, a fő feladat a polgári demokratikus vivmányok megszi1 r. 

d.tá®a, a szocialista forradalomba való átmenet előkészitése 

volt. 

S2Á.L. Id. h. 13. ca.  

4 árán t14,- 

0 
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Az MKP: III. kongresszusa harcot hirdetett a tőke hatal- 

mának fokozott korlátozásáért. A program tehát szár a proletárdik 

'tatura előkészitésére irányuló feladatokat is tartalmazta. 

Ez fokozott ellenállást váltott ki a tőkés elemek kbzött Szege- 

den is, ami természetesen az osztályharc kiéleződéséhez vezetett. . 

Miben nyilvánult meg ez az osztályharc? 

Az Uzemben megszervezték a munkaversenyt, hogy ezzel is emeljék 

a dolgozók életszinvonalát, gyorsitsák az ország tg jáópitését. 

A reakciós elemek uszitottak a munkaverseny ellen. Azzal érvel- 

v ek, hagy  kommunisták agyon hajszolák   az embereket, nem törőd- 
nek a dolgozók egészségével. Igyekeztek a termelésben Össze-

visszaságot, anarchiát teremteni, illetve fenntartani e gy  uj 

infláció reményében. Lazitották a fegyelmet az Uzemben, külön- 

bbző országosan is elterjedt meséket hirdettek a kolhozokról, 

nőközösségekről, a csjka- rendszerről. 	. 

A Kommunista Párt már 1946 végén felvetette az üzemi konyha fel- 

állitásának gondolatát, de az előbb említett reakciós nézetek 

elterjedtsége miatt 9  jelentkező hiányában, a konyha csak 1954- 

ben  valósult  meg. 	 . 

Különböző szabotálások is voltak az üzemben. Pl. géptörés, lo-

pás, sikkasztás, hengerbevágás /a, hengerre felvetett lánefona- 

lat ollóval mélyen bevágták, igy az anyagot is el kellett dobni 

és a munka is kárbavessett/ 

A Kommunista Pártnak az emberek nevelésére, meggyőzésére is nagy 

sulyt kellett fektetni. 1946 végén egyre nagyobb méreteket Öltött 

az előbb emiitett reakciós közhangulat, a politikából való kiáb. 

rándultság, bizonyos fásultság kezdett lábrakapni. 

máltatás lenne, ha ennek okait csak a volt uralkodó rétegek de- 

mokrácia ellenes magatamásában keresnénk. 
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Az sem kielégitő felelet, hogy a demokrácia  másfél  esztendős 

felvilágosit6 munkája még nem tudta ellensulyozni az utolsó new 

gyedszázad lélekrombolását. 

Döntő ok volt pl. az alacsony életstinvonal. A néptömegek már nem 

az infláciés nyómorusághoz haeoniitották elért szinvonaulkat, ké 

resettiket, hanem  reális  szUkségleteikhez. Ez vonatkozott városra 

és falura o munkásra, tisztvisélőre, parasztra egyaránt. Ez a vá. 

rosban a bérek és fizetések emelésére irányuló tbrekvésben jutott 

kifeJezésre, a faluban az agrárollőval való elégedetlenség  forma

ában jelentkezett. E mellett a reakeiónak elég sok embert sike. 

rUit  megfertőzni. Kétkedést oltott beléjtik a kommunisták, a demoki-

rácia iránt. S e probIémákat a KommUnsita  Pártnak  mielőbb 

meg kellett oldania. 

1946  04,,,^^4A1AA.mea04mo+Alr sav wilftn4, végén  ouqww.g.A. 4 

vilasZtását követelték az tizemben. Céljuk az volt, hogy a munkás. 

Big sorait, mely ekkora már  kezdett  egységessé válni, megbontsák. 

A kommunisták előbb nem akartak belemenni az ujraválasztásba, de 

mivel megakadályozni nem tudták, hozzáfogtak a szervezőghez. A 

választások megmutatták a Kommunista Párt erejét, ugpanis a szo 

ciAldemokraták vereséget szenvedtek. 

A hart azonban tovább folyt. 1947 aug. 314n volt a választás, 

ami szintdn erőpróba volt. 

Augusztus 26-án Kéthly Anna nagy beszédet tartott a Mir  udvarán.  

Beszéde amolyan régi divatu választási kortesbeszéd volt. Hang. 

zatos szavak, nagy igőretek, a másik munkáspárt rágalmazása stb 

ltMi  tiszta szándékkal és tiszta eszközökkel harcolunk. A fuziő 

mese, önállóak és fUggetlenek maradunk a választás után is, és 

ezért mi felelős vezetők  mindenkor  a nép el' merUnk majd állni. 

Mi nem rendezUnk zajoe szabadtéri előadáSokat, mi nem tudunk 
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ingyenes  etetéseket , itatásokat rendezni. Nem kuta,tjukt ki a  

gorint .  .  apja, tudjuk, hogy  any j a ,  a  dolgozó magyar 'nép.   

fl 

 

Szoros kapcsolatot . tartunk aNyugati szaciáldemokratákkal, nem  

asza.vazék érzelmére és félelmére hatunk, hanem érteimére és meg~ 

győződésére. . " 	/I/  

ktl.eu4Lt1.i.S '  27-én Févai elvtárs látogatta meg az UzeBmet. Végig  

ment a  munkatermeken, elbes2él.gett a Kommunista Part  vezetőivel  

ős az  Ü.B. tagjaival, majd  beszédet  mondott a  dolgozóknak.  
e 	 . 

Röviden  ismertette a Kommunista  Párt programját, figyelmeztette  

a gyár munkásainak többségét: alkotó nóket, hogy  no  haltassanak  

az elleneég..m,eg téveaZtő igére teire, arra a pártra szavazzanak, 

amelyik biztosl.t j a a munkát, megélhetést, a jobb életet;  

Beszédének  második részélban Káthl.y . Anna rágalmaira va`.loszolt.  

" Mi azt tart  juk, ,_jángy a pártkereteken tul, van  egy egységes  

magyar munkásosztály; amelynek  érdekeit kell. : szolgálnunk. Segite.  

ni  kell egymásnak ős e1yutt kell dolgozni  a magyar Kommunista  

Pártnak ős a Szodiál Demokrata Pártnak, bogy  ti3bbségbs kerUlj£nk  

áz flrszággyil.éabe. Nem az  a fontos , hegy s$ egyik  vagy a másik  

munkáspártnak egy  vagy  kőt szavazattal tóbbjev legyen, hanem  

hogy 	 tte~en több leg,yrax ~  50 ~n~. ; ~` e ~ 	 . 	
,.. 

Mi, kommunisták tQrnészetezerü;en azdrt kUzdiink, hogy a munká►segy-.  

ségen , . a munkástöbbségen  bell  mi kex~.ilj iilnk ki erősebben.  

Válunk ugyanis nam lehetnek  Peyer Károlyok t  nálunk nincsenek  ezi  

lenségei a munkásegységnek, nem lehetnek olyanok, akik a mi  

sorainkon bola az ellenséggel szilrik össze a levet.  

Az erés.  Kommunista  Párt tehát biztoeitéka a munkásegységnek.  

Ne nyúljon senki ,szentségtelen kézzel és mocskos  szájjal part-  . 

jelvényUnkhöz. Mi  is tl.szteljiik a kalapácsos embert, mert ez  

l./ Szegedi Népszava 1947. aug.  2`. 
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nemcsak az SzDP. jelvénye, hiszen 75 éven keresztill az egész 

magyar  munkásmozgalom  jelvénye volt. Ne merje agyanakkor senki 

azt mondani, hogy mi kommunisták feloserélttik a munkástestvéeri. 

ség, a népek testvériségének vörös szinét a magyar nacionalizmus 

piros.fehér.zbld szinével. Mi  soha nem  leszUnk hütlenek a világ. 

szabadság szinéhez, és mi ezt nem is cseréltilk  fel, hanem mellé 

tettilk a magyar nemzeti szinekat. 

A piros-feh6r.zölddei csak azok éltek vissza, akik a reakció szi. 

nit, Horthy és a redkei6 zászlajdt csinálták belőle. 

Ez nem  Horthy  Miklós szine volt, hanem Kossuth Lajosé 

Mi kiragadtuk ezeket a szineket méltatlan kezekből„ és a ma. 

War szabadság„ a magyar demokrácia, a  magyar  munkáseág  szinévé 

tettilk újból, a'vörössel egyiltt." 	/14 

A  beszéd  kijózanitólaq hatott KAthly Anna ;maw:A tatáll. 

A harc kiéleződött az SzDP.n belUl a jobb  és  balodal között. 

Az igazuk tudatában lendilletes meggyőző munkát végző kommunisták 

egyre több ambert*ditottak.meg a gyárban, s ebben nem kis sze. 

repet játszott a szakszervezetben és az U.B,-ben dolgozó kommu. 

nisták munkája, mindennapos harca a munkások érdekeiért, a 

kiharoolt vivminyok következetes védelme, az igéretek és jel. 

szavak pontos betartása, stb .  

Megkezdődött a munkásosztályhoz hU, baloldalei gondolkodású 
elvtársak tömeges Atlépése a Kommunista Pártba. trezték 4s tud-

ták,hogy szUkség van a munkásegységre, a két munkáspárt egyesii. 

lésére..MegtÖveteli ezt a reakció elleni hare, a demokrácia  meg  

ezilárdulása után a  szocializmus  felépitéséért folytatott ktizde. 

lem, az ország gazdasági fellenditése. 

A két párt egyesUlésére azonban  csak  1948. Junius 13.án kertilt sorw 

Délmagyarország 1947. aug. 28. 
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Az ujszegedi gyár dolgozóinak jelentós része nó dólgozE. 
 

Ezért volt feladata az üzemi Kommunista Párt szervezetnék;. hogy  

minél előbb összefogja a párton kitriflY nó dolgozókat egy egyeéges, 

lehetőleg kommunista vezetés alatt álló szervezetbe.  

Igy került sor 1945.ben az - MNDSz. megszervezéséré.A szervezet  lel.  

kesitette, mazgositott4 tagjait a romeltakaritásra, azuj jáép3.tés  

nagy  feladatainak végrehajtására.S kétség nem fért hozzá, anók  

beeeii].ettel. helyt _ álltak. A legnehezebb munkákra is Vállalkoztak,  
a ,legrosszabb múnkakörülmények mellett is dolgoztak  ' á gépek mellett..  

K3rrv  J  drt ék  ak is   az  országos szervezettel  tigyvF# a nők  politikai,  
t . 	. 	 . 	• 	 . 	. 	. 	. 	. 	 . 	 . 	' 

gazdasági egyenj o9~~ágát,  a női és gyermekmunka védelmét, a szegény-

sorsu és tehetséges gyerekek.állámtöltségen történő ellátását és  

oktatását, uj, haladó szel3emü pedagógusok kiképzését.a .tbi ` A  mua» 

kaveréeiyekb;ri is j61 me gá . i c ax helyüket,  érezték,  i 
 

egintudato-  

sabbak pedig tudták ., hogy most már nem'a tőkéseknek, haráosolók .»  

nak ,  dolgoznak, hanem  a népnek , maguknak épitik a• gyárat, • s ezzel 
, 	 . 

együtt az országot '. Adok Rozáli, Szávin Margit, Kal3czka .RozálgS  

jártak az élen a munkavex•senyben.  

