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E l ő s z  

A tanulmánnyal kapcsolatos kutatásaim, de pedagógus munkám során 

is meggyőződtem, hogy az elmult két évtized és napjaink gjors-

ütemü változásai nagy mértékben feledtetik azokat a politikai-

gazdasági körülményeket, azokat a fontosabb történelmi eseménye-

ket, melyek meghatározták, de legalábbis döntően befolyásolták a 

felszabadulás utáni  fe jlődésiUnket - az országos fejlődésen belül 

Kiskunfélegyháza fejlődését -. Indokoltnak látom egy rövid beve-

zetőben vázolni, hogy hazánk és Kiskunfélegyháza milyen körtül-

mények között és meddig; .futott el az iparfejlődés  során a felsza-

badulásig. Igy válhat csak kellően érzékelhetővé, hogy a felsza-

badulást követő övtizedek milyen mély és gyorsütemü fejlődést e-

redményeztek e vidéki kisvárosban, melynek eredményei a város ar-

culatában, lakóinak életkörülményeiben, osztályviszonyainak vál-

tozásában, gazdasági életében bekövetkeztek, még akkor is, ha 

esetenként elmegyünk mellettük. 

A minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt mély ős gyors fej-

lődés  főbb mozzanatait tartom célomnak bemutatni, úgy, hogy  a 

fejlődés nehézségeit, a város vezetőinek, - irányitó szervezete-

inek, - lakóinak kezdeményezéseit, erőfeszitéseit is bemutassam. 

A fejlődés gyorsaságán, eredményein túl a tanulmány utal az ár-

nyékosabb oldalra is, azzal a célkitüzéssel, hogy  a jövő felada-

taira is utat mutasson. 

A tanulmány megirásánál a legújabb kutatások eredményeként meg-

jelent műveken kivül elsősorban az eredeti forrásokat - a levél-

tári, - a múzeumi, - az üzemi irattárak okiratait, különböző 



szervezetek jegyzőkönyveit, beszámoló jelentéseit, meghivóit, ki-

adványokat, stb., amelyek fórésze feldolgozatlan anyag - igyekez-

tem felhasznÁlni. Hasonlóan az országos és a helyi sajtó a témá-

hoz kapcsolódó cikkeit, valamint eddig nyomtatásban még fel nem 

használt magánirattári forrásokat is. Különösen nag y  figyelmet 
ek 

szenteltem a visszaemlékezéseknek, melye értékét az írott forrá- 

sok esetenkénti hiányossága, a feledés és az elmúlás is növeli. 



- 3 - 

I.B e ve z e -L- é s  

A./ Magyarország ipari fejlődésének főbb vonásai 

a két világháború között. 

Az I. vd&lágháború végéig fennálló dualizmus rendszere ,  a függősé-

get és a feudális maradványok továbbólésót jelentette, ami nega-

tivan hatott az ipar fejlődésére. A tőkefelhalmozás lassú űtemii, 

az ipar elmaradott és egyoldalú. Magyarország a pénzügyletekben 
4 

és a tőkekivitelben alárendelt. Ugyanakkor a magyar uralkodó-

osztályoknak biztositotta a magyar nép elnyomását, a nagybirtok 

termékeinek piacokat, bankhiteleket, a balkáni népek kifosztásá-

ban való részesedést, a nemzetiségi burzsoázia tőkefelhalmozásá-

nak korlátozását, a nemzetiségi területek energia-, nyersanyag-

forrásait és olcsó munkaerő tömegeit. A Monarchia nagyhatalmi 

állásából eredő előnyökön túl a fegyverkezési versenyből való 

részesedést is. A Monarchia 50 milliós piaca elsősorban a mező-

gazdasággal kapcsolatos iparágaknak kedvezett.1  

A Nagy Októberi Szcbcialista Forradalom győzelme, a vesztes világ-

háború, a dualizmus felbomlása, a Tanácsköztársaság vérbefojtása 

a magyarországi monopolkapitalizmus fejlődésében sokrétü és 

messzemenő politikai és gazdasági változást, eredményezett. A 

politikai életben szükségszerűen jobbratolódás következett be 

az uralkodóosztályok politikájában. 

1./ Berend T. Iván-Ránki Györg t A monopolkapitalizmus kialakulá-
na és uralma Magyarországon /1900-1944/. Budapest 1958. 
36-37-38, 56. old. /A továbbiakbant B-Rt A monopolkap. M-on/ 



1./ Gazdasági életünkben bekövetkezett főbb változások: 

a./ Az I. világháború utáni helyzetre meghatározó kihatással 

volt a vesztes háború és az új határok. A területváltozás ipa-

ribbá tette az országot - a terület 1/3-a, a lakosság 40%-a, az 

ipar 50,E-a maradt magyar igazgatás alatt - , ugyanakkor az egyes 

iparágak közötti aránytalanságot méG jobban kidomboritotta. Fo-

kozódott a malom-, élelmiszeripar túlsúlya, ugyanakkor ezez az 

iparágak elvesztették felvevőpiacuk jelentős részét az osztrák 

ig isim piac monopolizáltsága és az olcsóbb tengerentúli mezőgaz-

dasági tercékek miatt. Ennek következtében a 20-as években 

visszafejlődnek, kapacitásuk mintegy 30-40%_át használják csak ki. 

b./ A háború elvesztésével együttjárt a gazdasági összeomlás: a 

termelőkapacitás leromlott, kimerült a fiatő-, nyersanyagkészlet, 

nemzetközi kapcsolataink szétzilálódtak. Nehezitette helyzetünket 

a szomszédos országokkal folytatott tellenséges politika, a fel-

dolgozóipar túlsúlya, - egészségtelen koncentrációja Budapestre -, 

a nemzetiségi nyersanyagellátó területek leválása, a kibontakozó 

infláció, stb. 1920-ban az ipar termelése az 1913-as 20-3m-át 

tette ki.2  

c./ A dualizmus rendszerének széthullása Magyarországot politi-

kai önállósághoz juttatta, sőt nagymértékben lehetővé vált a 

gazdasági önállóság megteremtése is. Megszünt a közös vámterület, 

amely gátolta a nagyipar fejlődését. A magyar finánctőke megsza- 

badult a nyomasztó osztrák-cseh ipar versenyétől. Németország ve-

resége is kedvezően hatott ebben az irányban. A gazdasági függő- 

2./ Magyarország története II. Budapest 1964. 384. old. /A to-

vábbiakban: Mo. tört. II./ 
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ség felszámolása azonban erős korlátokba ütközött az ellenforra-

dalmi rendszer hatalemrajutásának kör,illáényeiből eredően. A 

győztes antant hatalmak igyekeztek behatolni, de az osztrák és 

a német tőke is igyekezett befolyását megőrizni, sőt növelni. 

Ezt a törekvést akarta megvalósitani az 1920-as német-magyar ke- 

reskedelmi szerződés. 3  

d./ A feudális maradványok gátló hatása rendkivülien érezhetővé 

vált. A vidéken, ahol a feudális maradványokkal küzdő mezőgazda-

ság volt az uralkdoó gazdasági ágazat, a gyáripar kevésbé tudott 

fejlődni, hiszen a tőkeakkumuláció rendkiviil alacsony volt, to-

vábbá alacsony szinten volt a vidék iparcikk fogyasztása is. Ez 

az egészségtelen körülmény a vidék kisiparosságának valamelyest 

kedvezett, a parasztság közszükségleti cikkekkel való kielégité-

sé többnyire nem a gyáripar, hanem a kózmüipar termékeivel tör-

tént. 

e./ A megváltozott körülmények hatására a nagyipar strukturájá-

ban változás következett be. Olyan iparágak kezdtek előtérbe 

kerülni, amelyek a dualizmus körülményei között háttérbe szorul-

tak, mint a textil-bőr-ruházati-papir-villamosipar. A finánctőke 

érdekeit szem előtt tartva, igyekeztek a nehézségeken urrá lenni 

a béketermelésre történő átállással és a behozatali tilalmakkal. 

Az 1921-22-es behozatali tilalmak az osztrák és cseh áruk ki-

szoritására irányultak, s egyben erósitették az I. világháború 

alatt kezdetét vevő állammonopolista tendenciákat, aminek továb-

bi fokozódását jelentette az 1925-ös vámtarifa bevezetése.4  

3./ Berend T. Iván-Ránki Györgyi Magyarország a fasiszta Kmet- 
ország"életterében" 1933-1939- Budapest. 1960. 16. old. 
/A továbbiakbant B-R: Ne. "életterében." 

4./ B-R: A monopolkap. ion 60. old. 



A behozatali tilalmak és az infláció hatására a termelős emelke-

dette 1920-ban az ipar termelése az. 1913-as 20-30%-a, 1921-ben 

37-38,;-a, 1925-ben 60x;-a. 5  

2./ A stabilizáció korában, 1924-től a burzsoáziának sikerült a 

kapitalista országokban megszilárditani gazdasági és politikai 

hatalmát, igy Magyarországon is. 1924-29 között több tényező ha-

tására korlátozott mértékű ipari fejlődés következett be. Korlá-

tozottságát mutatja, hogy 1913-hoz viszonyitva csak 12%-kal nö-

vekedett a termelés, mig az USA-ban 70%-kal, Franciaországban 

40-kal. Ez a csekély ütemii fejlődés is csak a könnyűipar fejlő-

désének eredménye - textil,- /1929-re az 1913-as háromszorosa/ 

bőr, - ruházati,- papiripar, stb. A villamosenergia termelésén 

kivül jelentősebb beruházás nem volt. A nehézipar fejlődése stag-

nc.`.:l.t.6  A vázolt fejlődés elősegitőit 

a./ 1925-25-ban Magyarország gazdasági szerződést kötött 

Ausztriával, Németországgal, Franciaországgal, Lengyelországgal. 

Ezek a szerződések a szorult helyzetben lévő mezőgazdaságot igye-

keztek piachoz juttatni, másrészt fontos ipari teaékeket -gépek, 

műszerek, jármüvek- ós hiányzó nyersanyagokat -fémek, ócskavas, 

nyersbőr, papir, stb- behozatalát kivánták biztositani. 

b./  A gazdasági stabilizáció megvalósitásának fontos eszkö-

ze volt az 1924-től felvett többféle kölcsön. Az ország önálló-

sága és a tömegek terheinek szempontjából rendkivül kedvezőtlen 

volt. A magyarországi imperializmusnak korábbi, szorosabb oszt-

rák-német politikai-gazdasági függését a kölcsönök révén felvál-

tctta a lazább, főleg gazdasági jellegit angol-francia-amerikai 

5.1 Mo. tört. II„ 384-385. , old. 
6./ Mo. tört. II. 387. old. 
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függés. 1929-ben a gyáripar részvénytőkéjének 28%-a volt a kül-

földi tőke birtokában. A népszövetségi kölcsön felvételével a 

kormány véget vetett az inflációnak. 

c./ A tilaJni rendszert 1925-ben  felváltó önálló vámtarifa 

az egyre erősödő finánctőke érdekeit érvényesitve erősen korlá-

tozta az ipari tervékek behozatalát. Ez az  állami beavatkozás 

monopolizálta a hazai piacot, ösztönzőleg hatott a dualizmus ko- 

rábanfejletlen iparágak fejlődésére, lehetővé tette a monopolis-

ta árak kialakitását, a monopóliumok megerősödését. A nagybirto-

kosság érdekeit is képviselte a vámtarifa rendszere, mert az 

ipari termékek behozatalának akadályozásával akarták elérni, 

hogy a magyar mezőgazdasági termékek kivitelével megkönnyitsék a 

szomszédos országokkal, elsősorban Ausztriával és Csehszlovákiá-

val való kapcsolatok erősitését. 7  

3./ Az ipar 1929-es  termelési szintje még némi emelkedést mutat, 

de a válság;  jelei jele;atkeztek elsősorban a raktári készletek 

növekedésében, a kereslet csökkenésében. Súlyosbitotta a helyze-

tet, hogy  az egybefonódott a mezőgazdasági, majd 1931-től a 

pénzügyi  válsággal. A válság súlyosan érintette az országot, még-

is több ok miatt a ínagyar ipar termelés e nem sj yedt olyan 

mélyre, mint a vezető kapitalista országokbant 

a./ 1929-ben a kormány fokozta a behozatali tilalmat. 

b./ A rövid fellendülés időszaka alatt a magyar ipar fejlő- 

dése nem volt  olyan  gyorsütemü, mint a vezető kapitalis-

ta országokban. 

7./ No. "életterében: 	old.  



c./ A fogyasztási cikkek 1929 előtti meglehetősen alacsony 

belső piacát a válság lényegesen nem csökkenthette, sőt 

egyes iparágak, mint a villamosenergia termelés, még nö-

vekedett is. 

Az egész ipar termelése az 1930. évi mélypontig az 1929-es szint 

75%.-ára csökkent. A válság a nehézipar területén éreztette leg-

jobban pusztitó hatés,át. A vasérc-termelés 90%-kal, a gépipar 

55%-kal csökkent. 

A válság idején számos kartell Jött létre, & ebek monopolizál-

ták az árakat. Szinte az egész ipar területét átfogó, közel 500 

hosszabb-rövidebb életű kartell volt, a verseny következtében 

azonban sok felbomlott. 1931-ben  256, 1933 végén 304 kartell mű-

ködött. Legtöbb a vas-fém-képiparban /51/, az építőiparban /25/, 

az élelmiszeriparban /18/ és a textiliparban /13/ miiködött. A 

válság hatására 700 vállalat teljesen megszüntette müködését.8  

A válság katasztrofális hatással v- olt a munkásságra és a kis-

iparosságra. A vidék kisiparosságának helyzetét még fokozottab-

ban meghatározta a mezőgazdaság válsága. A kormány és a magyar 

finánctőke a behozatali tilalom mellett többek között a kivitel 

fokozásával akart kiutat találni, amit mezőgazdasági termékeink 

kivitelével lehetett volna megvalósitani. E probléma megoldására 

való törekvés Németországtól való gazdasági és politikai alá-

rendeltségünk kialakulásához vezetett. 