Megalakult  az iieemben az ifjusági szervezet,  a MADISz is.  

Az 1945  február 18-án kiadott programot az itteni azervezet is 

magáévá tette. E szerint a szervezet célja a  hazafias érzueil ma.  

gyar ifjuság bsszefogása, az uj,  demokratikus Magyarország felé- 

pitése, céljából nemre, vallásra, társasd3lxai különbségre való te.  

kintet nélkül. Követelte a MADISz a közéletnek, a termelésnek a  

a fasiszta  elemektől való megtisztitását és minden olyan intézw  

mény megszüntetését , amely az ifjuságot kiszolgáltatja, as impe- 

rialista háborunak, a tudatlanságnak, a nyomornak, a gyülölködéeneke,  

Követelte a ba.,,~á.ti kapcsolatok létesitését a szomszéd népek demok-  

ratikus ifjúságával, az ifjúság szabad szervezkgdését és vélemény 
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 jogának  bi ztositásátr . ~ unkd j uk megfelelő dijazását, azását ,  
 

munkaidejük, munkaviszonyaik rendezését. Demokfiatikus iskola.po-  

litikát és  szabad tanulási lehetőséget a.  munkás-paraszt gyerekek-

nek. Végül olyan kultur és sport életet, amely megfelel az. ifju-  

:ság szellemi és testi igényei kielégi.tégének. , . . 

A SzIM és MADISz egyesülése után az üzembe is megalakult a SzIT  ~ 

amely valóban biztositotta az itjuság kulturális igényeit, persze  

a lehetőségeknek Megfelelően. Először az:énnekkart szervezték meg . 

Taglai a régi munkásdalárdában is szereplóő elvtársak  és az if ju.- . 

ság köréből  kerültek ki.  

Szinjátszó csoportot is szerveztek..-Amig nem volt kész a kulturm  

terem, addig  az udvaron vagy az ujszegedi'Tóth vendéglőben fe]:álli-  

tott szinpadon szerepeltek. 	 . 

ilrát. ,00h ntcrnn7 ~41 ~ i ~ nir a Sport. . .enrstiter~rir~~!~ l:sn),. 4 .. 	l 	1. 	...3 .e..t.. 	~  ....röv.+  ..~.+,-  w wa  cs •pyys. v-' ucicr.uvoc+ vi.,~ .a.~ vts is, melyek szintén ered- 
,  

ményesen és lelkesen mkbdtek. ,Munkájukat is becsbU.ettel is elvé--  

gezték. -Kivették részüket az  ujjáépités nehéz feladataiból, .később  

pedig sokan lettek kazülüx élmunkások , ,:kiváló dolgozók. .,  . 	. 

2, .A SZAKSZERVEZET TEVtlitENX'StGE A DOLGOZÓN, . 

tRDEI{ÉBEi+T.  

A szakszervezetek szerepe, : funkciója alapvetően megváltozik  

a szocializmue:  viszonyai meg#e között. ,P1:egtanztja a dolgozókat a  

koliektiv munkára,  ,összefogásra, -elvtársi seg3tségn3tu;jtáera, .moa--  

gosit a párthatéiozatok végrehajtására.  

A párt nemcsak  vezéti a munkásosszt;ál - 	e legnagyobb  tömegszerve- 

zetét o de egyben segitséget is n,yu, j t feladati& végrehajtásában.:  

it  A '  párt  teljes támogatást nyujt a szakssservezeteknek, a dolgozók  
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gazdasági és  szakmai  érdekeit  védő  munkájukban éppúgy, mint a ter.; 
melds emelésére, a munkafegyelem er6sitésére, a munkaverseny szer. 

vezésére irányuló tevékenységükben, amint osztálybntudatot 

ébresztő  és megszilárditó  nevelő  munkájukban." 	/1./ 
Az MDP. 1950. július 24-i határozatával kijelölte a szak 

szervezet legfontosabb feladatát, azt, bogy ingadozás nélkül 

töltse  be a /Art legfontosabb segitójének a termelés, a szooialism 

ta ipar fejlesztése terén, harooljon.kÖvetkezetesen a népgazda. 

sági tervek végrehajtásáért, a termelékenység emeléséért, az 

Unköltség es6kkentéséért. 

E feladatok végrehajtását az Ujs .zegedi Kender.a és Lensza-

vő  Üzemi  Bizottsága és szakszervezeti tagsága igyekezett 100 

osan  teljesíteni.  

A 

 

U4 	L4. .  aegitségével ill. vezetésével osoport értekezlete 

ken megvitatták a vállalati szervek Alta' összeállitott tervjavas 

latot4 gszrevételeiket„ melyek legtöbbször helyesek Uoltak, 

hiszen a gyakorlatban előforduló problémákat  vetették  fel, ha esak 

egy mód volt rá, figyelembe vették. A feladatok, tervek ilyen 

megtárgyalása biztositotta a dolgozók bevonását az ilzem vezeté-

sébe, s egyben lelkesitőleg hatott a munkások között.Arra ösztön-

zött, hogy mindenki törje a fejét észszerü javaslatokon,  nemesek  

azért mert ezzel segiti sz üzem fejlődését, hanem azért is *  mert 

lehet, hogy éppen az 6  javaslatát  fogadják el, s erre nagyon 

Ice lehetett. 

A szakszervezeti bizottság rendszeresen figyelemmel 

kisértea tery teljesitéelét. Ahol  lemaradás  volt ott meggYőző, 

felvilágositó  munkával  serkentette a dolgozókat a tervfeladatok 

megvalósitására. Az ellenörzésbe a munkásokat a termelési értekez. 

leteken keresztül vonták be. 

1.1 MDP. Programhyilatkozata. III. 1948. 
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Ezeken beszámoltak az elért  eredményekről, a hiányosságokr61,  

az előző értekezleteken elhangzott  javaslatok sorsáról, stb.  

A munka eredményesebbé tétele érdekében tapasztalatcsere ankéto-

kat szerveztek, kölcsönös látogatásokat tettek a testvériizemekben, . 

/ Győr, Budakalászi , C®illaghegy/ *  a terveket, anyagtakarékossági  

keladatokat egyénekre lebontottak, .a mindig támaszkodtak a dol. ..  

,  gozók felelősségérzetére, szakmai felkészültségére; egészséges  

versengési kedvére. 	 .. 	 . 

A munkások 1948-t61 kibontakoz6 versenye rendkivUl fontos  

tényezője volt az elért eikereknek.   

" A szocializmus nemasak nem folyt .ja el a versenyt !  .elZenkezőlee.,  . 

első ízben  teremti  meg annak a lehetőségét, hogy a versenyt valám  

ban sZelea, valóban tömegméretekben alkalmazzák, hogy valőban  

!: tí .Ia7.LeA+f.lil.r. +?0,1A" A ~á+ TIL\H i~ab . •ai~rals ~ila~ 	.w Tw.w: ?. 	 .. J....ar~... J.d.:Y.. 
..q..,...... rwwrv~v~» v y 	 jwcs ~✓17 csti+ ...~.4cis; uaui4~.~►1JA ~. GssVJ: Ú3GamGtvaGJd.11S:  

hogy gait tudnak,.. ;  ahol kifejthetik képességeiket ahol megnyit-  

vámulhatnak azok a tehetságek t  amelyek a népben, e frissen buzogó  

forrásban megvannek, s amelyeket a kapitalizmus ezer és millió  

esetben eltiport, elnyomott 6s elfolytott. ......Osak most válik  

lehetővé ** mondta Lenin ..hogy a vállalkozó szellem, a verseny, . 

a merész kezdeményezés, széles, valóban tömegméretekben nyilat  

kozzék meg, mert az évszázadokon át másnak végzett munka . után  

először nyilik lehetőség arra., hogy a munkás saját magának dolgozzék:'  
/14  

EZ lelkesitette az. itteni dolgozókat is, hogy elfogadják  

a Csepeliek felhivását,. hogy kilzdj erek a jobb eredményekért,, a . 

több, jobb,, olcsóbb termelésért:, az élmunkás c im kihintető hasa»  

nálatáért, s ezzel egyiitt természetesen, nem utolsó sorban, anyagi  

helyzettik javulásáért.. . 

Az élmunkások legjobbjai Sallai 'Ferenc, Zsigmond Rózsa, Péter  dói 

nosné , Kurusa Mária, Móczáp Lajesné voltak.  

1./ Lenin, Sztálin: A munkáról.. 229-230. old.  
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Ok nemosak a rájuk bizott feladatokat végezték el , hanem a gyen.  

gébben teljesitő munkásokat is  segitették, tanitották.Brig&dokat  

szerveztek, melyek versenyeztek' egymással , kftd'dtték a' munka+ ' 

. 	. 	. 

idő teljes kihasználásáépG  9  a mun£afegyeleC ' megszilárditáeáért.  

A dolgozók hallgattak rá.juk, 'kitüntetésifk' ®érkéntc,leg hatott.  

Látták, hogy  a társadalom megbeosUli és iutalmazza a kiváló  ' 

munkásakat. Az X .  ÉMunkás.kongr .e®aSuson 1948. aug.l.én I{iiresa  

Niária vett réezt.. ' 

Az élmunkásokat nemcsak erkbloé3lego hanem  anyagilag is  megbeN.~ : 

+esU3.ték,. elsősorban 1.6 ók mentek iidiilnat, pénzjutalmat kaptak,  
stb,. . Az  iizem 1954»ben  nyerte  él először akitUn'tétő "É1UZtim" ~  ci*  

met.  

1950-re egy . 
 11J,  még jelentősebb mozgalom bont-ákózott k3.;  

e gztáhaxov mozgalom: away  4 szoci „R .l,_: satw  verseny  mE,gasobb f--  

kának kifejezője volt. Alapjaiban mélyen forradR9mi raozgá].om  
...  

volt eZ, a dolgozók harea a termelés uj módCzereitek k3a1ak3tá:  

éáért, a magasabb termelékenységért, uj technikai  elJárások  be  . 

vezé .tésóért. Ebben a munkában különösen komoly feladata várt a  

müszaki értelmiségre.. Meg  kellett teremteni a mozgalom kiazéle-  

sitésének mUszaki elnfeltételeit # .  aj gyártási ős munkaszervezési  
módszereket kellett  bevezetni, rá kellett térni a gyártás gondos  

megtervezésére ős  ellenőrzésére. bssze kellett  g3Ujtenira  dolgom  

2ák tapasztalatait, tudományos mádezerrel kialakitani a  legjob-►  

ban bevált módszert  é .$ gyártási eljáráet, :. ős gondoskodni kellett  

arról* hogy ezt az uj munkamódszert  minél hamarabb, minél többén  

e2eajátitsák ős  a gyakorlatban'  alkalmaZzák :. Biztosi  tani  kellett  .:. 

az anyagellátás folyamatosságát, a munka  j6 megszervezését. AZ  

uj mozgalmat minden erővel., legjobb  szaktudásával támogatnia kellett  

A munkaverseny szervezésének me/sj avitása érdekében a  

S.Z4T elnOkősge 1952. novemberben határozatott hozott a T .ermelősi  
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Bizottság létrehozásá-ról. A Termelési Bizottság az Uzemi.Bizott-  

ság segitője, munkáját társadalmi aktivisták bevonásá?ra3. végezte.  

Tanulmányozta a munkaverseny  szervezési : tapasztalatait, tájékoz-"  

tatta az U.B.-t a munkaverseny helyzetéről.'  Részt .vett  . a c .élkitfl.  

zéssek kidolgozásában, az eredmények értékelésében, á magasabb ter.  

melékenységet bizto>3itó p o  am©dszerek' élterjésztésében, az élen-  

járó dolgozók megjutalmazá®á-.r$, .kitüntetésére javaslatot tett.  

K'r3zremi9ködUtt a koll.ektiv szerződés termelési, szakoktatási feje-  

zeteinek elkészxtésében, ée. ellenőrizte : etek végrehajtását. Tag.•  

jait az . élenjáró fizikai . és milszaki dblgozcik soraiból választot-  

ták: Az Uzemi és  termelési bizottság a munkaversenyek megszdrve-   

zése során fontos  politikai nevelőmunkát is végzett . w°" Igyekezett  

megmagyarázni, ill. a bizalmi elvtársakkál meffimgyáráztani a dol.  

gozóknak, hogy a termelés növelése, a minőség javitáea, az anyag-  

gal való takarékoskodás összefilgg az  `'álétsziraván.al. mc3vel ~.éséval..  

Főleg az a tény;, hogy jobb munkával 'többet kereshetnek, serkentet.  

te a munkásokat a versenyben  való részvételre, de a munkavédelem  

állandó  fejlesztése, a szociális és  kulturális juttatások is po-  

zitivan befolyásolták a versenyek  kibontakozását,  .: 	 . 

A II, és III. Pártkongresszus tiszteletére kibonta-  

kozott versenyben, a káreai miiszakban a  aNagy t?ktáberi Szocialis-

ta Forradalom évfordulóinak, május l.4nek, áz al.kotmen,g .sziiletésé.-  

nek  versennyel való megián:nepl.$sén, a felszabadulási versenyben és  

a felszabadulási miiezakokon a gyár dolgozóinak  többsége rósztvett.  

Kisebb részUk öntudatból,., a többiek anyagi  okokból.. A III. Párt..  

kongresszus tiezteletére inditott 10 napos. "Kongresszusi milezak-•  

ban" pl. ' 11a9 dolgozó vett részt. Váls.alták, hogy exporttervi#ket  

határidőre, minőségi kifogás Mé3.kU3 tel.  j  esi  tik, a minőség megja.  

vitása érdekében az I. osztályu áruk részarányát átlagosan 5 %.osan  
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növelik. VglalásUkat teljesitették. 

A maazak alatt' a szövő átlagos tervteljesitése 106,6 % vat.' 
A , gépáliast 409 %-ra osökkentették, Versenyt inditottek a: 

niegjobb mindségi gartie " cimért, melyből Horváth Antal 
partie mavezeiője keralt ki győztesen 990 v4=ios átlagminőségé. 
val. Az linkUlts6gestikkeas terén szép teljeSitménnyel zárték 

kongresazusi maszakot az erőteiei, a gépház és a kasánház 

gozói is. Az Uzem folyaMatosságának zavartalan biztoaitása ma. 	h 

lett a Rostkikésztő azem és a Szegedi Kenderfon6 részére a napi 

?00 KA. fitnergia biztositása helyett napi 25(ILM Onergiit azol* 
gáltattak, amivel hozzájárultak mindkét azem maradéktalan telje-

sitéséhez. A verseny állását a hangoshiradón, faliujságon keresz-

tal ismertették, a legJobban dolgozók eredMényeit a dicsőség-tdb-

lire irták. Ezek népozorUsitését az Uzemi kulturgérda végezte. 

Nemcsak a mennyiségi és minőségi eredmények keraltek a nyilvános-

sag old, hauem az auyagtakarékosság , a munkafegyelemterén elér. 

tek is, att a lemaradók neve is. 
1954 elején Minisztertanács és a SzOT. elnöks‘ határo-

zatot hozott "az országos szocialista munkaverseny néhány szerveg-

zési elvének módositására és a munkaverseny rendszerőről." 

A határozat megteremti az agYéni veraenY , az Uzemek tlazem cimért, 
a Minisztertanács és a SzOT elnökségének Vörös Vándorzászlajáért 

folyó vereenyek egységes rendszerét. 

E hatdrozat helyes végrehajtása jelentős segitséget nyujtott vol-

na a Yerseny magasabb szinvonara való emeléséhez. Azonban itt as 

Uzemben is elkövették azt ,a hibát, hogy el6ször a Sztahanovista 

oim elnyerését tul magas feltételekhez kötötték, aztán pedig tul 

alacscnYra osökkentették s a mozgalom 1956*ra elsekélyesedett A 
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Az itgemben 1951 és 1955 között a következőképpen alakult a 'jól 
dolgozÓ munkások számaránya,: 

Kormánykittintetett dolgozók Vigh 	'Barna Istvánn"., Ko- 
rim György, flernádi Peronond voltaic,* 

Az egydni 	páros- k  brigAdversenyaken „*. valudnt a SZtalla4s 

nov mozgalomban való részvételen kivta t  más verseny mozgalmékhoz 
is csatlakortak az itzem dolgozói* 	^ 
A termelée szempontjából legjeléntősebb a. .Kovaljóv mozgalom bow-
zetése,  illetve  széleskörti alkalmazása volt. .liényege a legfej. 
lettebb munkamódszerek elterjesztése. E mozgalomban a milszaki dol. 

gozók feladata volt a legjobb módszerek kidolgozása,. á dolgozók 

tapasztalatai alapján, és az ehhez sztlitséges feltételek megterem-

Vise. A munkailgygyeI foglalkozókmegszervezték a munkamódszerek 

terjesztését, olvégezték a salkséges méréseket 	nyilvántartot. 

ták az eredmőnyeket. A legiigyesebb szövőnőket megtanitották az 

egységes munkafogisok gyors elxrigzésére, pl i , a vetélő töltés, 

vetélő váltás, szálkeresés, vetillék szakadás kijavitása,, darable. 

vital stb. Bzekből egy két filggetlenitett munkamódszermatadó lett, 
A kiválasztott munkafogásokat ezenkivill szemléltető felirásokkal,- 

rajzokkal, fényképekkel is terjesztették ,,az elméleti oktatison 

1.['ainon6 flőza szealyzeii oszt. v. tájékortatása. 
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pedig tanitották, 

A RUder mozgalom •célja a gyengén termeloacsegitése, tel 

sitményUk felemelése volt. TiArelmesen o lépésrŐl,..lépésre kellett 

elmagyerázni, begyakoroltatni a több termelés módszereit, e ezzel 

egyUtt takarékosságra l  az idő és anyag megbecsUlésére, fegyelme. 

zett, pontos munkára, jó minőségre is kellett nevelni a lemaradó. 

kat. Eves dolgozók azonban-idegenkedve fogadtak a patronálókat, 

ami elkedvetlenitette a segiteni akaró munkásokat. Főleg ezzel 

magyarázható, hogy a Mier mozgalom lassan, hosszas felvilágosi 

té munka után.kezdett csak kibontakozni, 

Az önköltség csökkentés szempontjából a Hazarova és gazde 
mozgalom volt a legjelentősebb. 

A Nazarova mozgalom keretében a dolgozók szocialista megőrzésre 

vették át gépeiket, Ezá1+ 1  Jobban v4,,-Aztak -ur,'aeszközeikre, 

csökkkent s gépállás, javult az áruk minősége, a gépek hatásfoltis. 

nak emelkedésével nőtt a termelds„ 

A Gazda mozgalom a fokozott anyagtakarékesságra ösztönözte az Uzem 

munkásait. 

Ekkor  Indult  Vorosin mozgalom is, mely az Uzem szebbó, otthonosab-

IA tételét tUzte ki célu1„4 gyár udvarát parkositották, gépeiket 

Uzemrészeiket a dOlgozók tisztán tarOtták. Ez nemcsak esztétika. 

ilag volt helyes, biszen a tiszta munkahelyen jóleső érzés dolgoz. 

ni, hanem a ezUvő Uzemről lévén szó a termékek tisztán tartása, 

gondos  kezelése  elemi kUvetelmény. 

Nem volna teljes a kép,hahnem beazélnénk a  munkaverseny 

gzervezése során elkövetett a hibákról. 4gnagyobb hiányosság az 

volt, hogy kevés  szó esett a gazdaságosság i ós minőség javitds 

problémárjáról. Ha tettek is egyesek erre felajánlást, a nem tel. 

jesitdet nom vették szigoruan. 
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Persze az is igaz, hógy-  gyakran volt  baj az  alapanyag rossz mi-

nőségével. Többször előfordult, hogy  nem tudták biztositani a  

kellő mennyéségii nyersanyagot. Zavarta a felajánlások  teljes~w 

teisét a  gyakori  tervmadositás is .  Még egy fántes ok volt, ami  . 

negativan hatott a versenymozgalmak kibontákozásábana az anyagi  

ösztönzés elégtelensége .. Nem volt  folyamatos a dolgozók  anyagi  

helyzetének j  ávul.ása3 ami pedig a verseny fellenditésének és állaxt-  

dósi.táeánas hathatós eszköze lett volná.  

A kommunisták y:  a legöntudatosabb dolgozók  persze nem . csak a ju-  

tamért ; a pénzért dolgoztak jól, v'eraenYeztek, . hanem szem előtt  

tartották  az iizem fejlesztésének elvét is, ami kUlönbsen megmutat-

kozott ax Aijitc's mozgalomban  való aktiv rés2vételü.kben.  

Az ujitó mozgalom 1948 után lendült fel•Eddig ugyanis  nem  

volt  szervezett  mozgalom , nem  is  rdeZegU3is semmiféle wwá  . ~á~ 

támasztásban. Az ujitások elbiráláea,, kivitelezése és dijazása a  
_. 

vezetők jóindulatától, ;  az 0 ..B. támogatásától fUggött. A párt tel-  .. 

figyelt  az ujitó mozgalom kibontakozásának .  akadá.lyaira .. Az 1948-as  

óv végén jelent meg az a ,rendelet:  , amely jogilag is  megfogalmazta  

ós megezi.lá;rditotta a  mozgalom  fejlődésének elvi alapjait. A ren-  

deletek meghatározták az uditások elbirálásának és alkalmazásának  

szervezeti formáit, biztositották államnak felajánlott  ~cea.l:álmá..: 

nyok szerzői jogvédelmét. 	. 

1949 elején megjelent  az U j itók  Lapja,  október S.zn megnyílt az   

Z.. Országos Ujitó Kiállatás,, majd az első Ujitó Kongresszus , amely  

megjelölte  az ujitó mozgalom irányelveit. Ezen a kongresszuson az  

üzemből Xis  Sándor vett részt. 	 . 

Ázelkövetkezendd években az ujitö mozgalom  szinte tömegmozgalommá  

valt.,. Kezdetben ötletnapokat rendeztek, ahol igyekeztek az  üa.em+ 

ben felmeriflt problémákra helyes  választ kapni. Később mar  terv-  

szerüen irányitották az ujitók figyelmét egy -egy milezaki problémára  
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Amint már láttuk az tizem dolgozói a nehéz, egészségtelen munka  

megkönnyitéaére ,, az energia csőkkentés )  a miiszaki fejlesztés ér.  

dekében sok ujitást javasoltak, Munkájukat nagy mhrtékben segitette  

a mUezaki kör; amely megvizsgálta a fizikai dolgozók javaslata-  . 

it, s müszaki és egyéb tanácsokat adott az .  ttjitóknak , szUkség  

esetén a leirásban,..rajzban is segédkezett, 	 . 