4./ A válságból 120=19  között a magyar uralkodóosztályok a továb-

bi fasizálódással kerestek kiutat, ami  fokozatosan  a hitleri 

Németországgal való szorosabb politikai kapcsolat megteremtéséhez 

8./ Ito. tört. II. 397. old. és B--Rs A monopolkap. M-on. 70. old. 
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vezetett. Ezt nyomon követte a gazdasági kapcsolatok fejlődése, 

melynek kialakittására 1933-tól mindkét fél egyértelmüen töreke-

dett. Magyarország mezőgazdasági termékeinek piac kellett, de 

Németország ipari termékeinek is. E törekvésnél nem lehanyagol-

ható szempont Németország agresszivitása, mellyel a délkelet-

európai államokat, ezek között Magyarországot is igyekszik beol-

vasztani  a  német "élettérbe". Ennek szellemében jött létre az 

1331-est kiegészitő 1934. februári egyezmény. Az a német-magyar 

politikai szövetség, amely a gyakorlatban M` arországnak Német-

országtól való politikai függésér e vezetett, gazdaságilag az 

19-es egyezményben nyert megalapozást. 1934-be:i, a szerződés 

évében Magyarország külkereskedelmében még lényegesebb helyet 

foglalt el Ausztria és Olaszország -az 1934. júl. 1-el életbe 

lépett szerződésben 320.000 t. gabona átvételére kötelezték ma-

gukat, mig Németország csak 50.000 t-ra-, de az 1934-37 között 

kötött újabb szerződésekkel Németország első külkereskedelmi 

partnerünk lett. Németországba irányuló kiviteliynk megháromszo-

rozódott, behozatalunk megkétszereződött. 

1937-ig Németországgal folytatott külkereskedalmiirk tételeiben 

is lényeges változás következett be a mennyiségi növekedősen túl 

is. Az 1934-es egyezmény kiviteléti tételei mezőgazdasági termé-

kek, 50.000 t búza, 75.000 t takarmánygabona, 6.000 db vágó--

marha, 3.000 t sertés, 1.500 t szalonna, 3.000 t disznózsír, a 

behozatali tételeke papír, textilárú, fémárú, gépek, különböző 

fogyasztási cikkek. 1937-ig megnőtt az érdeklődés a stratégiai 

fontosságú kőolajunk és bauxitunk iránt. A fizetés "kliring-

rendszer"-e is rendkivLl kedvezőtlen volt. Németország tartozá-

sainak kezdete is erre az  időszakra  vezethető vissza. 1933-34- 
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ben a magyar ipari tőke is támogatta e német kapcsolatok kiépi-

tését, mivel nekik is érdekükben állott a  mezőgazdaság  válságá-

nak levezetése, de értékelték e kapcsolatok "politikai jelentő-

sógét" is. Az 1937-es szerződés megkötését az ipari tőkések már 

ellenezték, az egyre érezhetőbbé váló német ipari behatolás mi-

att, de a "náci Németországgal szemben mutatkozó fenntartásait 

mindig  legyőzte  a területi revízió óhaja, amit csak Hitler támo-

gatásával hittek elérhetőnek." Ez ad magyarázatot arra, hogy mig 

a német gazdaságpolitikát, annak hátrányait felisruerő lengyel és 

jugoszláv kormányok 1936-ban határozott latézkedéseket tettek a 

függőségre vezető folyamat felszámolására, addig Magyarország 

az új szerződéssel mélyitette, s ezzel beilleszkedett az 1934-

ben kidolgozott Hitler-Schacht féle "Neuer Plan"-ba, vállalva a 

fokozottabb függést és kifosztást. A Neuer Plan a válság ,eve-

zetésének és a háború előkészitésének volt a terve, melyben lé-

nyeges helyet kapott a "Délkelet-Európai" népek beillesztése 

Nómetorszag "élettezá e". A németek gazdasági és sztratégiai 

okok miatt részükről szükségesnek, egyben megvalóeithatónak tar-

tották. 

Tovább súlyosbitotta a Németországtól való függést az Ansluss 

es Csehszlovákia bekebelezése, amivel ugrásszerüen megnőtt a 

német terhelő tőkebefektetés Magyarországon. Több mint 100 vál-

lalat lett német birtok, a bánya és ipari részvények 13-14`o-a 

lett német, ami az összes külföldi tőke 25%-a volt. 

Az 1933 utáni ivari fejlődést befolyásolta a válságot követő 

depresszió és a fegyverkezés, ami a "győri program"-ban öltött 

testet. Ez egyben az állarmor,,opolista tendenciákat is fokozta, 

amit az 1937-től ismételten jelentkező válságjelek is iLényeltek. 9  

./ B-R: No "életterében: 95-107-140-190. old. 



Magyarország ipara 1937'rben érte el  az 1929-es termelési szintet, 

amit 1938-ban csak 15%-kal szárnyalt túl. Kőszén, nyersvas, ba-

uxit, textiliparunk /fedezte a belső szükségletet/ fejlődött, gép-

iparunk alig. A gyáripari munkásság száma 1936-ban 10.000-el 

feldlmúlta az 1929-es létszámot, 1938 -ban a nagyipari munkáslét-

szám elérte a 330.000-et. A fizetett bérek összege viszont csak 

1937-ben emelkedett az 1929-es szinvonal fölé. 10  

Az iparosodás üteme jóval elmaradt mind a vezető, mind a kisebb 

tőkés országok fejlődése mögött, s ezzel Magyarország elmaradott-

sága tovább fokozódott. 1938-ban az ipar  csak  37,8 %•-kal része-

sedett a nemzeti jövedelemből. Magyarország lakossága a II. vi-

lágháború előtt Európa lakosságAnsk 2,2 %-a, ezzel szemben at 

ipari termelésnek csak 0,9 %-át termelteq ;arfejlődósi mi indexe, 

az 1913-ast 100/0-nak véve, 128% volt. 11  

5./ A II. világháború időszakábanaipar  mk fejlődését döntően  tam 

a hadigazdálkodás befolyásolta, ami egyrészt a háborúba bekapcso-

lódó magyar hadsereg felszerelósé'V i  de sokkal nagyobb súllyal a 

Németországba irányuló szál1itm.ányekb- an öltött testet. Fokozó-

dott a mezőgazdasági termények kiszállitása -ami a jegyrendszert, 

a beszolgáltatási kötelezettséget, a falu kifosztását vonta maga 

után-, de ugrásszerűen megnőtt a hadianyagok kiszállitása: ba-

uxit termeléscinkből 1942-ben 865,000 t-t, ami az össztermelés 

802%-a volt, s ez 1943-ban az egymillió, 1944-ben elérte a másfél 

millió tonnAt. Az 1943. évi 850.000 t ct1ajtermelésalt több mint 

felét 	 N mctország igyekezett fokozottabban ki- 

használni a magyar ipart is. Egyes nehézipari ttzemek német szá11i- 

14./ Mo. tört. II. 420-424. old. 

114,/ 20 tv Tanulmányok a szocialista Magyarország történetéből. 
Budapest. 1964. 22-23. old. /A továbbiakban: 20 év/ 
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tásra uolboztak t a legyvergyár tiez' melésének aQA--a, a ;rwVAG ter-

melésének kb. SO -a, stb. * gállapodás jött létre, hogy minden 

olyan új ipari lét si Ldény, amit német támogatással hoznak létre, 

termei Egének 70; --át N`metországbs szállit ja. 

A hadigazdát  kocias ltieguövei ice ipari termelés Alert, 1938-tól 1943-

ig 37%-kal:"lpaxwmirkapacitását 3O -kal. Me6változot t; a nemzeti 

jövedelemből való részesedése is t 

193ő-ban az ipar részesedése 37%, a rmezőgazd. resz. 34A 

1943-ban 	 " 	460 I t 	 " 25% 

A hadigazdálkodás következtében komoly szerkezeti változás, tor-

zulás jött létre. A könmyiiipar termelése az 1938-as szinthez vi-

szonyitva 25%-kal csökkent, ami a közszükségleti cikkek hiányát 

vonta maga után. 

A német hadsereg mészére történő szállitások hivatalosan keres-

kedelmi jellegű ügyletek voltak, valójában hiánjosan, illetve 

később egyáltalán ne fizettek érte. A németek adóssága 1943-

ban 3 milliárd pengő volt. 

Az üzemeket militarizálták, a munkásságot megfosztották kivivott 

jogaitól, a reálbér állandóan süllyedt. Az elégedetlenkedők el-

némitására internálótáborokat állitottak fel, illetve at 

frontra küldték őket, mint 1942 tavaszán is "három kilönleges 

bZántetőszázadot." 

A jórészt háborús célokat szolgáló, torzzal fejlődő iparunk is 

a hadicselekmények következtében elvesztette az állóalap 50%-át, 

a munkagépek 75%-át, az erőgépek 23%-át, az ipar egész kapaci- 

tásának 24%-át. A háborút követő hónapokban a magyar gyáripar az 

utolsó háborús év termelősének mintegy 2Q%-át termelte. 12  

12./ Mo. tört. II. 438-439. old. 



E./ giskunféle:, -r.- 	i•ar'  • 	la•ota 1 0-1 4`-  között 

Kiskunfólegyháza várost évszázados sajátos történelmi multja, 

az I. világháborút követő politikai és gazdasági helyzete az Al-

föld 23 városa közül 1945-ig a legelmaradottabbak közé juttatta. 

Nagyon találóan jellemzi Erdei Ferenc az 1937-ben irt Futóhomok 

c. n.üvéoen: A többi mezővárosok között szerényen húzódik  meg 

Félegyháza, a kiskunok második városa, a legfiatalabb mezőváros. 

Nem hiányzott a nagykiterjedésit /72.000 kat. hold/ és nagy ré-

szében terméken; határ, mégsem alakitott ki a kun városokra jel-

lemző civisformákat, de nem mutat olyan polgáriasodást sem, mint 

a többi mezővárosok. tppenhogy kilépett falusi életkereteiből. 

szőlő- és gyümölcskultúrája is van, de teljesitményei nem ki-

magaslók. Szivesen foglalkoznak baromfitenyésztéssel. Paraszt-

város Félegyháza, olyan, mint a többi mezővárosok voltak egy 

fölévszázaddal ezelőtt. Egy fázissal mögötte jár a Három Város-

nak és Halasnak. .-=gy 	még ki nem művelt tájnak és egy fá- 

radtságot nem ismerő dolgos és szapora népű társadalomnak a f ő-

helye. Félegyháza falusi-paraszti konzerválltsága szokatlan je-

lenség és sem nagysága és kiterjedése, sem forgalmi bekapcsoló-

dása, sem föld.jőőnek minősége nem ad kielégitő magyarázatot erre 

a "maradiságra". Félegyháza még kétszáz esztendős "község" sincs, 

holott a többi mezővárosok legalább héroriszáz évesek. Ezenkívül 

n6pe is elüt a töbriekétől: jász eredetü, s ez a fajta magában 

hordja az ikény uelenséget és a csöndesebb törekvést, katolikus 

hitZüc pedig csak növelte konzervativ hajlamaikat. 13  

13./ Erdei Ferenc: Futóhomok. A Duna-Tisza i:üze. 1937. /harmadik 
kiadás: Budapest. 1957/ 158-159. old. /A továbbiakban: 
Erdei: Futóhomok/ 
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Erdei vázlatos, de mégis valósághü képet ad a városról. A helyi. 

sajtó nagy felháborodássál irt .:;rdei megállapitásairól, ahelyett, 

hogy inkább tanult volna azokból. Az Erdei által vázolt megálla-

pitások történelmi hüségiik elismerése mellett kiegészitésre szo-

rulnak több vonatkozásban is:  

l./ Kiskunfélegyháza 1945-re kialakult elmaradottságát elő- 

idéző országos és helyi tényezők vázlatos  bemutatásával 

2./ Részletesebb Lépet kell alkotni a város polgáriasodásá- 

ról, iparának fejlődéséről az 1920-as évektől 1945-ig. 

l./ Az ipar fejlődésére ható országos és helyi tényezők  összefo-

nódva, egymásból eredően és egymást kiegészitve jelentkeztek. Az 

első viliháborút követően az  ipar kedvezőtlen földrajzi megosz-

lása, és jelentős struktúrális változása szükségessó tette volna 

a vidék iparositáú át. A tárgyalt időszakban. mindvégig, de  külö- 

nösen a 29-33-as válság után foglalkoztatta a szakemoareket. 

Ruisz Rezsű irja "A magyar városok iparosodása" c. tanulmíryá-

ban, hogy ez i»»ar decentralizálása kézenfekvőnek látszctt"az el-

szakitott" ipartelepek részleges pótlása és neni utolsósorban az 

Alföld ipartalansága miatt. A gazda64gi válság évei után "konk-

rétan megfogalmazott programmal lépett mat= ki Bornemissza Géza 

ipardecentralizációs javaslatával." Az Ipartanács is foglalkozott 

a gondolattal, de "egyelőre ezen az elméleti likon mozgó megmoz-

duláson kívül más még nem történt." A tanulmány hivatkozik a "Vá- 

rosok Lapja"-nak /1937. 125. old./ a problémával foglAlkozó cikké-

re is. Megoldásának akadályait a következőkben láttat 

a./ "A városokhoz csatlakozó mezőgazdasági területek lakossága 

olyan alacsony szinvonaloa van, hogy ezek mellett egy fejlettebb 

kézművesipar sem életJ.épes. xd .g, ami a zogyasztáa jelentős 

mérvékben nem Lővelhető, nemig a vidék iparnak fejlődéséhez a 
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lencsekélyebb reménytank s em lehet." 

b./ Gátolja a hitel, közlekedés, szalunkáshiány, a tanoncokta-

tás alacsony szintje. 

c./ "a vidék ipari fejlődését elsősorban és leginkább a nyers-

anyaghiány, másodsorban a fogyasztóképesség alacsony minimális 

volta hátráltatja. Addig nem lehet szómitani a vidéki városok 

iparosodására, arcig reprezentativ feltételek megálle.pitása sze-

rint az ország cipőfogyasztása átlagosan egy főre számitva csak 

félpár". A Lanulmány azon túlnenőleg, hogy a problémával foglal-

kozik, nagyon érdekesen világit rá más tényekre is. Uralkodó 

szemlélet volt, hogy a vidék iparositásának legfőbb akadályai 

elsősorban az országhatárok változásaiból és az Alföld természeti 

viszonyaiból eredő nyersanyaghiány, ami egr -rószt jól megfelelt 

az uralkodóosztál7 reviziós politikájának, másrészt jól szolgál-

ta a fennálló társadalmi rend hibáiról a figyelem elterelését 

még akkor is, ha utal a belső piac alacsony fokára, mert követ-

keztetéseiben fel sem meral a fennálló társadalmi rend megváltoz-

tatásának szükségessége, awit az 1945—től bekövetkezett változá- 

sok, miat alapvető feltétele messzemenően igazolták, s aminek be-

mutatását tartja egyik fő céljának tanulmányom is.' 