A mozg :,lom aktittását 68 eredméweeségét .  a következő  táblázat  

mutatjat  

tIj itások száma  
b®nyuj tva bevezetve  

Utókalkulált . Kífizetet.t. u .jitisi  

éves eredmény dij 1000 Pt.  
1000 Pt. .. 

iwzsa=.;.=.r..,rs=== =— Ip=sm:rsr=0:_.=gis_==sc...=c==_.rs*a~==^=_s22=..,y~ a_==ssrsscte#112=  

1949 134 44 597 26  

1950 228 42. 134 . 	.  14  
1951 284 87 421 39  
1952 373 122 517 98  
1953, 371. 138 838 107  
1954 360 170 2284 	.. 82  

1955 323 132 722 62  

Z9.56 372 158 	. 796 73  

1957 321 173 553 	. 140  

1958 305 170 1454 1,70  
1959 327 180  1873   236  

1960 267 146 1800 232  

1961 291 151 3444 297 . 

2962 309 183 6140 444  

Az #ia. mellett a társadalmi aktivákból szervezett ujitáai  

és éspzerUsitési brbzottság foglalkozott az ujitó mozgalommal. . 

Peladata volt,  hogy támogassa az ujitási megbízott és ' a vállal.a  

ti ujitási szervek munkáját) ellenőrizze tevóken,yeégiiket,   . 

1./ Kónya .Sándor Id. m. 3.. old. és Kiss  Sándor ujitási 
ea. táj'kort  
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gondoskodjon arről, hogy az elfogadott ujitásokat haladéktala. 

nul bevezessék; Ankétokat, ujitási hónapokat szervezett. A kul-

turnevelési bizottsággal egyUttmatidve népszerUsitette a legjobb 

ujitőkat, észszerUsitőket, javaslatot tett jutalmazásokra 

tetésUkre. Kétségtelen, hogy az ujitó mozgalbmnak nagyon magy 

sze volt abban ‚bogy az Uzem teljesitette terveit, s a textilipam. 

ri Uzemek között legtöbbször az első vagy mádodik helyen végzett. 

' 	A termelés technikai szinvona/ának és a termelékenység ala4. 

kulásának fontos tényezője még a dolgozók szskmai szinvonaldnak 

omAlAse. A gyakorlati 60 elméleti munka összefonódása Iehetővé 

teszi uj munkamódszerek kialakitását,  állandó ,  finomitását, a her-

cot a percek, a misodpercek lefaragásáért. 

A szakszervezet támogatja mind az állami  vonalon,  mind .a tárdadal-

mi uton való szakkéPzést. 

1948 utin a mUvezetők részére többször szerveztek továbbkéPző tan. 

folyamot melyrsk 1952-től mar technikuni szinten képezték a részt-

vevőket, A cél ezzel az volt, hogy a gyakorlati tapasztalatukhoz 

az elméleti  tudást  is megszerezzék. Bz hozzijárult a munkakör 

szakszerü betdltéséhez, ami természetesen a termelés eredményeire 

is pozitivan hatott. 

A snövők részére "technikumi minimum " és  szakmunkásképző  tanfoi. 

lyamokat szerveztek ,  a sztahanovisták részvételével pedig " Sztn-

hanovistamiskola " indult. 

A. mUezaki és adminisztrativ dolgozókat bérelszámolói, könyvelői 

tanfolyamokon képezték.tovább. 

A szakszervezet és part szervezet felvilágositó munkájára  

nagyon sokszor sakség volt. A dolgozók egy része huzódozött a ta. 

nulistól, legtÖbbször, mivel az Uzem többsége nő aolgozó, a csa. 

ládre való bivatkozással. A párt sokat segitett e probléma megoldá. 

sában is. A felvilagosit60 meggyőző munka szakmailag eredménnyel 
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járt, mert általában az Uzam dUntő többsége tovább képezte magát. 
Az •Uzemben mUködött a Textilipari MUOzaki ősTudományos Egyeó. 

sUlet hdyi csoportja, mely havonta egy két rendezvényt tartott, a ! 
dolgozókat érdeklő szakmai kérdésekről. 

Az ujit6 és sztahanovista kör igen népszerU volt.. Negyedévenként 

.tartott értekezleteit szivesen látogaták a mupkisok. 
A Szakoktatási ős MUszaki Propaganda Tanács  évenként több  film 
vetitéssel  vagy  aekorlati bemutatóval egybekötött előadást szer-
vezett. A tapasztalatcsere látogatások valamint  a hasonló Uzemek 

szakmai konferendiái szintén jelentős segitséget nyujtpttak a dol-
gozók továbbfejlődésében. 

A szakszervezetekre az uj szocialista munkafegyelem kiala-
kitásában és megszilárditásában is nagy  szerep  vár. A munkafegYe-

lem mogszilárditásának a. fő eszköze a muukaverseny és a politikai 

nevelő munka 

A szocialista munkaverseny nemcsak kialakitja az uj szoeialsita 

munkafegyelmat, hanem elősegiti a maradiság lektizdését, birálatra 

ős Unbirálatra kdszteti a dolgezókat, emeli a munkások kulturdlis 

és  technikai  szinvonalát uj szocialista jellemvonásokat fejleszt 

ki benak. 

Adminisztrativ módszerek alkalmaZásával nem lehetne tartős munka. 

fe*yelmet biztositani, aOrt politikai•nevelő munkával a dolgozók 

többségénél Unkéntessé ős tudatossá kell tenni a fegyelmet. Persze 

a szocialistamunkafegyelem  megteremtése  nem egyszerU nem is egy 

osapásra megvalásitható feladat. 	Uj munkafegyelmet teremteni 6 

az emberek közötti társadalmi kapcsolat uj formáit elpiteni 

fermákat és módszerkket teremteni, az emberek munkába való beve-

nására ez sok sok évre . , ez évtizedekre terjedő munke. . /1/ 
team n =vol. 30. kötet. pp. 1953. 526 old. 
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Az Uzemi bizottságnak akadt munkája ezen a terilleten, ha nem is 

sok de azért volt egy két fegyelemsértés. Pl. az igazolatlan 

iiinYzdeek, késések szaporodtak 1954- 1955-ben, előfordult néhány: 

esetben lopás is. Ezeket 0  ha visszatérő bilnösök voltak vagy negi 

mennyiságU  anyagot  loptak el, azoanali  hatállyal  elboosijtották. 

Ha először fordult elő sicker irásheli megrővást kaptak és megszé. 
• 

gyenitették őket a ktiatisaiii előtt. Gyakori volt a munkabiztonal.. 

gi előirdsok figYelmen kaNtil hagyisa /pl. fejkendő használata gép 

mellett  /0 pedig ezek elmulasztása a dolgozók testi  épségét  veszé-

lyeztette. Az Uzemi Bizottság munkáját  sokban  megkdnnyitette 2 

illatve segitette az Öntudatos dolgozók  határozott fellépése,  

a fegyelmezetlenek ellen. Minden milhelyben voltak elvtársak, akik 

igyekeztek  olyan szel/emet kialakitani, amely elitéli, megbőlyegZi 

a felzvelmezetlenségAto  samelben a fed"welem megcért4se 9 igazolatlan 
• 

kimaradás, selejtgyártás szégyen se gyalázat. 

A maakafegyelem betarzása azért is fontos volt mert ezt 

az Uzem vállalta a kollektiv szerződesek megkÖtésekor* 

Uzemi kalektiv ezerződéseket 1951-től kötöttek az Uzemek. Az elAt 
:,szakmai illetve iparági kollektiv szerződis vat érvényben. A szo- 

, jellegU iftend kollektiv szerződésok kötését az tette le- 

hatővi, hogy,  a fordulat éve után a hatalom kizárólagos  birtokosává  

a dolgozó parasztságga/ savetséges munkásosztály vált. 

A kollektiv szerződés két oldalu kötelezettség. A vállalat igazgam. 

tója kötelezi magát azoknak a feltetelenk a biztositására, amelyek 
lthetővé teszik a terdk teljesitesét, illetőleg tulteljesiteadt 0  

a dolgozók muakaféltdtaleinek jjavitását, a vállalat jóléti es mun.. 

kevédelmi feladatainak Ilegvalósitását, a dolgozók anyagi és 

vine szinvonalának emelést, a dolgozókonk a kollektiv szerződdsben 

a tervek teliasiti5e6nek illetőleg tulteljesit6s4re  vállalt  kötelezet 

segett 
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A dolgozók pedig vállalják, boo tervUket teljésitik, santelenUl 

törekednek a termelékenység enelésére: az önköltsé CSökkentésére, 

a mUszaki fejlesztésre, javitják a. teChnolőgiát, kikUszöbblik 

a baleseti veszély-forrásokat. 

Az Uzami kollektiv szerződések megkötését kb: 1955-ig a dOgbiók 

igen nagy érdeklődéssel, leikesedéssel fogadták: Ezek megköté-

sénél és végrehajtásánál jellemző volt a  nagyfokú  aktivitás. 

A szerződéidk tervezetét megtárgyaló munkás-gyUléseken nagyon 

sok jó AaVaelat hangzott el: pl. az 1953. évi szerződés tárgya-

lásakor 106,  melynek  egyrőszét felhasználták a végleges meltsiö-

vegezésben. 

1955...56.i.ban ez az érdeklődés csökkent. A végrehajtásről szóló 

beszámolók meghellgatásán, megvitatésén lenyegeuen kévesebben 

vAttpk v4ezti namkkont a  Ani  gomók javaslateinak száma; s .11ta 

lában a kollektiv szerződés tekintélye. Ennek oka az volt, hogy 

a askori  tervadositások miatt a határidők eltolódtakogy két 

beruházás, legtöbbször a gyár vezetőségen kivUli okok miatt,el-

maradt. Igy a dolgozók bizalma megrendUlt a kollektiv szerződés 

hatékonyságában. 

3. AZ MDP'. POLITIKÁJA 1956.101G. 

A két  munkáspárt  egyestilése betetőzte hazánkban a prole-

tárdiktaturiért vivott harcot« Bár népi demokráciánk két szakaA. 

sZa között nem lehet éles határt vonni, az egyesUlés mógie ha04 

tárkő volt a magyar nép történetében. Ezzel lényegőben lezárult 

a népi demokrácia első, alapvetően demokratikus feladatokat meg 

old6 szakasza, és megkezdődött a szocializmus épitésének korsza-

ka. Az egyesUlési kongresszuson elfogadott uj pártprogram 

árdiez elnök beszámolója alapján. 



-154 

a magyar munkásmozgalom utjának marxita-lsninista elemzését 
adta, Kifejezésre jutatta a  párt  mélységesen internacionalista 
politikáját és készségét, bogy a marxizmus-leninizmus általános 
érvényil tanitásaita szocialista forradalomról, hazánk viszonyai-
ra alkalmazza. 