A fejlődés tendenciájára Kiskunfélegyházán is az a jellemző, hogy 

a tárgy alt korszak végére a fejlődésnek nyomasztóan érezhető 

gátjává váltak a tulajdonviszonyok. Egyfelől a feudális viszonyok 

makacsk fennállása gátolta mind a temelőerák fejlődését, mind a 

társadalmi viszonyok demokratizálódását, másfelől a szegényparaszt-

ság tömege és a kispolgári rétegeknek növekedése mind jobban mé- 

1 1:./ Ruisz Rezső: .A nligjar v,irosok ipáresodása. Statisztikai Köz- 
lemények, Budapest. 95. kötet. 1937. 10-13-18-29-113. old. 
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lyitette a kapitalista rend ellentmondásait. Az  előbbiek igazo-

lásáras 

a./ 1939-ben a város közügyeit a 81 tagú Városi Közrgyi.iléa irá-

nyitotta, melynek összetétele: 39 földbirtokos, 7 üG véd, 4 

nagv kereskedő, 7 iparos, 6 orvos, 1 mérnök, 16 közigazgatási 

tiszviselő, 1 pedagógus. A Kisembereknek semmi beleszólásuk 

nem volt. A képviselők közül 39--nek jelentős földbirtoka volt: 

1P-100 kh között 	22 fő 

100-200 kh " 

200-700 kh " 

13" 

37" 

1 kh-n felül 	1 " 

Az összes földterületük a város összterületének közel 10%-a 

volt. 

Jollémző adat a;ulajdonviszonyokra, ho{,„r 1940-ben Dr. Hoffet 

József 1.000 kh., Szabó Bela 660 kb., Kocsis Ferenc 330 kh., 

Bánhidi Simon /huszárezredes/ 200 kh., Tarjányi Béla 200 kh., 

Szappanos István 180 kh., Dr. Endre Zsifnond /Endre László apje./ 

140 kh., stb. földbirtokkal rendelkeztek.l' /A szó szoros ér-

telmében vett nagybirtok nem volt, de sok az "uri-birtok~ és a 

gazdag paraszti birtok./ 

lkyannkkor a város 39.800 lakosából a "gazdasági cselédség /és 

családtag] 'r/ 5.000, egyéb foglalkozású lakosság /napszámosok/ 

5.500." /A zárójel az eredeti iratban. is 3 erep3li/ A polgár. 

mesteri jelentésből kitűnik, ho a két kategória a lakosság 

27,63%-a.16  Különösen veszedelmesek ezek között a kb. 2.000 

15./ 	 MSzTTP 7,B. 3 Az országgs►iilési és tanácsvá- 
lasztási agitációhoz. Kiadvány. 1967. 1. old. 

16./ Kecskeméti Levéltár, KiskunZélegyházi Részleg; Polgármes- 

teri jelontés: 4560/194u. /p. továobiakbanz KKiélegyházi 

Levéltár/ 
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főnyi kubikos, akik az ország minden részében megfordulnak és te-

litve vannak a legszélsőségesebb eszmékkel." irta a szib rímn 

bizalmas jelentésben a helyi rendőrkapitányság 1938-ban. 17  

Állandósult at munkanélküliség jellemezte a várost, lom; 5 után is 

a helyi vezetőség iparfejlesztést sugalmazó politikájának egyik 

fő mozgatója ez volt. Yég 1947 áprilisában is 1.000 unkanélküli 

vonult a városháza elé, hogy a város vezetősége inditsa meg a 

közmunkákat, amit a nagyhéten beszüntettek. 18  A város vezetősé-

gének 1950-ifi;, a helyi nagyipar kialakitása érdekében megtett 

első lépéséig, csak igen korlátozott lehetősége volt a m'rnkanél-

küliség enyhitését az iparfejlesztéssel megoldani. 

A nagy vonalakban vázolt városi irányitás és társadalmi tagozó-

dás dö#tő befolyást biztoAtott a helyi magybirtokossé.pnak, akik 

határozottan ellenezték a város nagyobb mértékű iparosodását. 

Hoffer József na;  *birtokos -városi képviselő- az 1921-es városi 

közgyűlésen határozottan kifejtette ezt a szemléletet, indokolva, 

hogy a nagyobb -itemii iparositás a mezőgazdasági munkabérek emel-

kedését vonná maga utén.. 19  

Négy évtized távlatából nézve megállapíthatjuk, hogy győzött ez 

a szemlélet. A két világháború közötti időszakban a várost kör-

n,.yező kisebb-nagyobb településekkel összekötő vasút és makadám 

úthálózat, a Budapest-Szeged-i nemzetközi műút közlekedési cent-

ru á tette  Kiskunfélegyházát. Az alföldi városok között egyike 

a legkedvezőbb helyzetUnek. A városból 5 irányba futottak ki 

Kiskunfélegyházi 
14/1938. Biz. 

Kiskunfélegyházi 
15. szám. 
Kiskunfélegyházi 
1965. 25. old. 

Levéltél; Rendőrkapitányság jelentése: 

Levéltár; Féle gyházi Közlöny 1947. ápr. 13. 

Levéltár; kiskunfélegyházi Krónika, kiadvány 
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vasútvonalak. A közlekedés fejlődése a piac és r -ersanyagbázis 

növekedését vonta maga után, ami izen kedvezően hathatott volna. 

Hatása csak a  kisi7my és kereskedelem terén jelentkezett, itt is 

korlátozott mértékben. A felvevőpiac bővülése, a helyi adottsá-

goknak megfelelően a kisparasztság tömegeinek á a nyomorból ki-

vezető úttal kecsegtető szőlő-gyümölcstermelés és az állattenyész-

tés fokozottabb térhóditása igényelte egy soy kisipari tevékeny-

ség fokozását. A szőlő-gyümölcstermeléssel kapcsolatos munkaesz-

közök e3.őállitása, illetve a termékek feldolgozásával kapcsolatos 

ipari tevékenység figyelhető  meg. Magasnyomású permetezők, por-

zok, szeszfőzdei berendezések gyártásával a sok kisiparos közül 

legismertebb Szijjártó Gyula lett, aki a Brassó u. 5—?, sz. alatti 

telken berendezett üzea ével a mai Vegyipari Gépgyár II. kelepének 

alapjait vetette mez. 

Természetesen hatottak a helyi ipar helyzetére az országos  főbb  

politikai és gazdasági események, mint a stabilizáció, Iz 1929-

33-as válság, a háborús kész;ilódés, stb, amit a későbbiekben 

érintek. 

o./ A két világháború között és a II. világháborúz időszakában 

Kiskunfélegyháza ipara az előbbiekből eredően helyi ipar  maradt, 

viszony; ez a helyi kisipar fi gyelemreméltó szinvonalat ért el 

az ipar majdnem minden ágában. Az 1920-ad években nagyobb ipari 

lktesitmién ek: egy  téglagyár, jéggyár, vágóhid -amit a város ál-

tal felvett Speyer-kölcsönbíil élbitettek-, villanytelep, 2 gőz-

malom, 3 faszéngázas malom, a több müködő szélmalmot csak a vá-

roskúpizez való tartozásuk miatt emlitem. Az emlitett üzemek is 

alicsory munkáslótszémmal és elavult technikai felszereléssel 

dolgoztak. 
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Az I. vilát=,háborút követő  inflációs prosperitás, az ország ipari  

struktúrgájának változása fellendülést eredményezett a helyi  

iparban. "Az 1920 után következő években bcséges3en akadt az ipa-

rosok mühelyeben munka. "20  Némi fenntartással fogadható el, ami-

nek okára egy 1 ,  ' 5'-as ipartestületi jegyzőkönyv int, amely sze-

rint a megsokasodott kontárok felkutatására szakcsoportonként  bi-

zottságot kell alWkitani.21  Ez az intézkedós a munkalehetőség  

és a jobb munkabérekat kivárta biztosítani az iparengedóily el  

és szakképzettséggel rendelkező iparossAgnak. Az ipartestületi  

jegyzőkönyvek, az Ipartestilet fennállásának 50. övfordulójára  

/1935/ irt megemlékezés t  az Ipartestületi Elöljáróság évi jelen-

tései alapján kétségtelenül megállapitható, hogy 1927—ig a helyi  

kisipar nagyütemd terebélyesedésének évei, az ipartestileti tag-

létszám "1927 elején közeljárt az 1.200—hoz, holott ez mindig a  

6-700 között váltakozott. Nemcsak az önálló iparosok szaporod- 

tak el texuészetelienes módon, hanem a tanoncot is két6zeres szám-

ban szerződtettek.' 	Szorosan kapcsolódott a helyi szdksógle- 

tek kielébitéséhez a leiszol,áló és mezőgazdasággal kapcsolatos  

ipar.  

fejlődést sz akit ja meg az 1929-33—as válság,,  ami különösen  

nyomasztóvá lett a helyi kisipar elsődleges felvevőpiacinak, a  

naiyi mezőgazdaságnak az országosnál is súlyosabb válsága miatt.  

A fő mezőgazdasági termény t  a gabona árának zuhaná3a Kiskunfél- 

20./ Kiskun.Múzeum, Kkfháza; Télegyházi Krónika. Kiadvány 1935.  

39. old. /A továbbiakban: F. Krántl.a 1935./  

21./ Kiskun-4 úzeuu, Kk 'ház '; Kiakunf leg hL,zi 1lső Ipartársulat  
Jegyzőkönyve 1873—tól kezdve /1923. nov. 30—i je6yzőkönyv/  

Rendezetlen anyag.  

22./ F. Krónika 1935. 45. old.  

~ 
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egyházán az országos átlagnál sokkal nagyobb mérvit. Yig az or-

szágos statisztika szerint a búza ára 26 pengőről 8 pengőre zu-

hant 1929-től 1933-ig, addig Kiskunfélegyházán 22 pengőről 5 pen-

gő 80 fillérre esett, a rozs pedig 19 pengő 50 fillérről 2 pengő 

50 fillérre esett.23  A helyi kisiparosság helyzetének súlyos-

ságáról meg kell emliteni az állara ~támogatását élvező kartellek 

áremelését, ami az agárollót szélesre nyitotta. 

kiver_ kirajzolódik a helyi iparosság helyzete az Ipartes U1et 

1930. március 25-én, a városházán tartott évi rendes küzgy lésén 

eahangozott, jegyzőkönyvbe vett elnöki jelentéséből, amelyből ki-

tilinik a katasztrofális iaunkanélkdliség, régi szorgalmas iparosok 

mennek tönkre, a pénztelenség miatt nincs értékesitési lehetőség, 

az adók a régi összegek, a mühelyekben nincsenek segédek, ta- 

"Sok úsi cégtáblát viselő mühely ajtaja csukódott be. A helyzet 

a legerősebbe .et sem kim;lte." 1ti30 elején Farkas József is kény-

telen volt lemondani iparáról, s ez okból ipartestületi tiszt-

sége is me;szünt. :Farkas József közel 10 évig viselte az elnöki 

tisztséget. A válság hat&sára az iparosság száma lecsökkent, 

1933-ban 761.25  

A helyi ipar terebélyesedése a 20-as években, majd a válság ha-

tása aktivizálta a kisiparosokat és kisipari munkásságot. A 

helyi sajtó, a rendűrségi ügyiratok egész sora számol be erről. 

Iv óhány jelentősebb: 

23./ Akfúle ,yházi Levéltár; Fé1egyházi K6zlöny 1933. évivlyyam 
számai. 

24./ Kiskun-Muzeum; Ipartestilet 1929. évi jelentése. 

25./ F. krónika 1935. 46. old. 
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A félegyházi munkások feliratban kérik -Cseh János aláirsával 

és 850 munkás uláirásának mellékletével- bogy a Constantinvm 

épitkezéseit folytassák .26  

1 Szociá.demhkrata Párt irányitása alatt álló szakszervezetek 

már 1922-ben ujjá alakultak a Kossuth utcai Wernitzer-föle venr-

déglőben. "1925-ifi; 7 szakcsoport működött, ezek a következők: 

bőrös, szabó, élelmezési, építő, famunkás, földmunkás, vas- és 

fémmunkás. 1925-ben 10-re emelkedett a szakszervezetek száma." 27  

A Szakmaközi Bizottság inditványára 1929-re felépült a Munkás-

otthon. A szakszervezetek mint 1er_ális szervek m;iködtek, de te-

vékenységüket a rendőrség akadályozta. A válság idején memorandu-

mok benyuj fására és felvonulásokra is sor került. 

1933,  ;rjus 21-en a helyi lap hirtil adta, hogy "nagyarányú hom-

muzizta szervezkedést t dli;ak az Alföldön, többek között Fél-

egyházún is. Bus Imre mezőtúri földmunkas Kecskemétre érkezett 

és elfogták röplapok terjesztése közben." /Ifjú Proletárt, Vörös 

Fi i ;jel őt, Förös Zászlót, s tb. találtak nála./ Letartóztatások-

ra és birósági tárgyalásra került sor. "Kiépitették a Kommunista 

Párt helyi szervezetét és annak összeköttetését megteremtették 

budapesti központukkal..., megalakitották a Párt "lángos" ille- 

gális novii küldöttjével a kiskunfélegyházi Kerületi Bizottságot... 