Az P. szerVeZe*i szabályzata törvénnyé emelte a pártról szóló 
lenini *anitásokat. A kongresszus meghatárorta a szocialimua 
épitésének soron következő feladatait. Caul tftte ki, a prole. 

tárdiktatura államának erősitését, a tervgazdálkodás kiterjesz. 

tését„ kulturilis 'Wren pedig a vegyonos osztályok müveltségi 
monopaiumának megszüntetését4 Az egységes munkáspárt hatalmas 

erőforrest ielentett. nUvelte a munkásosztály tekintélyét, esz. 

melt Politikai és szerVezeti eregt. 
Az egyesülés azonban együtt járt a párt bizonyos mirva 

felhigulásável. Etért a Politikai Bizottság 1948 szeptember 

tag4  és tagielölt felvételi zárlatot és tagreviziót rendelt 
el. A feltilvizsgálat során itt az tizemben kb. 150 embert zártak 
ki az MDP.böl, többnyire volt jobboldali szocialdemokratikat. 

Aktiv politikai élet folYt ebben az időben a gyárban. Az emberek 
szivesen jártak a  párt  rendezvényeire , nem kellett tulságasan 

agitálni a tá•sadalmi munkára sem, Sareget pl. a falnJárók 2041 

órát dolgortak az iskola *endbehozását, segitettek a falu lako-
sainak is a gépek„ szerszámok megjavitásában, s közben népgyülé-

seken, eGyéni maggyőzés ut0n mépszerüsitették a kommunista prog. 

ramot, magyarázták a párt  bel» ős külpolitikáját. 

Az ui munkásigazgatóknak /Kiss József maid Bossányi Wörgy / erőt 

adott a dolgozók lelkesedése. A segiteni épiteni akarás tömeg. 

megmozdulás lett a gyárban. Igy érthető,  hogy  1949-ben behorták 

lemaradásukat és tulteljesitették a háriméves tervet, 
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Marosán GyUrgY elvtdrs, akkor kUnnytlipari miniszter a következő 
levelet irta  az.  Uzem tgazgatójának, " Kérem s  hogy tolmácsolJe 
a vállalt valamennyi dolgozója felé elismerésemet azért a jó mun. 
káért s  amellyel a BudaNesti Nemzetközi Oszi Vásáron szocia/ista 

kusnYMParuaknak sikert es dicsős6get szereztek". 
1950...ben ujjáválasZtották a párt vezetőséget s  ekkor jött 

létre az Uzemi Pártbizottság is. Az Uzemrészenk6ntielapszerVezes. 
tekben jobban megismerhették egymást az emberek,  a  a vezetősig 
választáskor helyesebben tudtak dönteni. 1951 -ig az alapezer-

vezetekben a 10-es bizilmik foglalkortak a párttagokkal illetve 

tagJelÖltekkel0 utána pedig ezek megszUntével a pártesoport veze-

tők. A pártcsoportvezetők részére az Uzemi pártbizottság tanfoto 

1Yemet szervezett, ahol ismertették teendőiket; elsősorban 	- 

ismerni kellett a pártesoportba beosztott elvtársakat, Opeteiket',' 

Preblémáikat. A termelésben lemaradőkkal elbeszélgettek, figyelem. 

mel kisértók a,munkavédelmet és szoCiális ellátottságot, foglal 0 
kortak a Orton kivliekkel, mozgositották a dolgozókat a ezemi- ' 
náriumokra. A pártcsoportvezetők többsége jól megállta a halYét ■ 
Példát  mutattak a termel4sben, szakmailag is politikailag is ké.- 

peztók magukvt• 
songs azonban  ez  az aktiv pártélet nem tartott sokáig. 

1952-1953.i.ra a falsőbb pártvezetésben eluralkodott a személy* 

kultusz s nem alakult ki olyan egészséges kritikai légkör„ amely. 

ben a tömegek0 a funkcionáriusok, a nehdzségekről batran besztil. 

hettek volna, birálhatták volna a gazdasag.politikában elövetett 

hibákat .  Hittérbe szorult az az ''alapvető elv „,hogy a szocialista 

teraell5s nem anon, a szocialiszmus célja a nép mövekvő aayagi 48 

kulturális szUkségleteinek mind iteljesebb kielégitése a jólét 

rendszeres emelése, a termélgs szakadatlan fejlesztése, fitmodern 
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technika tákéletesitése utján. Ennek következményelett . .az élen 

szinvonal stagnálása, llet$leg átmeneti csökkenése 1951,-1953- 

ban. Az öntudatlanabb dolgozdk viszont hajlamosak. voltak arra, 
hogy csak a hasukon kersztül mérjék le  a társadalom, .a  rendszer .. 
helyes . vagy helytelen voltát. S ezek legtöbbször az ellenség ma- 
gyrázatát . is figyelembe véve csak a rosszat  látták. .. 	.. 

Hem vitás , voltak hibák. Bzt az MDF. Központi vezetőgége is meggy 

állapitotta 1953 .. junius' határozatában« A határozat nyomán meg ,*  
kezdődött a hibák ki j avités .s. Javult a párton belüli demokrácia, 
megnőtt a taggyUl sek je entpeége, a párttagok aktivitása jobban 
érvényesült a k©llektiv vezetés. 	 . 

Ez a  fellendülés azonban csak időleged . volt. A III. kong-
resszus sok, helyesmegáliapitást tett, .a módásitott szervezeti 
szabályzatban leszögezte, hogy a párt valamennyi vezetőezerveének 
munkájában érvényeaUln .e kell a pártvezetés legfőbb lenini elvének, 
a kollektív vezetésnek. Kötelezte a pártbizottságokat, .hogy b zto- 
aitsák a pártdemokráciát a s ennyiben pozitív a szerepe a kongresz- 

szuenak # de nem vetette fel zita n a párton belifle egyre ndvekv8 

revizionista előretörős veszélyét, nem leplezte azt . le, sem poli- 

tikailga sem ideológiailag ilag . Ugyanakkor nem számolt le a szektás 

nézetekkel sem. ellenkeuőleg, azt a látszatot keltette , inin a3 

a párton belül teljes lenne az ideologiai , politikai. egység, pedig 

a párt egysége ekkor már nem volt meg.  A pártvezetés ingadozott, 

a szektás hibák és a jobboldali opportunizmus között. Ez oda ve 

zetett,, hogy a párttagság s még inkább a pártor kivüliek óriási 

többsége képtelen volt tájékozódni a politikai helyzetben. 

A pártvezetés ds a tagság között szakadás Alit be *  apára vezetés 

tekintélye és vele a párt tekintélye rohamosan csökkent. . 

A párttagság először kereste a kiutat , a taggylitéséken ezt kite- 

jezésre is juttatta, de a vezetés kettőssége , ingatagsága ,. a 
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politikai irányvonalban mutatkozó,  egyre gyakrabban  előforduló 
váratlan fordulatok passzivitásra késztették a tagségot. Politi-

kai dolgokról alig-alig esett szó a taggyUldseken, az emberek 

bizalmatlanok lettek. A szemináriumokról 40-50 % lemorzsolódott )  
s aki Ott maradt, az is hallgatott. 

"Ebben amehéz helyzetben az SzKP. XX. kongresszusa 

nagyszerU eszmei, politikai segitséget narkitott ahhoz, hogy  a 
baloldali hibdkat is lekUzdjUk 68 a széleskerU kUlföldi props.- 
ganda támadását is visszaverja, eszmeileg és politikallag  szót  

zuszuk. E lehetőség uJra nevelte a biZAlmat  pártunk  togságában . 

és a Pértonkivgliek széles rétegében is, remélve bogy évek hu. 
Zavondja utdn végre, hamaro8an egyenesbe jövUnk. A jogos,remények 

azonban mom váltak valóra, mert a régi vezetés képtelen volt va. 

lóra váltani. 
MAr 1953 juniusa óta Nba .mre is csoportja nagyarányu 

agitációs 68 szervező tevékenységbe kezdett. Eltulorták a hi-

bákat. lebeceilték a népi demokrácia eredménYeit, azt hirdették, 

bogy a hibák a prolstárdiktatura szervi hibái, melyek a rendszer 
lényegéből szUkségképpen következnek. Igyekeztek lejáratni a párt 

tekintélyét, a part és állami  funkcionáriusokat. Ellentéteket 

akartak szitani Magyarország 68 a tebbi népi demokrácia, kUlenti-

sea Magyarország és Szovjetuniő között. Azt terJesztettéklhogY 

a Szovjetuni6 és haánk viszonya nem egyenrangu szocialista kap-

csolat. IgYekeztek elkendőzni sz esztályellentéteket, s a ssoci. 

alista tervényesség biztositása cimén a népi demokrácia eskUdt 

ellenségeinek politikai rehabilitációját is követelték, sajnes 

nemeredménytelenta.. 

la Nemes Dezső : Az Szle. XX. kongresszusának 5. évford. 
Népszabadság 1961. február 12. 
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A Központi Vezetőség marxista.leninista magva akcióba lépett, egY= 

részt .a szektis hibák végleges lektizdésére, a XX. kongresszus 

határozatainak magyarországi alkalmazásáért, másrést a revizid# 

nista támadás visszaveréséért. 

A Xdoponti V;zetőség juliusi hfitározata leviltotta  Rákosi  Mátyást, 

visszahivta őt a Politikal Bizottságból. 

A párt legfőbb feladata az egység a fegyelem megteremtése volt. 

A Kdzponti•Vizetóstg kétfrontos harcot hirdetett az elhajlások 

ellen. iberségre intette a pártot és a tömegeket, lesztigezte, 

hogy az utóbbi időben kiéleződött az osztályharc, megerősödUtt 

az ellanség nyomása a  pártra  és a népi demokratikus rendszerre. 

AzMDP. 1956. juliusi plénuma tehát meghorta azokat a hatá,- 

rozatokat, melyek végrehajtása hivatva volt felszámolni $ feJlő-

dést fékező szektás.hibákat (Ss VissZaverni a mindjobban előre. 

tar6 revizionista támsdáSt. 

A revizionista támadás e határozat  után néhány  hétre  megtorpant, 

de a revizionista összeesktivó csoport egységfrontba 106Pve a hazai 

reakció összes erőlvel. a nyugati imperialisták ás más segitő 

társaik támogatásával uj rohamra indult, nehogy idő legyen a hi. , 

bá k kijavitására: A' revizionistáktól a fasisztákig terJedő ellen-

forradalmi blokk messzemenő nyugati támogatással előkészitette 

és kirobbantotta az 1956-os októberi ellenforradalmat. 

4. A  PÁRT  GYŐZELME AZ ELLENFORRADALMI 

LÁZADÁS  FELETT. 

Az 1956. október 23.án kirobbantott magyarországi ellenforra. 

dalmi  lázadás  nem csak a magyar  nép  szocialista vivmányait, nem-

zeti fUggetlenségét fenyegette, hanem támadás volt az  egész eze.  
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ciplista világ„ Európa és az  egész  emberigés békéje ellen. 

A harc nemcsak a magyaországi, forradalmi és reakciós erők Utkzeis. 

te, hanem egyben a haladás as a,  reakció, a siooializmué ői impOri. - 

alizmus, a hábnru és béke nemzetiközi erőinek Usszecsapása volt. 

Az ellenforradalom alaposan felkészUlta téziadaara, gondOsan kid61.1 

gorta taktikijit ,  időleges  sikereket is aratott, mégsem győzött. 

Nyugaton lazes vita folyt  ős folyik ma is arról, boa" milyen tea* 

tikal hibát követtek el. Az  ellenforradalom  kUdarcának fő bka azon-

ban elsősorban nem a taktikában keresendő, hanem aban, 'bogy lebe* 

estate a szocialista eszme Orejét, a munkásosztálYt, a népet, a 

szocializmus erőit mind Magyarorsztgon, mind világméretekben. 

Az ellenforradalom a koMmunizmus "valiéga", a szocialista  tábor  

egységének megbomlásara épitette terveit, ezért mondtak csődöt terw. 

veik. Bukdea a kommunizmus ereJét, a marxizmus-leninizmus igazsd-

gát  bizonyitotta. 

Október 23-a utánaz ellenforradalmi elemek Szegeden 

is megkezdték nyilt tamadásukat a part, a helyi allamhatelmi azer. 

'vek ellen. Megazervezték as egyetemi haligatók, középiskolások tUn-

tetését, majd az Uzemek,intézmények dolgozóit igyekeztek as uteá* 

ra vinni. Demoralizálták a termelést, sUrzvart okortak avárosban, 

követelték a hatalmat. 

Október 25.-re az Ujezegedi  gyár  nvez6rei" is előkerultek: a  nyilat-

koztak. Eddig  Ugyanis flosak" leveleket irogattak a gYár kommunista. 

inak. Pl. PischeryiklóshoZ irt leVelUkben a következő olvasható: 
" Te piszkos  kommunista  nézd meg a házad előtt jól azt a villanyosz-

lopot, arra leszel felakasztval* 

25.é-n a délutani mUszak mar nem kezdődött meg. A gyár kéményén 

fekete zászló lobogott. Az emberek egYrésze fekete  kokárdával  Ilan* 

goskodott az udvaron, majd Királyházi  Sándorral  az élen elindultak 

Szegedre a Kossuth szoborhoz. 
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Királyházt Sándor 1945. óta dolgozott a gyárban, szöVő-milVeze-

t6 volt, s a pártvezetőség tagja. Most azzal dicsekedett, hogy 

6 mindig  utálta  a kommunistákat, az SZDP. tagja volt, s igy ke-
rUlt az MBP‚-be. 

Méltő társai.voltak'Pataki Jdzsef, ifj. Tóth Sándor, Tóth Ist-
ván mi1vezet6k i  Bertus László raktári dolgozó, Tipai SzIkeszter, 

Mojzes Ozsefi Kéri József, liegytözi Károly., 

Másnapi  26-án reggel a gyárban gytilekeztek az am-. 

berek. 11 6Ara nagygyUlést hirdettek a Széchenyi téren, errs a ,- 

karták KirálYháziék felvonultatni a gyirat.,A kommunistik kb. 

20 fő #em indult 01 a menettel, sokan podia utközben maradtak 

le, s elmentek haza. A tömeget kb. 8900 fő a hidőrésg nem akar-

ta  ataagedni, de  Királyházi  ós vezértársai félre lökték a rend-

őröket a twifiElhb vonnitea, miközbon egy4-két reudart, katonát 

ovéletlent11" lekUPtek. 
A Széchenyi térre azonban nem tudtak bevonnlYki, ezért a pártbid-

zottság elé mmntek, a csatlakortak a szinészak, egystemisták 

csoportjához+ SzovJetellenes jelszavakat orditortak, kÖPkbdték 

a hidnál 4116 szovjet harckocsikat. 

Mivel utjuk nem  járt  eredménnyel, felháborodva visszatértek az 

Uzembe. Leverték a vörös csillagot t  Marx, Eilgala képét, 

Sztálin, RAkosi szobrát 'kihajigálták az  udvarra,. mondván:. "itt 

a nagytakaritás ideje". Mojzes kijélentette: "nemekara0 többet 

hallani az elvtárs szót, testvérek vagyunk!" 

Patai csapatot szervezett, hogy a szovjet tankokat "megsammisit. 

se". 	megalakult a wiri munkástanács. Elnöke  Királyhdzi 

Sándor lett, tagjal volt nyilas-párti4 vagy jobboldali szociál-

demokrata  párti  tagok, akik eddig többnyire hallgattak, s vár- 



ták a kedvező időt feliépési:ikre. 

Betiltották az bIDP.-t '  feloszlatták a szakszervezetet, mert szem 
r9.ntilk ez eddig nem  képviselte a dolgozók érdekét. FiiggetZen, 
szabad, szakmai szakszervezetet ki3veteltek. A minőségi ellenár- 

ző-, norms., , ós statisztikai osztályt mgstiUntették, mert ezek 
a "kizsákmányolás eszközei" voltak. 

Fischer Miklóst,;  Vigh Ist:vánnét, a Sa3.lat-testvéreket, Niter 
Jánosnót, Márki Andráenét kizavarták az üzemből, mi nt kompro- 

mitált személyeket. Kb . 15  vezető beosztásu párttagot alacso. 

nyabb munkakörbe helyeztek át. - őket azért nem bocaá:i tották el, 
hogy "azexn előtt" legyenek. . 

"Kapnak majd mlinieát, Pl.  a kazánházban, ahol az elmult 10 év 

pihenését hasznorsitan9. fogják" :• határozták el nágylelkiien.. 

Az uj beosztás illetve elboceájtág miatt fennmaradt 13,000 y- r,. 
-•11t pedig  elosztották maguk .kö"zött. S bogy népszerüségíiket biz. 

tcrsitsák, a gyár termékeit potom áron  kezdték árusitarsi, a mii- 

zsskiaknak tilbbszöbá6 lskáat;r  ingyen világitást, tüzelőt, két 

öltözet ruhát igértek.   

A gyári munkástanács hathatós segit®éget nyujtott 

az ellenforradalom fegyveres erejének megszervezéséhez is  oly 

mádon ,'  hogy 10 "megbizható" embert  küldött a nemzetőrségbe. 

/Ezek megbizólevelét Királyházi irta alá/ '. 

A városi frorradalmi. bizottságba Királyhá:zit,. Tóth Sándort, Ber- 

tu®  Lászlót  és Moj zea Józsefet delegálták '. 

Királyházit  elnökhelyettesnek is megválasztott .ák. Igy, mint 

Kovács  József, ..Perbirá Józoef,. közvetlen munkatársa illetve 

helyettese, aktiv vezetője volt a. szegedi  ellenforradalmi ese-

ményeknek. Kommunistákat helyezték  előzetes letartóztatásba, 

fegyveres  szervüket előkészitették a szovjet csapatok  megtárna  



-; 162 

&karat a rádió, a sajtó utján terjereztették az ellenforradal, 
mi propagandát röviden  a Magyar Népköitársaság.állaihataimd.. 

nak megdöntésére törekedtek. /1/ 

Október  30.-án a munkástanács hagygyillést rendezett 

az ttz'em kulturtermében. A besZámolót . girályházi József  tartot-
ta Először is felsZólitetta a meglelenteket, hogy egy perces 
néma  csenddel i  félállással adózzanak a  "szabadságharcban" ele-

settekért, majd ismertette álláspontját  a  rendszerrel kapcsolat. 
ban; "Uszta demokáciát  akarunk, szabatiOdgot és.függetien06 1. , 

get kOveteltink"4 Kéri  Józsefnek ugy látszik nem  volt elég 
• "; 

érdekes a beszámoló, s közbeszólts "no erről beezéljen, hanem 

arról, hogy mikor akasztjuk a kommunistákat!" 

Elmondta véleményét a munkástanies elnök a kormányról is• . 
"A jelenlegi kormány Nagy Imre vezetéségel nem megfelelő« Nagy 

Imre  az elmult évek fo4amán igen kbzel állt a muniásosztályhoz.0., 

Amennyiben Nagy Imre bUnÖS abban, hogy a szovjet hadsereg att.,: 

lépte,az ország határát, bizalmunk vale szemben,megszthat„ A kor-

mány *MU tagjával semvayunk megelégedve. Elsősorban azokkaI 

a személyekkel /pl. Bebrits, Apr6„ !Coosa/, akik az elmult Rá. 

kosi érinak 36 c  megbizható  káderei  voltak. Ezek nem felelnek 

meg a munloisságnak." 	 ' /2/ 
Ezután Királyházi felolvasta a gyár "munkásainak" i7 pontos 

követelését, amit el is kUldtek a kormányhoz: 

1,/ Szabad, fUggetlen Magyarországot! 
2./ Azonnali hatallyal vonják vissza a Szovjet csapatokat! 

3./ Szabad Vilasztásokat! 

1/ Csongrád mo MegYei Biróság NB. I. 1103/1957. Vddirat, 
21 	" 	0 	

" Nyomozási jkv.319-20.o. 
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4./ A statárium eltörlését, teljes bi4ntet3,en®éget a budapesti 
szabadeágbaroosokxtak! 

5./ Az AVH. mitkódésének teljes beszüntetését! 
6./ A  varsói szerződés  felbontása, Ausztriához, Svájohoz hason- 

ló semleges politikad i 
7.1 Kereskedelmi tárgyalások nyugattal! 
8,/ Hadifoglyainkat azonnal engedjék hazat 

9./ A politikai foglyok szabadonbocsá j táea! 

10./  Nemzeti és egyházi iinnepek vis+szaállitáeát . ! 

11./ Püggetlen magyar bi.róságot! 

12./ Szabad szakmai szakszervezetel:cet! 
13i/ Nm .ezet3. &iaaoe .einket /uránt,, a]:umi.niumat/ ne szá13.3tásk kigl- 

földre : t 
14./ Több pártren.dszert, koaliciós kormányt követeltek stb. /1./ 

Elhatározták a zt is, bogy  amig az utolsá , szovjet katona el nem 
hagyja az országot, s amig az EHSZ- ►tfil biztositékot nem kapnak, 

sztrájkolnak. : "Döntésünk azórt is lényeges, mert az Ujszegedi 

Hender- és Lenszövő a város legnagyobb iizeme, s állásfoglalásunk 

a többi kis Uzemet is befolyásolja," - mendták. 

Egy nap mulya égetni kezdték a  vörös zászlókat, a 

személyzeti osztály, a pártbizottság iratait, hogy ugymond a 

"12 éves Önkény" minden emlékét egyszer a mindenkorra eltöröljék. 

Patai t9sszeállitotta a gyári fekete listát, gyiijtéet szervezett 

a pesti "szabadságharcosoknak". Ellenséges  tevékenységével no-  

vember 4-é után sem hagyott fel: :, ® ezért 7-4n letartóztatták. 

A munkástanács tagjai azonban nem hagyták cserben "munkatáreu- 

kat"., Királyházi,, Pongrácz István igazgató és Tágai Szilveszte r 

a szovjet parancanokságra mentek s követelték Patai. szabadon 

1/ Megyei. Biróság Id. h. Nyomozási jkv. 351. old. 
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boeaAjtáeát. AZzaZ fenyegetőztek, hogy minaddig eztrájkolnak, . 

amig Patai vissza nem  tér ki3zó j Uk.  
Szavukat azonban mégsem Váltották 'be: November 10-4n,r  szombaton  

ugyanis a városi szovjet parancsnokság megmondta Rirályházinak  , 

hogy ha hétfőn 14 óráig nem indul meg as iizem, a munkástanács  
minden tagját letartdstatja' .k. 	 . 
~a már Királyházinak se  tetszett volna, ezért utaeitást adött  
tótfőn reggel a munkamegkezdésére.. Volt azonban  eg,y.két nel.kee  
embor, akiknek nagyön tetszett az nö8szkonfOrtOB sztrájk», s'  

sehogy  se  akartak dolgozni. A munkáetanáes tagok vdgUl már k8=  

nyörí3gteknek9.k.,, hogy ke:zdjdk el a munkát.  