10-15 sejtet sikárült kiépiteni."28 A szervezkedőket börtön,- 

fiintetés -re ítélték. 

1933-39 között  lassú depressziós sz;'kasz kövekezett, A termelés, 

26./ Kkfélegyházi Levéltári A 398, iktat. 5455.  szám. 

27./ i .irt Kkfélegyházi Levéltári 17721. Párttörténeti Intézett 
ti XIX-3/15. 

28./ Párttörténeti Intézett B VII. 13935/1933/22. 
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az iparosok száma növekedette 

év 	iparos segéd tanonc Összesen 

1929 908 357 754 2.019 fő 

1930 873 343 677 1.693 " 

1933 761 196 252 1.209 " 

1937 835 800 332  1.967 " 

1938 385 1472 534 2.891 " 

A  helyi  viszon;okra, a lassú fejlódésre jeileluzó, hogy 1938-ra 

az iparban fo*lalkoztatottak számának növekedése a segédek és 

a tanoncok számának növekedéséből ered, az önálló iparosok szára 

kevesebb, minr 1929-ben volt! A felvevőpiac igényeinek kielégi-

téséből ered, de az ihar alacsony fejlettségi fokára is utal az 

iparosok szakr_énikénti me oszlása. Legnépesebb iparágak /1938. 

jan. 30-án/s 

Cipész 111, csizmaida 79, férfiszabó 69, mészáros 58, nőiszabó 

58, kovács 49, fodrász 45, sütő 26, papucsos 20 f8.29  Az "ősi 

iparágak"-é a vezetőszerep, az ősi technikával. Termékeik kiváló 

minősége vitathatatlan. Jó seregszemlét jeleni;ett az 1934. szep-

tember 2-án megrendezett -országos visszhangra talált- első 

"Kiskun Napok" alkalmával megrendezett kiállitás. József főher-

ce( ás fia, József Ferenc főherceg is megtekintette, és "a fél-

ejhá ?.i  iparosok izléses munkái" megnyerték tetszésüket. A kis-

iparosok közül az egósz országban hires volt Senperger József 

szürszabó, messzi hiresek voltak a szijjártó, kovács, mézes-

kalács iparágak készitményei.30  Az 1935. június 29-30-an. tartott 

második "Kiskun•Napok" sikere igazolta megallapitásaimat. 

29./ Kiskun-Múzeum; Ipartcstiileti Elöljáróság évi jelentései. 
Kiadvány. /Feldolgozatlan anyag/ 

30./ Kiskun Napok 1935.  48. old. 

.1 
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A 30-as évek közepétől az igényeknek megfelelően a kisipar egy-

re fokozottabbasí a szőlőtermelős ás az ezzel kapcsolatos egyéb 

tevékenységek szerszámainak és munkaeszközeinek kielégitése irá-

nyába fordult. A Szijjártó-féle "üzem" a 30-as évek közepén 30-

40 embert foglalkoztatott. A  meglehetősen primitiv felszerelésű 

üzem a  ina vasnyomású permetezőgépek, konzertrgyársi és szeszfőzdei 

felserelések, porzók, stb gitártásával a Sok kisiparos közül a 

le ;ismertte bbé lett, sőt országos hirn ávre tett szert. 

A II.  yil_ágháború lényegileg érintetlenül hagyta a város iparát. 

A Szijjártó tizemet hadiiizemmé nyilvánitották, alsódlegesen a 

hadseregnek termelt. Az üzem munkáslétszáma 1943-ban elérte a 

300 főt, s ezzel messzemenően a város legnagyobb üzeme lett. A 

kisipar nyersanyaghiánnyal küzdött.  Az iparosok számában, a szak-

mák megoszlásában sem történt lényeges valtozás. 

év iparosok segédek tanoncok összesen 

1938 885 1472 534 2891 fő  

194 886 1554 600 50,30 "31  

A csekély szákbeli növekedés ismételten a segédek és a tanoncok 

szzmának további növekedéséből edódik. A szák megoszlására, 

a technikai fejlődésre 361 utal az 1930. évi és az 1943. évi 

Irartestü1eti Közgyülési meghiv6 összehasonlitása. Uj szakinaként 

jelentkezik 13 év fejlődésrY??- hogy 1943-ban 2 autószerelő kis-

iparos van, illetve mig 1930-ban 5 fő,  addig :943-ban 12 fő vil-

lanyszerelőt tartottak nyilván. A többi szakmáknál szinte válto-

zatlan a helyzet. 

Ez a csekély, helyi szükségleteket kietégitő kisipar és a néhány 

51./ Kiskun.- úzeum; Ipartestületi Elöljáróság évi jelentése. 

Kiadvány. /Rendezetlen anyag/ 



- 24  

"nagyobb üzem" a város felszabadulásáig szétzilálódott, illetve  

a háborús körülmények és hadiesemények következtében megrongáló-

dott. A felszabadulásig kialakult helyzetnek megfelelően 1944.  

október 23-a után az üzemek felszerelésének megvédésével, helyre-

áiiitásukka.l, a termelés beinditasával kellett kezdeni, melyből  

jelentős részt kellett vállalni a helyi kisiparosoknak -a 

továbbiakban ezt a  folyamatot  ir wekszem bemu ,atni.  

A város felszabadulásától  az összes ipartelepitő ténjezők közül  

mc,~  ssLemenwen nie  tározóvá  az  ú to„rténe -~,~  helxzot  

lett.  

"A felszabadulás a maiar nép történetének na.r sorsfordulója.  

Jelent;bségét azok a nagy történelmi változások vilááitják meg, 

amelyek a felszabadulás után a népi hatalom megteremtésének ered-

ményeként :nyeként 1944 őszétől 1945 tavaszáig végbementek. Történelmi  

jelentősége még teljesebben tárul fel, ha megvil icit juk a fel-

szabadulást követő időszak" több mint két évtizedes fe jlődését. 32  

32.1 Lenes De4sc s Magyarországi; felszabadulása. Budapest. 1960.  
232. old.  
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I.. Kiskunfélegyháza iparának fejlődése 1944-1960 között  

1./ A felszabaduláskor. 

1944 őszén a hadmüveletek egyik fő irányába esett Kiskunfélegyhá-

za a Tisza vonalától Budapest felé előretörő szovjet hadsere, 

hadmüveletei sorára A nemetek ellenállása miatt aknazápor zúdult 

a városra, de a német erők visszavonulása miatt nagyobb harcokra  
pem keriilt sor. Október 23-án  felszabadult a város. A háború 

félecyházi utolsó mozzanataként, karácsony előtt a vasútállomás 

bombázásával mondtak véglegesen búcsút a németek. 33  

A felszabadulás 1 ehe;ősc 	dott az ú, 1 e t_ viszon,lag  por 	- 

bQntakozásának,  amoly-nek feltételei érettek voltak. A régi állan-

apparátus széthullott, a pösta, a múzeum, a levéltár elmenekült, 

a közigazgatás széthullott. 

Megalakult az új élet. A kibontakozás fő irányitója az eddig ille-

galiIásban működő Ko u .sta Párt helyi csoportja, 1944. november 

3-án legális párttá alakult a kisvárosháza épületében. Első el-

nűke Drahos László lett. 1944. november 10-én Szegeden felveszik 

a kapcsolatot a Partközpont Vezetőségével. Az első perctől kezdve 
vállalták az irányitást, melyről igy emlékezik Drahos László 

emlékiratában: 

"Rendet, biztonságot kellett termeteni. Ezt a rendet, biztonságot 

megteremteni, a város gazdasági, hivatali, igazgatási munkáját 

buinditani, már a szovjet csapatok bevonulását követő első órák-

ban, a városunkban lévő, mindeddig illegálisan működő kommunista 

33./ Kiskun-Múzeum; Kiskunfélegyházi Krónika 1964. Kiadvány. 29. 

old. /A továbbiakbant KKfélegyházi Krónika 1964./ 

-1_ 
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elvtársak vállalkoztak, akik multbeli magatartásukkal, baloldali  

uondol.Lodásmóüjukkal bizonyságot tettek arról, hogy alkalmasak a  

elszabc.dult új éle me ;inditására."  .  

A politikai élet beinditásáro: eletrehivták a demokratitils 	o- 

kFt.  Beincl7. táktot 	az 	állat~anpaucátus mu.~á,Lát,~és  ~ozzákezdtek  ..~__    
a tern.előmunkR megszervezéséhez.  

Első teendőnek a "nak-„ ri=zemekk" állagé rnk, felszerelésének me éöé-  

sét a háborús károk merP zdntetésót tekintették. Kiskunfélegyhá-

zán nagy hadmUveletekre nem kertalt sor, a háborús károk légis  

jelentősek. Az üzemek elhatottak, vezetés nélkül álltak /Sz1j-

jártó Gyula  nyugatra  menekkült, Havas Gyula vérijük Szegeden la-

kott/. Termelés egyikben sem volt. A hadnüveletek során a Szij-

jártó-féle inat három találat érte, az elhagyatottság képét  

mutatta. A hadműveletek megrongálták az épületeket, emi az 1945.  

nov. 1 -i leltári jegyzőkönyvből is ki tűrik t  

"Háborús károk s  

üvegkár 	240 mz 	faszerkezet 54 m2  

t sfal 	14 d 	kémény 	1 db  

cserép 	225 rag  

Az üzem egész területét üveg és cceréptőriaelék bontotta. Jelen-

tős az épületkár is, de ennél sokkal jelentősebb -a leltárban  

34./ Drahos László Emlékiratai. Kézirat. /Drahos I,,ászlc szül.  
1905., lakik: Kkfélegyháza, BáLhol°y u. z. az. 1944-ben a  

Kp helyi szervezetőnek alapitótagje, és elnöke. 194j-ben ve-
zetőségi tag; ós a Városi Közmüvek Központi Iroda] inak igaz-
gatója. Jelenleg a Járási Népi Ellenőrző Bizottság elnöke, 
a Járási Pártbizottság tagja. /A továbbiakban: D. L. emlék-
iratai/ 

35./ Kkféle „yházi Levéltárs Városi Köztizenék iratai. 1-5d-ig. Fel-
dolgozatlan anyag. /A továbbiakban: közüzemek i./ 
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nem emlitett- a felszerelésben bekövetkezett kár: gépek, eszter-

gapadok megrongálódtak, az üzem szinte egész kéziszerszám-kész-

lete elt~.ánt ,  hasonlóam a nyersanyag jelentős része is, elsősor-

ban az, ami az üzen területen v. Ji;. Ugyanis a €épek ás a nyers-

anyag egy részét a tulajdonos elmenetillése után a rá,--r munkásai  
a németek elől elrejtettek, igy pl. a városházán is tároltak  

lemezeket. A telep 1945. első felében is az átvonuló gépesitett  

katonai  e  rsógek szállásterülete és rögtönzött javitóhelyként  
szerepelt, "át4áróház" volt. Természetesen ilyen körülmények kö-

zött még jó idei; nem volt lehetőség a tervszerei és folyamatos  

Uzemeltetésre.  

A Vi3,lan.os iü is súlyos károkat szenvedett a találatok következ-

tében. A városi villanyvezetékhálózat hegrongálódott és szinte  

teljesen megsemmisült a Kiskunf'legyháza és Kiskirmajsa közötti  

26 kn hosszú távvezeték. A villamosmii üzemeltetését igen megn.e-

hezitette a szónhióny is.  

Ha értőkben nem is -gépi felszerelése alig volt- de épületben a  

háborúskár a legsúlyosabb a Téglaárban volt. A szó szoros ér-

telmében elhagyott hadszintér volt. A nagy befogadóképességei  

száritószinek tetőzetőt aknatalálatok zúzták szét, oszlopaik  

kidőltek, a nagy körkemencét is találat érte. A leltári tárgyak  

többsége elkallódott. A szó szoros értelmében tisztogatással,  

helyreállítással kellett kezdeni.  

Az tizeinek közül -a felszerelést vizsgálva- lei;.isobb kár a Dohany-  

üzemet és a Szeszfőzdét érte. Ez utóbbi felszerelesse azonban  

igen elavult, igy termelése kicsiny és kevésbé gazdaságos volt.  

A "nagyüzemeken" és a néhány malmon kívül Kisxunfélegyházát el- 

sődlegesen jellemző kisipar  rhelyzete sem sokkal hizelgőbb ezek- 

_l 
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ben a hónapokban. Az ipartestületi jegyzőkönyvek arról tanúskod-

nak, hogy a kisiparossá belapcsolódása az új életbe, az épités-

be nem ment zökkenőknÉ 11 u1, melynek -feltehetően* politikai-gaz-

dasági dasági okai voltak. E negallapitást igazolja a mult rendszer 

utolsó jegyzőkönyve, amely az 1944. VIII. hó 16-án tartott ipar-

testületi gdülésről késziilt. A jegyzőkönyv arról számol be, hogy 

az elöljárósági tagok nem jelentek meg határozatképes számban, 

igy  a tárgysorozatot a izovetkező gyűlésen tár.lják le. 

A jegyzőkönyv sorai egészen érthetők, hiszen augusztusban már 

kézzelfoghatóan érezhetővé váll; a nagy változás közelsége. A kö-

vetkező jegyzőkönyv viszont csak 1945. II. 16-án keltezett, meg-

lehetősen későn, hiszen, mint a későbbiekből kitiinik, a  termelés 

ekkor már beindult az Uzenokben. 

Ezen a gyűlésen jelen volt Budai Isire iparhatósági biztos is. Az 

elnök ismertette az iparügyi miniszter rendeletét az ipartestü-

leti közülések megtartására vonatkozóan. Az ipartestület újjá-

választott vezetőségében a le,gi'őbb posztokra ugyanazok kerül-

tek, akik azelőtt is voltak. "  

Az előző következtetésemet még világosabban alátámasztja az aug. 