Az Uzem dolgozóinak többsége viszont drat  a megkez-

désének*. . Sokan már eddig  is  dalgaztak volna ,, de féltek az  el-  

bocsa jtástól .'.'   a munkanál ktlteéVg t 61..~ #, 0~019~414,i+4Wior érezték,,  d 3gy a  

hazug j eiezavak: az ellenség hirdetté. szociális . demagógia, a. .. 

4azabadieágharcdaak" terrorja ellenforradalmat takar,: melynek áz  

a:odlja ., hogY viss2aállitsa a. régi úri Magyarországot.  -- 

Mindszenti beezéd4 küliinösen megerősitette ezt a hitaket.  

Pelvet8di3tt bennUk a munkan8lkitiiSég, az; infl,áció,, a nélkülözés  

réme, egy új világháború veszélye. 	 . 	 . 

Érthető tehát, hogy megvonták támogatásukat az el3enforráda2má•  

roktöi, örömmel kezdtek a munkához.- A kormány és a párt intéz-  

kedóse3, pedig  bizalmat  keltettek bennük. 	. 	. 
Ezért nem sikerült Királyházinak Alegeael°Ve.Zni december 30-én  

a 48 órás sztrájkot. /Ttirályházi tagja volt a szegedi illegális  

munkástanácsnak, melynek  az volt a febadata,- hagy a budapesti  

központi munkástanács határozatait végrehajtea.. A dec.  8.•i 

Uldsen Királyházi vállalta, hogy az ujazegedi gyárban megszer•  

vea  a sztrájkot./ 	 . . 
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A Magyar Szocialista Munkáspárt szervezése az ellenforra.. 

dalom elleni, katonai és politikai harc közepette történt. 

Az Uzemben november 27-én alakult meg a partszervezet 27 taggal. 
Nem volt kbanyil dolga annak a néhány elvtársnak s  aki a pártszer. 
ve(,,zet létrehozásáért faradozott.A munkástandoe nem is engedd. 

lyezte a párt 430 ,4zervezését, s mikor  az  alapezervezet migis 

létreJött iv akkor igyekeztek elszigetelni a párttagokat. .  

A gazdasági Ugyekbe nem engedtek beleszólást. A Ortvezetőség 

taglai nem jelenhettek meg az Uléseiken, mert supárt cask ahker 
politisáljen, a gazgaedgi Ugyekhez eemmi köze," .,mondta KirA1Y- 

házi. Bertus Liszló vezetésével megfigyelték azokat az elvtársa-

kat, akik az MSZMP taggygléseire, összejöveteleire eljártak, e-
ahol osak tudtak ártottak nekik. P1 alacsonyabb munkakörbe 

helyezték Őket. a bérrendAm4s1161 a logalacsonyabb bérkategóriába 

sorolták a párttagokat, kilátaaba helyezték, hogy ha elboesái-

tásra kerUl sor t  elsősorban a kommunistákat kU/dik el. 
Ilyen  kuralménYek  között érthető, ho gy e volt 850 MD?. tagból 

°oak 27 igaz, hU kommunista  állt  ki bátran a part mellett. 

Az Intéző Bizottság taglai Szögi Antal, Kovacs István, Psylovics 

Laszló lettek. 

Az Intéző Bizottsag helyes utat követett& mikor a part szerve. 

zősénél elsősorban a fizikai munkásokra támaszkodott. A partszer-
vezet  egykét  hónapig, egy.két kivétellel esak fizikai munkti. 

sokból allott.A mUszaki és adminisztrativ dolgozők megnyerése 

azért is meat nehezebben, mefft a munkástanaes leváltással y elbo's 

esájtással fenyegette &cot* ezen kivgl az igazgató, Pongrácz 

István is igyekezett megfélemliteni környezetét /Pongrdez 
1957. februárban dieezideat./ 

A partszervezet előtt ebben az időben kettős feladat Ant: 
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Az ellenforradalmi munkástanács tevékenységének leleplezést ds 

a pártszertmezet megerősitése. 
Mindkettő igen komoly, nehéz felsdat volt. Annál is  inkább,  

mert  a vazetőségi tagok egy része sem látottl;egészen tisztán 

Pl. Bódi Lász/6 4  aki -a. taglétszám növekedésével lett Intéző 

Bizottsági tag, a munkástanács 1957. Jelin: 6r 18-i (age& meég arrél 
vitatkozott a munkástandos tegiaival, hogy azok elismerik a kor. 
gelnyt ga a  pártot,  vagy. aam, Ez 'a. vita telJesen értelmetlen de 

felesleges volt, hiszenItirályházi még novemberben kifejtettes. 
• 

hogy "  az  ENSz beosapett'bennUnket, az otoszok megszállták az, 
orsgágot, és igylainytelenak vagyunk  elismerni,  aAtádár kermányto.: 

A  párttal  kapesolatban.podig as emlitett az volt a véleményUk g, 

bogy as Tntéző Bizottság köszönje meg nek*k 0 »hogymegengedték .  

a pdrt megeZerveZését, a addig -. amig* 5"4"/ tegjanem leez-a  
pirtnak, hem is tárgyalnak a páttvezetőséggól. 

ezek:után Bódi mg elvtársnak szólitotta Téth Istvint, az 

előbbi véltménylcifejtőJét, Ozt, 	az ellenforredelom OgYik 

fő'SZervezője volt, a gyárbanio Maja  ezt  mondtz: ". A munkástanács. 
csal  Offetértek  és hardolni fog 4214 a párt 10, mert egyetlen 

szery lesz az elkövetkezendő időben t  amelya vállalatok iránYi." 

tásába beleszélhat és jól  viheti  az Ugyekett 	/14, 

SZerenesdre as Intéző Bizottság nem  egyedUl  Bódiből Alit‚ s 

a többiek  komolyabban  vették a pártszervezés kérdését. Munki. 

juknak meg is-lett az'eredménye, mert mAreiusig 140, május 1.4g 

280' fő lépett'be az MSWIP.be. /Ebből 201 flzikai munkás,*73 %, 

55 milszaki,,  21 adminiszttativ, 3 egyéb./ 

Ez sokkal inkább reális szám volt, mint a 850',fős pártszervezet: 

Az Új -Ott tagjai kijártik az ellenforradalom ilitkolájátiedzetteb 

bek0'tapaeztaltabbak, harord készebbek lettek. 

1./  Megyei Eiróság o ld.h. Tárgyalási jkv. és mellékletei 15. 
Munkástanács jegyzőkönyve 84.01d. 



Kimaradtak a pártból a karrierista, a kommunizmustól idegen és  

az ellenséges elemek, valamintjzok a becsületes dolgozók,  akik  

ugyan rokonszenveztek és ma, is rokonszenveznek a ezocializOseai,  

a párt cá-lJaivax:;, de nem váll.tak állhatatos kommunistává,  ée a 
régi hibák, vegy, a revisionists demagógia és az ellenforradalom  

:,.. 	 . 	 :. 

támadásainak hatása alatt, . bizonytalanokká, tétovázókká váltak.  

Bzekaek a jóhiszemil, egytittér2 ~.8  f,. de nem elég szilárd volt  párt-

tagoknak -a párton 	maradása eszmeileg, pol itikailag er$si-  

tette a pártot, mert mentesitette -az-ingadozásuktól,  

Ugyanakkor ezek rokonszenvét,; munkáját a pártszervezet értékelte,  

támaszkodott és ma is támaszkodik .BegitségUkre.  

Nagy segitséget nyujtott a párt. . megszervezéséhez a  

Központi Bizottság 1956.  deeemberi h#tározata, mely marxista-  

lenixa.,ista módon tima I.A7*A ifl7  események osztály jellegét  ®Í.9  
• 

okait, helyesen állapította meg, hogy az ellenforradalmat négy  

egylittessen ható tényező: az MpF rég3. :szektás vezetőinek hibái,  

a Nagy .Imre féle revizionista csoport áruló tevékenysége, a bel.  

e6 burzsoá ellenforrada3,mi erők és d"dntéen a nemzetköz3, imperia*.  
lizmug aknamunkája idézte elő. A határozat hatásos eszmei-palj:-  

tikai fegyver volt abban a harcban, amelyet a párt az e].lenforr _ 

radalom leveréséért„ az . eszmei tisztázódásért, a szocializmus  

erőinek tambritéséért, a revizionizmus leleplezéséért és e3.gxi-  
ge_teléséért,. a dogmatikils és szektás hibák felszámolásáért  
két fronton vívott. 	 , 

Az Mar 1957. jun.iusi országos értekezlete már az elaenforra-  

dalom leveréséről és a szocialista konszolidáció gyors ős nagy  

sik ,e_re3.r61.számolhatott be.. A pártértekezlet megszilárditotta  : 

az. 1.4  jászer;rezett párt marxia.lenin9- egységét, elméletileg és po- ►  

litikailag megalapozta a párt tevékenységét, megszüntette a  
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pártban  az ideiglenesség Allapotit .  

Ekkor alakult meg ai Uzemi  Pártbizottság  is a Végrehajtó 

Bizottság.  Munkájukhoz  nagy segitséget nyújtottak a karhatalom-

bél visszatért elvtársak, akik eddig  fegyverrel  védtik a nép-

hatalmat. Sailed Lure, Pella Ferenc, Fischer Miklós,.Kiss Sán.. 

dor,'Kasza György munkásmozgalmi  tapasztalata  ktflönösen figye-

lemre  méltó  volt. 

Segitette a pdrtszervezet megerősödisét az Új igasgat4 

Biczé Oyörgy is, aki'a párt irányvonalát mindig szemelőtt tartotta. 

A dolgosókat pedig megnyugtatta  az  _a tudat. hogy as ellentorra,r 

dalom  gyári  főkolomposai pinyerték miltó btintetistiket. 

Királyházi 8' évet kapott. 

Az ellenforradalmárok Altai leváltott kommunista elvtársakat 

fokozatosanvisszahelyeZték réai bepeztáRukba.A pirt befolyá. 

sa irányit6 szerepe eare inkábbdrezhető volt as ttzem gazdasági 

életében is. A politikal munka középpontjába a termelés ellenőr. 

asp ős segitése kertilt. A kommunisták pildamutatása a terv-

teladatok'teljesitésiben szinte törvényezertivi vat. 

Az Uzam életében jelentős eSaményvolt Kádár ;Milos elvtárs 

látogatása  1958 nyarán. A munkások közvetlentll érezhettők azt 

az egyszerUsiget, szeretetet, megbecsUlist, mely Kádár elvtárs 

minden szavából áradt,Pildát mutatott minden vezetőnek hogyan 

kell Vieelkedni , kapcsolatot  tartania dolgozókkal. 

A gyár vendégkönyvébe a következő sorokat irtal "Mindig jóleső 

irzissel togok emlékezni az Ujazegedi KEInderJi. Lenszövő gyárban 

eltöltött 6rAkra,  hnlönösen arra a szivélyes fogadtatásra, a. 

melyben részem volt. Kivánok jó egészséget, sikert a munkában 

is boldogságot aszemilyes (netball a gyár minden dolgozójának." 