13-i jegyzőkönyv= 

"Elnök /alelnök/ előterjeszti, hogy  Tóth Béla az ipartestület el-

nöke és Soós József az ipartestület jegyzője a Politikai rendőr-

sök  etartóztatásában van, állitólag azért, mert e. Baross Szövet-

ségben valamiféle tisztséget töltöttek be és kéri az elöljárósá-

got, hogy ezek szabadlábra helyezése végett a szükséges és lehet-

séges intézkedéseket tegye meg az elöljáróság..." Aljegyző elő- 

36./ Kiskun--úzeumt Ipartestületi jegyzőkünyveks 1944. VIII. 16, 
1945. II. 16, 1945. III. 25-i. Feldolgozatlan anyag. 
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terjeszti az Iparosok és Kereskedők Igazoló Bizottságának megkeres  

lését,  hogy a Bizottságba az ipartestület küldjön ki olyan szak-

előadót, akjnek politikai multja nem kifogásolható.../Szemző ki- 

emelése/,37 ' 

ónmagában az is áiulkodó, hogy a jegyzőkönyvekben e v-etlen szó 

sara esik a kisiparosság hel rórol az í.;.'I rendben,  a feladatokról, 

a termeléscol. ;z annál is  inkább  el o_ndolkodtató, mert a város 

társad 1m  nak igen jelentós rétegét :képviselő testjliletről van 

szó, hiszen az öuál.lü iparosok száma l 4 - ►;en is U91 fő. 

Általánositaui hiba lenne, de az iparossáf, jelentős része, első-

sorban az ipartestiileti vezetőség, kétkedve fogadta a változást. 

A jegyzőkönyvek egyes hitételei alátámasztják ezt, a-mikor a 

dex:skratizálódást, az új vend elejeit $pitő intézkedéseket nem 

saját kezdeményezősre, hanem felsőbb utasitásra, vasy más szer-

vek instrukciójára hajtják végre. Lenek alátú iasztás.:ra az elő-

zőeken kiviil még néhány kitételét iáézen a taárgyalt időszak 

jc zÚköxiyveintik; az elnök  ismerteti  az iparuci miniszter ren-

deletet ;szemi biztosok  kinevezésére  vonatkozóan, hasonlóan, hogy 

a munkJvállalő és munkaadók bevonásával a szakszervezetek álla-

pi t j ák meg a munkabéreket, illetve az alispál rendelet megszün-

tette s_ vasári és a piaci árusitás korlátozását. 

AZ  iparosság teve. kenységét talán legdöntőbben a  nyersanyaghiány  

befolyásolta -erre konkriat adatok nincsenek- ami  már a megelőző 

években is nagyméretd volt. 

Az előzőekben elmondottak jellemezték nagy vonalakban  Kiskunfél-

agháza iparának helyzetét közvetlenül a felszabaduláskor. Kit 

évtized távlatából teljes biztonságbal állapitható meg, hogy 
• 

37./ Kiskun-Múzeum; Ipartestületi Jegyzőkönyv:  1945. PITI. 13-i. 
Feldolgozatlan any-'ag, 



igen mólyroontról kellett elindulni,  ami még inkább növeli a  

jelenig elért, nagyszerűnek mondható eredményeket.  

2./ Rel•reilllitás A termelés beindítsa A Városi Közüzemek.  

a./ Helyreállitás. A termelés bei nc3 i   tása.  

A kétségbeejtően súlyos helyzet határozott programot, sok ás  

önfeláldozó munkát igényelt. A  Kommunista Párt  helyi csoportja  

elsó lépésként a termelés mielőbbi beinaitása  érdekében az üze-

iaek élére elelös vezetéket állitott, igy Eszik István vdteránt  

a téglagyr, :ová~cs :István vezetőségi tagot az épülő konzerv-

iizem, Besze Mihály gépésztechnikust a gépgyár vezetőjévé.  

A termelés beindítására való törekvés jutott kifejezésre abban  

is, hogy a város öt demokratikus pártjának jelöltjeiből 1945.  

február 13-án újjáalakuló Városi közterülés  gazdasági bizottsá-

bot jelölt ki. A határozatot a munka eredményesebbé tételével  

és törvényerejű rendelettel indokolták. 38  

A Városi közgyűlés foglalkozott a közvilágitás és a környező  

települések villamosenergiával való ellátásával. A villamos-

vezetékek megrongálódtak a harcok alatt. A vezetékek helyre-

állitásához Kiskurmaajsa és Jászszentlászló községek anyagilag  

is hozzájá.rultak. J9  

Hasonló célt szolgált az a határozat is, melynek értelmében  

'Kiskunfélegyháza város Nemzeti Bizottsága a Szijjártó féle  

telepet, mint gazdátlan, elhagyott üzemet ingó és ingatlan  

tartozékaival együtt kisajátitja, a annak házikezelésbe  

K::f.:logyházi . Levéltárt Városi közgyülési jegyzőkönyvek.  
904/Ki. 1945. /A továbbiakban: V . közgyül. jkv./  

39./ Kkfélegyházi Levéltári V. közgyül. jkv. 304/1i. 1945.  
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való vételét rendeli el. - Az üzen csökkentett latszámmal és 

teljesitraénnyel üzamben van.' 

A termelés beinditás .ban igen jeltutüs helyet foglal el a Városi 

közgyülésnek az a határozata, melynek értelmében megalakult a 

"Városi közüzemek ". 

"a gyümölcs ós szeszfőzde, télagyar, jéggyár, a városi villa-

nosmüvek - egy központi felelős vezető irányitása alatt kollek-

tiv alapon leendő üzembe[ tartozását rendeli el, a képvi-

selőtestület által jóváhagyott üzemterv szerint. A város kö-

zönségének egyetemes érdeke, hogy eddigi gazdasás-gi elszige-

teltségből városunk egyszer  mar  kikerüljön - s a gazdasági és 

kereskedelmi fejlelés útjára lephessen -."41  

A későbbiek folyamán  a  Szijjártó telep is a közüzemek igazgatása 

alá került. b. helyi rendelkezés megelőzte  a nagy államositáso-

kat. A határozatot jóváhagyta a vármegye is. Az üzemek élére a 

KP jelöltjei kerültek, igya "nagyüzemek" 	termelése 

a KP irányitása alá került. 

A törekvés nem volt könnyű. "Az újjáépités munkásai sajnos a 

legnagyobb nehézségekkel küzdeneki rosszhiszenii birólat, tőke-

hiány, a közpénztárak üressíé ,e, nyersanyag,- üzemaryarbiány. 

Elvitathatatlan azonban, hogy az úttörők nehéz és értékes munkát 

vigeztek." 

A  tárgyi feltételek között a legnagyobb nehézséget a nyersanyag-

és energiahiány okozta. A kisiparossá termelését is ez hátrál-

tatta legnagyobb mértékben. Az erőfeszitések nem voltak hiába-

valókt "A közüzemek már 1945. nyarán teher és személyforgalmat 

40./ íkfélegyházi Levéltárt V. közgyül. jkv. 3089/Ki. 1945. 

41./ Kkféleg„vházi Levéltért V. közgyül. jkv. 69/Ki. 1945. 
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bonyolítottak le Budapest és Féle ,yháza között /vonat még nem  

i/, a Jéggyár 1945. nyarán jeget gyártott, a Téglagyár 

1945-ben  saját ternolésü tégláját hozta forgalomba."  

_z3zi._zeraek Szíj jártó file üzemegységében is 1945. nyarán meg-

kez,dőd3tt a rendcsinálás, a hely reállitás munkája. A gyár leg-

jobb munkásai -Csillag  Irare  2  Ökrös Sándor, Drozdik István t  

Bodor, Kelemen és mások- közrem ~ ik6 élével. Visszászállitották  

az elhurcolt eszközöket, szerszámokat, stb. E;y.re többen jelent-

keztek munkára a gyár volt  dolgozói  közül, s igy a műhelyekben  

lassai.megin,iult a munka. Nehezitette a kibontakozást, hogy  

egy idetg az üzem műszaki vezetése nem volt megfelelően bizto-

sitva.47  

A Géngyár helyreál.litási  munkáira utal, s egyben « termelés be-  

inu.itGsát is mutatja  az 1945. nov. 	keltezésü leltár:  "  

A leltárból   hogy a gyár teljes felszerelésének értéke  

/rószletes kimutatással: leltári számok, :megnevezés t  elhelyezé- 

s ;ik szerint feltüntetve/ kit 438.360 Pengő. Ugyanebből a leltár- 

bál kitvni k,  hogy  

"Az I. szémú épületnél mutatkozó 200 a cserép, il? e i;ve tető- 

hiány az ad. V. sz. alatti szabadszin te tőar 'a; áúól idő-

közben helyreállittatott."  

A lelt&rból kitűnik az is, hogy a gyár felszerelése miniségi  

szen;do.iteál eléggé jónak mondható. 1945-+h6z viszonyítva a gépek  

többsége 1  évtizeden  belem  a-Lvtztárvú, vagyis a korabeli tech-

nikai szinvonalnak meg-felelő. A  gépi és kózifelszerelós aránya  

k42./ Kkfélegyházi Levéltárt F. K. 1946. dec. 21. 4. oz.  

43./ D. L. emlékiratai. Kézirat.  

44./ KPélegyházi Levéltárt Közüzemek i. 1 -3C-ifi;.  

J  
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€rték szempontjából kb. 60,40 arányban oszlott reg a gépek ja-

vára. Az üzem termelésére hiányosan, de már 1945-ből is vinnor 

adataink, igy a Szeszfőzde helyreállitása és korszeviisitáse a 

városi közgyűlés 217/kgy. 1945.sz. határozata alapján, be i n'H  t-

ja a konzervgyár épitését, melynek eredményeként a képviselő-

testület 1945. jílius 9-én megalakultnak mondta ki a konzerv-

gyárat -.int a Llsőbbiekből kit+inik, ez kissé elhamarkodott volt. 

A Félegyházi Közlöny 1946. dec. 21-i 4. számából tudjuk, hogy a 

"Gépgyár már 1945-ben helyreállitotta a Jéggyárat. - Most pe- 

dig tőkehiánnyal küzdve 350.000 forint értékii jóvátételi 

munkán dolgozik." 

Ettől kezdve 1949-ig az állami meg rendelések -jóvátételre ké-

szülő gépek- jelentős összeggel szerepelnek a leltárban és a 

pénzügyi naplókban. 

Hasonló módon a többi üzem is megkezdte a termelést, A Villamos-

mU a városi közgyűlés 304/kgy. 1945. sz. határozata után Kis-

kunmajsa és Jászszentlászló által felajánlott hozzájárulási 

összeg elfogadásával rohammunkával, alig 26 nap alatt, még 1945 

őszén befejezte a 26 km hosszú távvezeték 4jjáépitését, s ezzel 

a két község is bekapcsolódott az áramszolgáltatásba. 

Az üzemelés legfőbb akadálya a szénhiány volt, amiért a nappali 

áramszolgáltatásra és az üzemek nagyobb mértékü bekapcsolására 

alig volt lehetőség. E nehézség a közgyűlés jegyzőkönyvében 

is tükröződik: 

"A. kápviselőtestölet kimondja, hogy a Villamosmü a Magyar 

Villamosmüvek Országos Szövetségében tagként belépni köteles. 

Indiklást A képviselőtestület a Villamosmü közjel?egü érde-

keinek megóvását, izzemanyagszükséglotének a Szövetség utján 

való hatékonyabb biztosítását, a megszálló katonai alakulatok 



által fog-asztctt vi1larrosenergia ellenértékének gyorsabb meg-

téritését kivánta biztositemi a Szövetségbe tagként  való be-

lépéssel." 45  

Az energiaszükséglet kielégitésének megoldásához segitséget nyuj-

tott a szovjet hadseregs Rumjacov gárda6rilauy, vágyparancsnok 

anyagot,  teherautót bocsátott a villamosmü se&itségÉre. Set, 6 

maga ment a bányákhoz, hogy szenet szerezzenek az üzem tészére. 

A vám parancsnok megjutalmazta a viilarlostelep igazgatóját  és 

munkásait.46  

Az előzőekből kttiinik, hogy a nem kis nehézségek ellenére is meg-

oldották a helyreállitást, s ha kisebb szünetekkel is, de biz-

tositották a szükséges villamosenergiét. A forgalmasabb utcák 

kereszteződésénél iviámpákat szereltek fel. A szovjet hadsereg-

től munka ellenében autót kaptak, melyet  kijavitva saját és úr-

fuvarozásra használtak fel. 

1945-ben a Térilagvázoc  is megkezdte a termelést. Segitette a ter-

melés megindulását, hogy bizonyos mennyiségü nyerstéglával mar  

az inuuláskor is rendelkezett. A szénhiány miatt azonban csak 

hosszabb idő mulya kerülhetett sor az égetésre. A bányák csak 

élelmiszerért adtak szenet, igy a termelt téglát is csak ter-

ményért értékesitették. 

Anyag-, energiabiá.iy, felszerelés nehézségein túlmenőleg mindegyt 

üzemnél a tőkeiáxy is jellemző. Igen nagy mértékben hátrál-

tatta a termelést az egyre nagyobb méreteket öltő infláció és 

a vele párhuzamosan kialakuló cserekereskedelem. 

45,/ Kkfélegyházi Levéltári V. közgyül. jkv. 195/Ki. 1946. sz. 

46,/ Ikfélegyházi Levéltárt  uj Szó 1946. okt. 9 . 4. sz. 
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b./  A  kisé nfélevházj Városi Kózmúvek,  

A városi közgy ülés jegyzőkönyveit yveit olvasva, az 1945- 1:3-os 3-os évek-

ben több esetben is olvashatjuk az emlitett évek, országosan is  

figyelmet érdemlő, helyi kezdeményezéséről, a Városi löznüvek  

létrehozásáról. Az  emliéett éve ben Kiskunfélegyháza gazdasági  

életében igeis jelentős szerepet betöltő, s mind a mai napig  

talán a  legvitatottabb  intézmény volt. A tanulmány keretén belül  

fo ;lal kezíi kall vele több ok miatta  

a,/ országosan is figyelmet ér e ló helyi kezdeményezés  , 

b•/ tevékenysége sok tanulsé, g al szolgál,  

c./ igen jelentős szerepet töltött be  a termelés beinaitá-

sában,  

d./ a Kommunista Párt - a többi párt bevonásával - hivta  

életre,  

e./ tevékenysége fo lalkoztatta a város közvéleményét, sok  

elmarasztaló birálat érte, aminek a helyi politika, gaz- 

dasági élet alakitásában jelentős szerepe volt.  

Kiskunfélegyházs. m. város közóyülése 1945-ben több előterjesztés  

után a már emlitett 67/ki. 1945. sz. határozatávals  

"a bor és gyümölcs szeszfőzde, a téglagyár, jéggyár és a vá-

rosi villasnosmtvek - egy központi felelős vezető irányitása  

alatt kollektiv-alapon leendő üzemben tartását rendeli  el,  

a képviselőtestület által jóváhagyandó üzemterv szerint. Az  

üzemek üzemviteléhez szüksáes, s a megválasztott központi  

igazgató javaslata szerinti hitelt, forgötőkét engedélyezi.  

3tasit ja a  polgármestert, a központi üzem 16azgatót, hogy a  

3zijjártó féle, valamint a leendő Konzervgyár céljára  szol-

~álö Ficzán féle telep 'Ls csak ingó és irtatlan tartozékai  



-36- 

tulajdonjobának és jogviszonyának rendezése végett a megfelel 

intózkeaést az üzem mielőbbi me,,inditása céljából tegyék 

folyamatba. 

Indoklása A város közönségének ecyetenleges érdeke, hogy va- 

rosunk a gazdasági és keraiskedelmi fejlődés utjára léphebsen. 

A fed határozattal a közgyülés kimondta a közüzemek megalakulá-

sát, amelyhez később csatolják a Szljjártó-féle telepet is. A 

közüzemek később bővültek a !uvarczási Vállalat-tal is. 

1945. máj. 14-én a közgyülés Drahos Lászlót -a KP helyi szerveze-

tének titkárát- Közüzemi központi igazgatóvá megválasztotta. 

A közgyűlés elrendelte, hogy Dr Fekete Sándor városi ügyész dol-

gozza kis a "szabályrendeletet", ami elkészült, s a közgyülés 

némi nödositással el is fogadta. 4`J 

A Városi Közművek un. "tJzemterv"  alapján működött, ami a követ-

kezőket tartalmaztat  

Kiskunfélegyházi Városi K5züzemek Uzemegysójeit 

Központi Iroda 

Szeszfőzde 

Téglagyár 

Vágóhid és Jéggyár 

Vegyi és Konzervipari Gyár 

későbbiekbens Fuvarozási Vállalat 

Konzervgyár 

2./ Közüzemek vezetősége)  

a./ ügyvezető igazgatóks Minden vállalat élén egy-egy 

igazgató  áll, kiket a városi közgyűlés választott. 

Minden olyan ügyben, amik az üzemi bizottságok, vagy 

47./ Kkfélegyházi Levéltárs V. közgyiil. jkv. 83/Ki. 1945. 

J 
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az igazgatósági tanács hatásköre szómáX, .nos fenntart-

va s  önállóan döntenek. Jogkörük i iterjeclt az alkalma-

zottak felvételére, elbocsájtására. Az igazgatók, de az 

alkalmazottak is csak szakszervezeti tagok lehettek. 

3./ IRazratósárli tanácsstagjai az igazgatók, elnöke a köz-

ponti iroda igazgatója. A tanács havonta rendes, de bár-

melyik tag; kérésére rendkivüli ülést tart. )önt a beru-

házások, fizetések, illetve a tanács elé terjesztett kér-

désekben. 

4./ Üzemi bizottsá ;oks tagjait évente a munkások válas tják. 

50 munkásig 5 f ő, minden további 25 fő után 1 tag. 10 

tisztviselőig 2 fő, minden további 5 tisztviselő után 1 

tagot kell választani. Felügyelnek a munkahely és munka 

rendjére, javasolnak munkásfelvételre - elbocsájtásra, 1 

tagot kiillenek a Felügyelő Bizottságba. 

5./ Központi IrodatFeladata az üzemek könyvelésének irányi-

tása, ellenorzése. Irányit ja a kereskedelme. kapcsolato-

kat. Amelyik üzen igazgatói állása nincs betöltve, be- 

töltéséig iráziyitja az üzenet. 

6./ A Közüzemek el'cnŐrzéset  AZ  ellenőrzést a Felügyelő  Bi-

zottstc cyakorolja. Tagjai: a mindenkori polgármester, a 

f ószómvevő ás gezdaáági tanácsnok, az üzemi bizottság egy-

egy kii/dötte, a városi közgyűlés által választott két vá-

rosi k©pvitelctestületi tag. Joga havonta ellenbrizni az 

üzemek könyvelését, kötelessége negyede v ereként fel 

vizsaF.lni az üzemek és aKözponti Iroda könyvelését, vala-

mint  az év végi mérleget. 



7./ Mérleels  Minden 4v végén az _ zemek kötelesek mérleget ké-

szitersi, amit felülvir scál a Felügyelő Bizottság és az 

irazgt,tósági tan..áccs ,s- 1 egyetemlegesen felel a városi 

köz€,yülésnek. 

8./ A uje resé felosztása: A tiszta nyereség 50 'm-át a köz-

üzemek összes dolgozói között kell szétosztani minőségi 

szorzószánok alapján, amit az üzemi bizottság állit 

össze:  legalab 1.000 munkaóra, szaktudás, szorgalom, 

sgociális szempontok alapján. A tiszta nyereség 50 %-a 

felett a városi közgy(ilés dönt olyan formában, hogy mi-

lyen összeg kerül belőle beruházásra, illetve milyen 

üssze? et kell befizetni a városi főrénztárba. 

Alii a fenti poncokban nincs lefektetve, illetve menetközben ve-

tődik fel, arról az igaz atűsá'i tanács dúnt. 40  

A ki:.kuLfélegyházi Városi Közmüvek irányitás ában igen fontos 

szerepet betöltő Felügyelű Bizottságról már az előbbiekből is 

tudjuk, hogy minden üzem l-3 fővel képviselteti magái; os a Vá-

rosi Közgyiilés véghatározata szerint: 

"A városi közüzemek Felügyelő Bizottságába a Független Kis-

gazda P., a Szociáldemokrata P., a Polgári D. P., a Kommu-

nista P. és a Szabad Szakszervezetek egy-egy ós r,óttagul 

egy-egy tagját küldje ki. 9  

ami meg is történt. 

Kissé a felsorakoztatott tények mögé vsgy közé nézve, a követ-

kező jellemzőket lehet feli  smer;: 

a./ A Kom _jurista Párt kezdenyezte. az üzemek letetői - 

pártközi megállapodás alapján, a közgyűlés megerősité- 

4. / D. L. Bmlókiratai. Kézirat. 
49./ Kkfélegyházi Levéltárs V. közgyül. jkv. 225/Ki. 1945. sz. 
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tésével többségükben a Kor2nixr..ista Párt tagságából kerül-

tek ki. If7y a Központi Iroda vezetője Draho3 László, a KP 

vezetőségi tagja, Eszik István veterán a téglagyár veze-

tője, Csillag Vilmos a VÁllaiosmü vezetője, Mezei István a 

szeszfőzde vezetője, Szoc. D. P. tagja volt Álmási Gyórgy 

a Yát;Úhid vezetője és a Kisgazdapart tagja volt Dr. Fekote 

Sándor a közüzemek ügyésze. Alapvető bázis a Kommunista 

Párt volt, de érvényesült az 1945-46-os évekre jelleaszó 

koaliciós politika isi egy ttmükönés a munkáspártok és a 

demokratikus antifasiszta pártok között. Ez kifejezésre jut 

az 1945-ben újra választott közsülés -mint végső fokon a 

közüzemek legfőbb irányító és ellenórzá szervének- összeté-

telében, s mint látható, az üzemi igazgatók párt hovátarto-

zésában is. Nagy.  vonalakban ez az országos helyzetuek meg-

felelő, de közelebbről vizsgálva megállapitható, hogy el is 

tér attól, ugyanis a vezetőségben tú].sú :Ibe van  képvisel-

ve a két munkáspárt, ami biztositotta azok befolyását a 
nagyüzemekben. Ez a törekvés még fokozottabban érvényesül, 

s fő törekvése a KP helyi szervezetének. Az üzemek balolda-

li összetételét a riüödési szabályzatnak az a kitétele is 

erősitette, hogy unkavállaló csak szakszervezeti tag lehet 

a kczüzeuekben. A helyi nagyüzemekben a munkáspártok ilyen 

mértékű befolyásának megvalásvlása 1945-ben eltér az ország 

hasonló "parasztvárosainak „  helyzetétől. E ponton is meg-

előzték az országos szintet. 

b./ A mrködési szabályzat első olvasásra is meglepő és igen 

szeynbetünő, hogy szinte tel jesség4el a szocialista termafai 

viszo y ok meeyalásitását kisérlik  m g  1945-46-ban.  Ez mar 

l'.nyeesen elüt az országos fe3líettsági szinttől,  az emli- 

/i 



tett évek gazdaságpolitikájától. Mintegy öt évvel megelőz-

ték az országos fejlődést. Joggal merül fel a kérdés, hogy  

ez miben nyilvánult meet  

1./ Régebben városi, de részben magántőkés - országosan néz-

ve kisebb üzemek-termelési eszközök kártéritésnélküli 

kissaaiát~itásáb~_~__an. t,  Szijjártó-féle telep, Fispán-féle te-
lep, Villanosnü R.T., a Konzervgyári felszerelések 

alapját adó vankumüstök, stb. Ezt bizonyos fokig meg-

könnyitette, hogy a Szijjártó üzem elhagyott volt, il-

letve mint az előbbiekben emlitettem, a EP és a SzDP 

nagy befolyása.  

2./ Szbcikhista termelési viszony kialakitására törekedett  

a bérezést  az évi tiszta jövedelem 50 %-át, a végzett 

munka alupjá~i, a jó munkát végzettek /+ szociális kö-

rülmények/ között kell szétosztani.  Aminek lebonybli-

tását a munkások által választot üzemi bizottság végzi. 

Érdemes és lényeges annak is a magemlitése, hogy ennek 

a rendszernek ösztönösen kellett hatnia a termelésre. 

Az any-ai ösztönző jellemzője a szoc. bérezésnek. 

Napon figyelemreméltó kitétel a részesedés elbirá-

lásAnAl  a szakmai tudás figyelembevétele cs- . ' , mint  

a legalább 1.000 munkaórás teljesiióny, s ezzel a 

munkafegyelem megszilárditása, amelyek alkotói a szo-

cialista termelésnek. Külön is figyslemreméltó az igaz- 

gatók bérezési rendszeres 

"A képviselőtestiaet a közüzemi igazgatók fizetését egy-

forma összegben, éspedig a közüzemeknél foglalkoztatott 

szalonunkások legmagasabb órabérének középarányosa + 

30 5-b ^.n állapitja me ; és a fizetés ki számitásáná1 havi  



210 rmnkaórát vesz fig3relembe."50  

Az igazgatók b: rezésénél 	clai'va egyenicsités is  

érvényesült, hiszen nem  cgyenlú L:unkát végeztek.  

3./ L. mérle,észités a beruházás--aikumulációs összeg meg--
határozása, az összes üzem közveUon központi  irá~gyi-

tása az üzemi bizottságok, illetve a Központi lroaa  ál-

tal, mes.áiban hordta a tervgazdálkodás üizorjos felté-

teleit, ami szintén jellemzője a szocialista termelési 

viszonyok k, s ezen a téren is megelőzte az országos  

szintet.  

4./ Humánum és demokratizmus árad minden gondolatából. Meg-

becsülni a munkát, jogokat adni a munkásoknak. A munkás-

tanács -.apit a munkásság választo 'Jt meg;- több, mint ci.-

dek áddolmi ázerv, lénylejes jogkört gyakorol -amit a  

későbbi források is bizoxyitanak- még akkor is, bár 16-

nyegesen korlátozott körülmények között, agyikor 1947-

ben Szijjártó visszaszerzi az üzemét. Fontos szerepet  

töltött be a munkafegyelem biztosításában nemcsak a bére-

zésnél, hanem a felvétel, illetve az elbocsájtással kap-

csolatosan is.  

A közüzemek irányitásánU is a denok.oatikus centralizmus elvét  

kivánták meg-vulósitanii lagfőbű irányitója, og; ;'ben ellenőrző sxx  

szerve a városi közgyűlés, araelv a pártok küldötteiből, a város  

vezetőiből állván, szinte azonositani lehat a város közvéleményé-

vel. Ezt követően az Igazgatósági T^nács, amelyben e- ontó jog-

gal vesz részt minden igazgató, bármelyik kérelmére összeül. 

Ellenőrző szerv másodfokon a Felügyelő Bizottság, amelybe minden 

üzem munkáslétszámának meFfelelren munkásokkal képviselteti ma-

gát, illetve a közgyülés jelöli ki tagjait a demokratikus pártok 

50./ Kkfélegyházi Levéltár: V. közgy . jkv. 312/Ki. 1945. 



delegáltjaiból, akik  egyben városi képvizelők is. 

Mint az előzőekből kitűnik, igen jelentős szerege volt a terme-

lés bein1itásában már 1945-ben, sőt új üzem létesitését is meg-

kezdték, mint a konzervüzem, és létrehozták a Fuvarozási Válla-

latot is. Mindezt a már vázolt, a felszabadulást követő mély- 

pontról kiindulva végeztékt termelt szeszt, üzemi felszerelése-

ket gyártott, üzemeket javitott, 1 millió nyerstéglát, megvéd-

te az üzemek felszerelését, s munkaalkalmat biztositva hatalmas 

munkát végzett. Ki.ilönösen nagy jelentőségit, ha még azt is fi-

gyelembe vesszük, hogy szinte minden anyagi támogatás nélkül vé-

bezte munkáját. A városi közgyűlés, mint vésőfokon legfőbb be- 

ruházási joggal felruházott szerv, jegyzőkönyvei csak három eset-

ben tesznek anyagi /beruházási/ jellegü intézkedést. Első eset-

ben az Angol Magyar Bank KicL níólegyh ázi fiókjára ruházza a 

pénzügyek lebonyolitását. Második esetben a képviselőtestület 

az Angol Magyar Bank  R.  T. k:kx-i fiókja által Kkfh. m. város 

részére, a létesztendő konzervüzem beruházási céljaira a Földmüv. 