Bz a látogatás emelte a gyár tekintélyét, növelte a bizalmat a 



.. 169  

felső vezetés  iránt.  

Eieg3,avult az i$zemben a szervezési munka  is.A  Orttaggyü- .  

léseken,: pártnapokpn,, Urinepségeken ~ :  felvonulásokon a  dolgozók  

aktívan résztvettek•A Pá.rtbizotteág, at  alapazervi vezetőségek  

sok segitséget 'nyújtottak a pá.rtb9.talmiaitnak a szervező, ne=  

velő munkájuk 
. 

	elvégzésében. Ugyanakkor ellenőrizték is őket ., 
. 	

. 	 ,... 	 ..  
 

hogy  hogyan hajtották  végre  a kapott Peladatokat
. 	

, hagyan
. 	

seg~.- 
 , 	 .. 	 . 	 ... 	 . 

tették elő a párttagsá,g, sőt á .pártonkivüliek nevelését, mit tet-  

tek a párt éa a ,munkafogyeleml .megszilárditásáért,, a magasabb  

eredményekért.  

Kivették résztiket az ii tem kommunistái a  mezőgazdaság  szocialista  

atszervezésének munkájában $s. 30.-440 elvtár® vett részt rendsze- 

res agitációban:  

A Pártbizottság mindig támaszkodott a becetiletee :  rgnds9orhVz 

hu pá rtonk3.vüliekre,. akik  nem egyszer bébizoryitott ~ák segitő  . 

készségiiket .a  feladatok  megoldásánál. 	 . 	 . 

1956. után a Végrehajtó Bizottság különösen nagy  

sdlyt fektetett a politikai  oktatás eredményesebbé  tételére.  

1958-ig kétféle politikai oktatást szerveztek: "Zdószertl kérdé-  

sek" tanfolyamon a napi  politikai  eseményekely, a párt áís a  

kormány 'határozatait beszélték meg.  	, 
 .. 

A "Marxizmus«-leninizmus" tanfolyamon pedig  alapvető politikai  

kérdéseket tárgyaltak meg. : 

1958-tól Magyar Mwnkásmozgalam ős Politikai gazdaságtan ezemt«-  

báriumot is szerveztek.  

Ezeken az oktatási formákon 	többen elvégezték a Marxista  

egyetemet, résztvettek á Politikai Akadémián.  

Szerveztek valláokritikai előadásokat is,  s talán ez is hozzája-.  

rult ahhozf hogy megszaporodtak a névadó ünnepségek, a RiSz es.  

kitvók.  
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Az Uzemi pártszervezet nagygondot Fordit az  ifjúság neve-  

lésére is,  A Disz elhanyagolta ezt aa feladatot, csak kis aérm  

tékben teijeeitette azt a Melyes céikíttlzéat, melyet 1950. jun. . 

18.án, az első kongresszuson megfogadott. Nevezetesen, hogy mozi.  

gósitja az ifjúságot a szocializmus épitéaébé, szocialista  
szellemben szilárd helytállásra neveli a fiatálokat  a tanulás,  

a dolgozó népUnk ellenségei elleni ha re  Pront ján,Az ellenforra ••  
dalom bizonyitotta legjobban, hogy nom e.rleget és nem kellőképpen  

- 	 .. 	. 	... 	. 	. 
foglalkozottaz P;DP az ifjúsággal,  , 
A munkástanács demaeg  igéretei, * Jelszavai ókbt

. 
 ezéd:.tették  

meg leginkább.Nem vették ész*e, hogy a kommunista ős stiovjet  
 .   

ellenes  uszitás mögött az igazi oél a régi;. üri Magyarország  
v3.aszaa.11itása vo3t;. ahol " temetői csendet teremtett  volna  

a fásizmus. Ujra tobzódott v9l:n.á a riép  ~!~ MtFA~w .~i~wr~. .. 	~.`.2' ,-. .._>1~~. 	/ 	 ._  i  
v+s+~~ vue~ciC6,, 2~:kT+:~Ille3n~o2$eap  

és az uraknak visszaadott földek közt ismét kakastollal játszott  

volna a szél. ." 	/1./  

Hibásak ebben azok a proletárszülők is, akik hallgattak a mult  

ró1, nem tárták fel gyermekeik 'előtt, milyen volt a fiatalok  

helyzete  a Horthy korszakban Az ifjúság égy része ennek 'követ*  

keztében nem  tudott  összehasonlitást tenni ,,, és a szocializmus  

épitése közben csak a hibákat láttá meg ,, azt is többnyire az  

ellenség torzitó számüvegén kereeztül•Az ifjúság csak a deremm  

berí 'határozat után kezdte felismerni a helyzetet ős keserU  

kiábrándultsággal vette éezte, hogy tévutakra vitték. /2./  

A fiatalok felvi:ágositása, nevelése érdtkében.hozták  

létre 1957. tavaszán a K Sz.-t Feladata az volt, hogy segiteen  

a pártnak legyőzni az ellenséges s nézetek maradványait, .  ösitönözze . 

az ifjúságot a tanulásra, tanitsa őket a munka megbecsülésőreős  

1./ Marosán György :A párt harca a tömegekért.Bp.1959. 146.o. 
2 ./ 	" 	" 	 " 	" 	123.0.  



szeretetóre, a szocializmus eszméjéhez, a néphez, a hazához való  

rendithetetlen hüsógre nevelje tagjaS:t. . 

A gyári  KZSz alapszervezet alapitó tagjai tábbziyire parttagok  

vagytagjel'dltek voltak •Rájuk hárult az ̀ a feladat, hogy a párt  

politikáját érve"nyesitagk az 3:fjiísági ézervézétben.1957 végére  

110, 1960~-ra 220 tágj a lett a KISz  szervezetnek  a gyárban.  

A vezetőség tanult a D/Sz hibáiból.A politikai munka  megezer-  

vezésénél figyelembe vették a .  pártvezetőség, : az idősebb eivtá-  

sak véleményér, tao.á:csát.A taggyUlések a KlSz  csoport  tt.]:ések  

moz$almaeak,, érdekesek voltak,. Sokan résztvettek  a Pártszerve-

zet politikai oktatásán, mosok a KISs Politikai kdr előad‘  

sait iátogatták.Megszerirezták a SISz- ~en kivUllek foglalkoztatá- 

sit is. Terméezetesen a KK1Sz szervezet nemcsak a politika3. 	 . 

nevelésről gondoskodik. A klub.-esitek, a közös kirándulások mind  

hozzájárultak a j .ó köxbse .ég kial.ak.itáeához.  

1957-ben a KISz elvállalta a ezövdde tekaritását, Minden második  

vasárnap közösen elvágeZták :8. munkát, a vállalat nekik fizetts. 

ki a takar3:tá.é diját, 2000 Ptvpt, . 

A Délrost vállalattál kapott 2 holdnyi tert€letet szintén. .  kdai3M  

sen mUvelték meg, s a terményeket as  Uzemi  konyhának eladták.  

Az igy d®szegyült pénzből vettek egyrossz autóbuszt, a vállalat  
vezetőség segitségável. ill. hozzájárulásával f®lú j itetták.  

Most ezzel az autóbusszal eg:Qrveza.ek kirándulásokat az orszá.g .  

legszebb vidékeire. Voltak Pécsett, Balatonf'iAréden, Aggteleken  
. 	 . 	

- 

stb. Vettek a klub  helyiségbe televiziót, az 1959.-es VIT-en  
. 	 . 

résztvevő Bakos Matild szövőnő költségeit fedezték.  

19594-ben Csehszlovákiába  szerveztek 5 napos túrát, 3 kiválóan  

dolgozó KZSx  tag  pedig  Dunai-hsjóúton vett ré®ztazeknek áz
.  

elvtársaknak 5•►500 Ft-'os hozzájárulást blztositott a RI3z szenezet.  
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Évenként 243 arra  érdemes fiatalt jutalom fidiflésben réezetiEitenek, 
a budapesti Ipari Vásárra, Mezőgazdasági Kiállitásra 15..2p főt 
kirándultatnak.  

Nem vitas hogy ezek a tények igen  vonzóan bathak, s KIS zien 
kivU.Z.iekre= s a közösség nevelő hatása már itt elkezdődik. 	. 

K.it .aJ ábsn megál.j;apitbat juk, hogy a  KIS  z sokkal  jobban betölti 
hivatását .,; mint az előbbi ifjúsági szervezet. Neveli a fisata-► 

lakat politikailag, erkölcsileg, esztétika3:Isag, ' s ebben a mum,. 
kájában nagyon sok segitséget  kap a pártszervez ettől,,. Ez azért 
is Jelentős mert igy a pártszervezet biztosit j a utánpótlását, 
növekedését„ a gyakorlati, , farradalmal.  munkára feikéezi%1t fiats. 

lokkal .. 

A2 M,52MP VII. kongresszusára itntudatosan, komel an,  

ugyanakkor  nagy lelkesedéssel késziilt az üzemi kollektd:vR. 

Sokat Vártak  ettől a kongresszustól, , hiszen az ellenforradalom 
után ez volt az első  pártkongresszus. 
Nemcsak . a pá.rttagok, hanem a pártonkivUliek is nagy figyélemrnel 

és drdikl.8déssel kisérték a beseszainolőkat, ; J a#ozzászólásokat. 

A kongresszus elemezte a párt feJládéeét, a kommunisták harcát 
az elmúlt évekbenaEegerőaitette a helyes politikai és gazdasági 

intézkedéseket, melyek eredményeként az ellenforradalom utén 

rendkivUl gyorsan konszo3id4i6dott a helyzet, s ezzel e .gyide4 

jiileg megnőtt a tömegek bizalma, aktivitása,- 

A kongresszus  nemcsak összegezte  az :dat eredményeket, hanem meg-► 

mutatta azt  az utat  is,  amelyen  továbbhaladva az ország dolgozó 

népe, a  párt  vezetésével még nagyobb sikereket, még hatslmasabb 

eredményeket ér el a szocializmus épitésdben.  

A kongresszus  által  megszabott . feladatok nagyfelelősséget  

rónak a kommun3.sté.kra ,, az ország vezetése és irányitása, b9lyi 

viszonylsatban  pedig az Uzem vezetése és irdnyitásga terén. 
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látták ezt az Üzem kommunistái,.e munkájukat a pártkongresszus  

határozatainak megfelelően lelkiisméretesen, odaadóan végzik.  

Ebba1 is látható, hogy, a munkásoOQ ~tály a máeodik 
 . 	 .  

világháború befejezése óta immix* másodszor bá.zonyitotta be  ;     

ááfoihatatlanul ,, hog~t pártja vezetésévei minden nehézségen urrá vezetésével ., 
 

. 	 , 	 ,. 	 .... 

tud . lenrii,, ;és . hogy éppea. a .munkásosztály az az erő .:  amely  

az ország politikai éae.gazdasági vezetésére, wszocialista  

rend, félépitéeére: hivatott. 

~ munka raegvalóeitásn során nines  eg,yedia ;  a szocialista es  

a.. szocializmust épitő országok gazcia ,sági egyintmüködéae  

lehetővé tegzi a  tervek, a o$lkitiizések 100 ~Qs. megvalós3.tasát. . 
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