Min. Ur által folyósitandó 1,000.000 pengő összcgi.i államkölcsö-

nért kezességi ajánlatot  tesz. 51  

Adat arra vonatkozólag nincs,  hogy  meg is k,:.pták a fenti összeget,  

A harmadik jegyzőkönyv a villamos távvezeték jelvitásához Kiskun-

majsa és dászszentlászló hozzájárulását 800.000 pengő összeg-

ben elfogadhatónak találja. 

Nyugodtan mondható, hogy az eddigi eredményeket szinte teljesen 

önerőből érték el. 

Az 1945-46-os kibontakozás, s ebben ipari vonatkozásban igen je-

lentős szerepet betöltő közüzemek, sok nehézséggel küszködött,  

51./ Kkfélegyházi Levéltárt Y. közgyü.l. jkv. 2 13/Ki. 1945. sz. 
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amelyek a szocialista termelési viszonyok kialakítására való * •
törekvés ellen hatottak» Fontossági sorrendtől eltekintve« az 
országos méretű nyersanyaghiúny -melyre már utaltam-, az előző
ekben vázolt tőkehiány, s nem utolsósorban az egyre nagyobb mé- «
reteket öltő infláció. A gazdasági nehézségek az üzemek belső 
fegyelmére is negatív kihatással voltak. A pénzromlással össze
függően a kereseti lehetőségek is romlottak» melynek követkéz- 
tóben lazult a munkofegyelem. A közüzemek személyzeti-fegyelmi *
ügyekkel foglalkozó aktái -Levéltár- tükrözik ezt. Megnőtt a 
Jogtalan eltulajdonítások száma. A munko.bérek folyósítása is 
nehézkesen ment. Az üzemek igyekeztek a munkabért temészetben 
szolgáltatni, de "nem ... mindig közmegnyugvásra történt."

Hibák Jelentkeztek a vezetésben is -a későbbiekben részleteseb
ben vizsgálom-, intrika, feltehetően visszaélések is történtek, 
amik nagyban hézzétárulták a közüzemek körül kialakult mende- 
mondkáknak. A szakszerű vezetést sem sikerült mindvégig meggyug- 
tatóan megoldani.
Meglátásán szerint legalább ennyire Jelentősek a politikai okok is

A közüzemek létrehozása, a vezetőség összetétele, a nagyon is 
előremutató működési szabályzat a maga demokratikus, szocialis
ta temelési viszonyokat kialakítani kívánó törekvésével a KP 
kezdeményezéséből eredt, annak ellenére, hogy pártközi megállaz 
podás alapján került a közgyűlés elé, ami asgerősitette. A meg- ♦
erősítés időpontja azonban döntő. Akkor történt, amikor a régi 
rend Összeomlásából a reakció még nem tért magához, amikor az • 
ellenállásnak szinte semmi értelme és lehetősége mm látszott.
Az 1945-ös választások után a Kisgazdapárt; Lnével -helyi 
viszonylatban is- támadása erősödött, sőt még sok esetben a Sz.
ö. r-ban lévő polgári elemek -kiskereskedők, iparosok- is



támogatták. 

"Erkölcsi témogatást csak a Kommunista Párttól kapott ü köz-

üzemek vezetősége. De ú K. P nsk magának is éles harcot kel-

lett vivni a polgári páz:tokkal...Számos c; ób fontos prob-

léma kötötte le a Párt erejét, s igy  non  tudott elegendő se-

gitséget n,}ruji ani...a feltornyosult problémák leküzdéséhez." 52  

A vezetés szakszeriitlensége, a gazdasági nehézségek és a poli-

tikai okok összefonódva elégzé jól tükrözik a Szijlártó féle  

üzen visszawc.,asának körülményeinél,  ami a közüzemek felszámo- 

lásához döntűen hozzájáxul.t. 

A közgyUlés jegyzőkönyveit vizsgálva olvasható, hogy a Városi 

közüzemek Felügyelú Bizottságának bejelentése alapján a köz-

üzemekben "visszás állapotok" vannak. A bejelentés tárgyalását 

azonban a napirendről leveszik, mivel egyes kérdések még ki-

vizsgálásra szorulnak. A közüzemek működésének kivizsgálására 

e ,y bizottság  alakult,  melyben  az  öt uamokratikus pártot és a 

sza_szervezetet 1-1 tag képviselte. Megalakulásáról és a vizs-

gálat meLiíuAitásáról hivatalosan ért;esitette a közgyülésva 

polgármestert is.53  

Tovább bonyolitja a  már eddig is  raf4y port felvert -meglehetősen 

politikai szineze;;et nyert- közüzemek kérdését Drahos László 

lemondása, arait a képviselőtea -illet elfogad "feltételezve a 

vizsgálat eredményétől - és utódául Csillag Vilmost nevezi ki." 54  

1947. febr. 5-i keltezéssel /Polgármesteri iratok 1680. sz./ a 

Felügyelő Bizottság jelentést tesz: az adminisztráció vezetése 

52./ D. L. Rnlékiratai. Kézirat. 

53 •/ Kkfélegyházi Levéltár: V. közgyü.l. jkv. 255/Ki. 1946. sz. 

54./ Kkfélegyházi Levéltárt V. közgyül. jkv. 289/l. 1946. sz. 

J 
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igen kifogásolható, igy az ellenőrzés is csak pontszerit lehe-

tett. "A Felügyelő Bizottsg f eliAlvizsgálatát nem ejthette meg 

úgy, hint ahogy azt szerette volne." 55  

A következő köz&yUlés jegyzőköve képet alkot arról a nagy, tel-

jesen nyilt politikai összecsapá~r51, amire  a közgyllósen sor 

került: 

"ü közüzemeknél tényle` történtek mulasztások és visszaélések, 

s ezek szükségessé teszik a biinvádi eljárás fo1;yam ba té-

telét /polgn./...Kohut Béla (képviselő/...a bizottcLzot 

egyes személyek ellen rosszindulat vezette...örömének ad 

kifejezést, hogy ez az iigy végre a képviselőtestület és igy 

az egész város nyilvánossága elé került. A közüzemek igét, 

sokan a Kom. P-al szemben akarják felhasználni, , éppen ezért 

a Kom. P. kivánja az Ucy s'úrgős befejezés::t és a bilnösök 

megbüntetését...Tarjá t  i József szerint a közüzemi k.;rdés 

azért fajult eddig, mert egyesek a Szijjártú-féle telepet 

vissza akarják juttatni volt tulajdonosának...A munkásság 

mindenkivel szemben megvédi a közüzemet... 

A jelen lévő Házi Árpád alispán csodálkozásának ad kifeje-

zést, hogy Kkfélegyházán a pártok között ilyen ellentétek 

merültek fel...Kéri, hogy a vita helyett  a dolgokat törvé-

ny-es útra kell terelni, aminek  során a bűnösöket az illeté-

kes hatóság meg fogja büntetni! " 6  

Az id6zetből kitűnik, hogy az országos fejlődésnek iecfelelően, 

itt is az osztályharc, s ezzel a pártok közötti ellentét fokozó-

dott, másrészt Kohut és Tarjányi képviselők feltehetően elevenére 

55./ Kkféleyyházi Levéltárt Pcl{ármesteri iratok. 1680/1947. sz. 
/A továbbiakban: Pofig. i./ 

56./ Kkféleg,yházi Levéltár: 	 etgat 
V. jözb,;-  ü].. jkv. 307/Ki. 1966. sz. 



tapintottak az eseményeknek. Valóban, a szinte mesterségesen fel-

fújt közüzemi problémát a KP :Lompromittálására, illetve a Gép-

gyár visszajuttatásának előkészitésére használták fel, amit a  

későbbiekben közölt két polgármesteri levél tartalmaz és az a  

tény, hogy Szijjártó Gyula 1947. ánr-bán az üzemét visszakapja,  

szinte teljes bizonyossággal megvilágit.  

"Belű yminiszter Urasak, Budapest.  

Kötelességszerűen tisztelettel bejelentem, hogy a városi  

közüzemeknél anyai természetiz bajok vannak. A felsorolt  

összegek /tartozás/ 28.617 Ft 50 f. tesznek ki és ez azx  

összeg súlyosan hat a város pénztári helyzetére. Az üzemek  

az adóterhek fizetésével is komoly hátralékban varinak...  

legalább 15.000 forintot tesznek ki...Ezek részben a hibás  

vezetésnek, másrészt pedig a szén hiány folytán kényszerü  

stagnálásnak a következményei. - Sajnos a  közüzemek élén  

nem minden tisztségben voltak szakértő vezetők  

Polgámester"27  

"Iparü'yi Miniszter Ur!  

A Kiskunfélegyháza m. város közüzemei...nii3 zaki vezető nélkül  

állnak hosszú idő óta...az üzemek közül a  Gépgyár  nagyobb-

részt jóvátételi munkálatokat végez...Diclőbb szüksége mu-

tatkozik annak, hogy  ott hozzáértő irányitó le yen...Arra  

kérj fik Miniszter Urat, hogy az üzenek élére rendeljen ki  

oly-an személyt, aki  megfeleló szaktudásával előmozditari  

tudja az t...ho€,y a Gépgyárban elvállalt jóvátételi munkák  

szakszerű irányítás mellett határidőre elkészüljenek... 

PolGármester"58  

57./ Skfélegyházi  Levéltár: Polgm: i. 1947. III. 27. 4.420. sz. 

5d./ Kkféleyházi Levéltár: Polgm. i. 1947. III. 27. 4.421. sz.  

~ 
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A közüzzenekkel kapcsolatosan felvázolt folyamat befejező esemé-

nyéről igy tájékoztat a Félegyházi Közlönye 

"Üzemen és annak vezetését átvettem. Permetezőgép kószitését, 

javitásokat vállalók. Ujbóli szives pártfogást kér: 

Szijjártó Gyula rózmüves 

szesz- és konzervgyár berendező "59  

Lényegileg; ugyanerről tájékoztat az 1947. május 21. napjával kel-

tezett üzemi jegyzőkönyv is:  "eddig a Kiskunfélegyháza m. város 

küzüzeluei Vegyi ós konzervipar Gyár có ; alatt működött üzem fél-

kész és készárú és egyéb berendezési tárgyainAk, valamint kézi-

szerszámainak ős épületeinek a mellékelt 33 Gépeit olde1ból álló 

lelté..ri kimutatás alapján történő átadásáról, illetve átvételé-

ről. 

Jelen vannakl Kkf. m. v: ros képviseletében Juhász Kálmán polgár-

mester mint átadó, Szijjártó Gyula  mint ál-vevő, Csora Sándor 

szépvizsgáló és Cscntos József irodatiszt leltárazó tisztvi-

selő.* 

Ezzel betel,-iesedetté lett az üzen  ma  magántalaalaoba történő vissza-

adása. 

Hogy vált lehetségessé? 

a./ Feltétlen szerepet jatszott 1947 telén a reakció ellenállá-

sának fokozása, ami zösszefügg;ött a párizsi béketárgyalá-

sokkal. Ez aktivizált helyi viszonylatban is. 

b./ A közüzemeknél is feltétlenül visszaélések, hanyagságok 
történtek. 

c./ Kedvezően hatott az a tény is, hogy a Gópgyár jóvátételre 

dolgozott, igy az országos kötelezettségek szenontjáb6l 

59./ Kkfélegyházi Levétess F. K. 1947. máj, 3. 18. sz. 

60./ xkl'élegyházi Levéltárs Közüzemek 1-5d-ig. Feldolgozatlan anya 



sen volt közömbös a sorsa, termelése.  

fii../ A polgármester a Belügy— és Iparügyi miniszternek úgy  

állitja be a helyzetet, hogy a döntés nem lehetett két-

séges.  

e./ Vitatható, hogy 3zijjártó visszaszerzési törekvése csak  

szerencsésen találkozott—e az előbbi mozzanatokkal, avagy  

ennél több, együLt üködés esete állt fenn. Ez utóbbi lát-

szik valószint bbnek, ismerve a Kisváros személyi kapcso-

latait.  

Mindenesetre az üzem  életében 44atö változás tözkatio  ha csak  
átmenetilec is. Ilyen vonatkozásban önmagáért beszél az 1947.  

június 23—i üzemi értekezlet jegyzőkönyves ":bejelentem, hogy  

a birtokbavétel ugyan jogerős, de azt a mi.nisz órium még eddig  

nerc hagyta jóvá, az itt lévő összes tísztviselek hel.yze i,e sem  

jogerős. Ugy kell a nunkának menni, riintha a kLai )k itt sem len-

ne, Akkor állrAz a tisztviselők a helyzet magaslatán. Nemcsak  

fel ve ni. iehe .c, hanem elbocsájtani iN...iuom úz a fontos, hogy  

c.: l ~ ászán, haxwia az üzc:ia nivója emelkedjen." 61  

A fenyegetésekkel, a nunlz sok, tisztviselő 1 ,: munkájának fokozá-

sára való durva ösztönzésekkel, s ezen keresztit a kizsákmá-

nyolás szemérmetlen fokozására buzdító néhány sor is világosan  

mutatja, hogy másfél év után megkisérlik az ifizem kapitalista  

restaurációját.  

Az ismertetett nehézségek és voltozások hatására a városai küz-

zizem felszámolt. les üzemek megszültek, mint a favarozási  

Vállalat, Konzervgyár, mások, mint a Téglagyár, Szeszfőzd., Vil-

lanosmtt, városi irányitás és felügyelet alá kerültek.  

61./ Kkfélegyházi Levéltárs közüzemek 1-33—ig. Feldolgozatlan  

rag.  

~ 
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Ezzel az országos viszorylatban is uttörő .jelle-ii -gazdasági és 

politikai szempontból egyaránt fontos- kezdeméi ez :s jelentős 

mértékben éppen korai jellege miatt megshUnt, de tevékenységé-

vel, minden hiányossága ellenére is, kitörölhete élen érdereket 

szerzett Kiskunfélegyháza gaűda;;ági fejlődésében 1945-től. 

A helyi " na  yipart" vizsgálva az 1945-46-os években, meg kell 

el;1iteni még a DoháuybevUtó üzemet, amely 1876-ban létesiilt. 

Elsődlegesen női murrkaerőt foglalkoztatott. Léte a dohány ter. 

melós terdleti változásával, a Tisza vonalától a  Duna  felé tör-

tónő eltolódásával függött össze. Tevékenysége Csongrád és Bács 

m. északi részére terjedt ki, miután 1946-ban  Rács m. déli ré--

szének köz -no it ja Kisku halas lett. 1946-ban a kiskunfélegyházi 

telep modern, központi ftitésU dohányszáritó telepet kapott, az 

import Virginia dohány száritására. 1949-1A természetes útuu 

képezték ki a dohányt gyártási anyaggá. /Félegyházi Kiskun Na-

pok 1947./ Az üzem léte ós 1946-tót jelentős bővitése főleg 

azért számottevő, mert a foglalkoztatás kül6nÜsen a női munka 

miatt- Kérdősének megoldásában jelentős szerepet töltött be. 

c./  Kisipari, háziig. a éves tere. 

Az előző fejezetekben mar utaltam arra, hoy  a kisiparosság 

tevékenységének kibontakozását, fejlődését sok tényező befolyá-

solta. 

Az 19'11 őszén meginduló nagy társadalmi-gazdasági változások 
egyrészt vonzóan hatottak a kisiDaross árnya, elsősorban a szer-

vezett, szegényebb rétegére. Ezek közül több a Kommunista Párt 

tagja volt. Többen közülük a Szoc. D. P. helyi szervezetének 

baloldalát képviselték. Az í:j tírsadalmi rendtől nyomorának 

megsziinnését, d sok segéd önálló műhelyt -kispolgári szocialista 
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elképzelések- egy igazságosabb, emberibb világot remélt. Ezért 

nem egy köziilül. áldozatokat vállalt az ellenforradalmi rendszar 

és a II.  világháború idején. 

A kisiharossá, inen :;elentcs széma - a város társadalmi életé-

ben is -, akik önálló iriihelí7,-e1, jelentős felszereléssel rendel-

koztek, több segédet, tanoncot a]kalr.:^zők, ha érezték is a nagy-

tőke súlyát, és maguk is kizsákmányolók lévén "hidegen", lét-

kedve ±oradták az ólat. Ez jut kifejezésze az előbbiekben már 

idézett Ij artestiileti jegyzőkönyv hidegségében, tartózkodó 

hangában. Az új rend konszolidálása, az állam több iparserkentő 

intézkedőse, -.int már az idézett szabadpiaci rendelet- az kW;  

élet egyéb területeinek beindulása, a kereslet fokozódásából 

eredő naí robb haszon lehetősége, aktivizálta a job'ianvdu kis-

iparosságot is. Gátolta tevékenységét a r ersanynghi  áy, az 

infláció, ami azonban elsődlegesen a kisiparosság sze ;ónyebb 

rétegét sulytotta. A tűkével, összeköttetésekkel ás némi lelemé-

nyességgel rendelkezőket ellenkezőleg a gyors meggg:dagodás re-

ményével kecsegtette. Küliinben érthetetlen lenne a gazdasági 

renarség harcának oka, ami kétségtelenül nagy intenzitású volt, 

hiszen a helyi sajtó csaknem minden száma tudósit erről. A 

"cserevilág", a kin&lat-kereslet eltllódása a kereslet javára, 

élénkitőleg hatott a kisipar kibontakozására. Ez kifejezésre jute 

1./ felszabadult segédek számában: 15-46-os években nö-

vekszik. 62  

2./ új üzemek lótesitése, mint  pl. a bőrkikészitő üzem, ame-

lyet a Szegedi úton légő, háborí.s kárt szenvedett és hely-

reállitott Victória ipartelep épületeiben rendeztek be. 63  

62./ Kiskuífélejháza Városi Tanács V.B. Iparii.gyi Osztálya Segéd-
levél lajstromok. 

63./ Kkfélegyházi Levéltára F. K. 1947. aug. 23. 34. sz. 
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3./ Fokozódott az iparosok között az ellentét is: 

"Politikát az Ipartestiilet életébe. Természetes, hogy po-

litikat akarunk bevinni. A mi politikánk az, hogy minden 

kisiparosnak egyforma joga van az ipartestületben, úgy 

az igei intézésúben, m.nt az anyagelosztás terén. Tóth 

Béla urat el  akarjuk mozditani az ipartestület éléről. 

Mi nem bizunk Tóth Béla úrban és a kör;ilötte csoporto-

suló politikai klikkben. A már . 23-ára kitűzött válasz-

tásokon a kisiparosságnak alkalma lesz olyan ipar_ostár-

sait vezet& l választani, akiknek politikáiéban meg-

bizhat...Ez a politika a lemo'kr cia tiszta szelleme: kim 

letlen harc a reakció ellem "64 

Az iparosság 1obb és baloldala egyre határozottabban szembe  kerti  

és elk'; ].öniil er mástóim, ami megteremti a lehetőségét annak, hogy 

az ipartestületet majd felváltsa a KIOSz, illetve helyi viszony-

latban is megteremti a feltételét a KP ás a Sz.D.P. eGyesüléro. 

4./ Az 1945-46-4`1-es évek xisipari tevékenységének  fellendü-

lésére utalnak olyan adatok is, mint az 1946 őszén meg-

rendezett városi ujidépitósi kiállitás, melyet meglá-

togatott TildyrKéthly,  , r--kik igen elismerően nyilatkoz-

tak a város uráról, különösen a Közjóléti Szövetkezet 

háziipari termékeiről, melyek a megyeházán is bemutatás-

ra keriiltek: 'fülön pavilont kapott Kiskunfélegyháza a 

Budapestl Háziipari Bemutatón és Vásáron. Egyetlen me-

cyei /Pest/ város, mely ott önállóan szerepelt. Ugy 

városunk, mint az egész ország kiállitása általános Sas 
elismerést kapott."65  

G+./ Kkféleaházi.I.evéltár: F. K. 1947.  mart. 2. 9. sz. ós a 
&Irc. 16. 11. sz. 

65./ Kkfélegyházi Levéltár: F. K. 1946. nov. 9. 47. sz. 
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A fejlődést és a kisipar jelentőségét mutatja az 19+7=  

Félegyházi Kun-Napok ávköpyyve is. Csupán a kiadvány 70 iparos  

reklámji.irdetését jelenttette meg. A város polgármestere "Be-

köszöntőjében" irja, hogy a kiállitási termek során a város kö-

zönsége fejlett kulturáról, szebb és jobb iránti törekvésről 

tesz tanubizenyságct, a háziipar kiállitásában pedig káprázatos 

szép kézimunkák, disztárgyak mutatják fejlett izlését és szor-

galmát.66  

Serkentőleg hatott a stabilizáció és vitathatatlana a három-

éves terv, de előbb még meg; kall vizsgálnv  *  a Közjóléti Szövet-

kezet munkáját!  

d./  Kö2~,ióléti Szövetkezet 

1940-ben  Oncsa néven alakult, 1942-től 1(öz;61ét Szövetkezetté  

szervezik. Tevékenység szempontjából a kettíSk.ilönbözött:  az  

Oncsa tevékenysége csak a családiház ópités volt, a Közjóléti 

Szövetkezet szélesebb tevékenységet folytat: lakásépitésen túl 

libahizlalási-nevelési akció, anyaállat-juttatás, háziig ri te-

vékenrséC szervezése, stb. A város polgármestere hivatalból 

elnöke, ellátmányt a városi pénztáron keresztül kapott a minisz-

tériumtól. 

Mint emlitettem, Kiskunfélegyházán fő ipari tetéken,Ysége a há-

ziipar patronálása,ezen  belül fiiz- és szalmafonás, melynek leg-

kiemelkedőbb milrelője Vizhányó Alajos, többszörösen kitüntetett 

művész volt. Másik fő területe a 200-as cérnából készült csip-

ke, bl'zhimzés, stb. A háború alatt kb. 800 embert fo{,lalkoz-

tatott, többségében katonai szolgálatot teljesitők háztartás- 

66./ Kiskun Múzeum: Félegyházi Kiskun-Napok. 1947. Kiadvány. 10. 
old.  

A  
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beli feleségeit és éayaiakat. Termelési ttí érték kb. évi 

6 tiiliió pengő  1944-es értékben. Eger.-egy bedolzozónak átlagban  

havi 100-150 pengő jövedelmet jelentett, 

1)44. nov-ben, mig dolgozott, elsőnek ajánlotta fel szolgálata-

it a  Debreceni  Kormánynak, melyre a kormány elismerését fejezte  

ki. 

1944-45-ben Budapesttel az összeköttetés megszakadása miatt, te-

V.:_.onj 6 c átnenettleg megtorpant, de felismerve az adottságo-

ka4 a helyi szükségletek kielégitésére áll át központi irányi-

tásra. Tervékeit a Juhász Testvérek üzletében értékesítette;  

puloverek, Lesztytik, ruhák, A későbbiekben Dr. Molnár Erik  

népjóléti miniszter támogatta anyagellátás terén és lassanként  

sikerült kil#pnie az elszigeteltségből. A kiallitásokon való  

ue jelenésük, eredményeik, -melyekről már az előbbiekben irtam-

meghozta eredményét.  

A Köztársasági elnök és felesége a félegyházi csipke- és házi-

ipar segítését megigérte. Igy azt is, hogy a Közjóléti Szövet-

kezet állami kölcsön iránti kérelmét közvetlenli hozzá küldje  

mer, illetve feltétlenül jelenjenek meg Budapesten a külföldi -

ek részére rendezett kiállitáson. 67  

n z l°4G--os 	 erdd- 

m6n*éről irha a helyi sajtó, hogy 

"A  vásáron kötött ismeretség alapján Anglia és Dél Amerika 

felé is elindultak az első mintagyűjtemények. Stockholmba 
r 

viszik februárban a Közjóléti Sz. kióllitási anya€át." d  

67•./ K f legyhází éltárs F. K. 1946. okt. 18. 44. sz. 
63./ Bottlik Mihály Visszaemlékezések. Született 1909. Lakik 

Kkfháza, Molnár Béla u. 31. A Közjóléti Szövetkezet volt 
ügyvezető elnöko, jelenleg a Kiskunsági Cipggyár főköxiy-
velúje. /A továbbiakban: Botlik főkönyvelő,7  

~ 
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E rövid beszámoló is jogos büszkeséggel tölthette el a város la-

kosságát, nem mindennapos siker oz, nem minden város dicseked-

hetett ehhez hhsonlóval. 

Az 1947. évi "Félegyházi Kun Napokra" kiadott könyvecskében irja 

a szövetkezet vezetője, Bottlik Mihály, hogy a háziipar és a 

háziiparszerű foglalkozások ezideig vállakozók kezében voltak, 

akik ugyan megteremtették a külföldi összeköttetéseket is, de 

cél nem a háziiparos jobb kereseti ltehetósée, hanem az  üzleti 

nyereség volt. Célt jó és egységes áruért a bel-  Úr  külföldi 

fogyasztó által fizetett árnak néhány százalék költség levonása 

után a termelőhöz, a készfitőhöz való eljuttatása. 

A szövetkezet irán itsa a termelést, de fő területe a minőségi 

árd értékesitése legyen. "Lényeges az értékesités szempontjá-

ból a termelés egységessége, igy lehetővé válik, hogy 3-400 

ember dolgozhasson."69  

A piac-szerzést a már emlitett kiállításokon való sz crerJlés-

sel, az egységes és minőségi termelést tanfolyamok szervezésé-

vel igyekezett elérni.. Igy  1947 őszén az "Iparügyi Minisztérium 

háziipari osztálya...egy oktatóképző tanfolyamot rendez vá-

rosunkban." 

l9 ban, o32Fíl ZOQ rendelettel feloszlatiák  a helyi szövetkezetet 

is. Az országos rendeletet, s ezzel a z országos szervezetet 

elsősorban a gyakori korrupciók miatt readelték el. 

Ha nem is könnyit munkával, de mégis jelentős tömegeknek nyuj -

tott an °agi támogatást, teremtett munksa7  ka] mst,  s igyekezett 

a budapesti kereskedő cégek kizsákmányolását meghiusitani. 

69./ Kkfélegyházi Levéltára F. K. 1946. not. 16. 48. sz. 
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Szerepét, tavékendségét, hagyományait szerencsésen használta 
 

fel  a később  megalakuló Háziipari Szövetkezet.  

c./A  eves  terv  

Nagy visszhangot váltott ki a terv elfogddása:  

"A Tef'v: törvény lett. 1947. júl. 8-án agylés elfogad-  

ta és törvényerőre emelte...magábel foglalja a mezőgazdaság,  

ipar, kereskedelem és ku1 t-ura e:;ész területét ... 

Üdvözöljük a nemzetgyyülést, amely megértette a munkásság  

erőfeszitás6V,...és kemény harcok után törvényre emelte." 

Elkészült a város 3 éves terve is. A tervezetek fő aélki-

tüzése munkalehetőség teremtése, mellyel a város lakosságá-

nak anyagi és kulturális jólétét emelhetik. F y albizottság  

megalakult, aminek feladata a 3 éves terv helyi céi itüzé-

seinek végrehajtása és ellenőrzése volt. linden párt terve-

zetet cészitett, ami a közgyül€si jegyzőkönyvből, de a helyi 

sajtóból is 1 i tünikt 7°  

"Sok szép el :ond.ol ás  al inöul neki kelegyháza. A í bispán ur-

hoz már fölterjesztett terv összesen 16 ás fél milliáóra rug,  

aaibU 14 milliót  az államtól remélünk kapni. Néhány merészebx  

óhajt adunk közre: a Fehér és a Kossuth iskola helyére eme-

letes ic':olát, városban vizvezetéket és csatornázást gondol-

nak, strandfürdőt terveznek, a Péteri tó mellett egy munkás-

üdülőt, M.indszont-&élegyháza között kisvasútat."  

A visszhang jól lemérhető a városi vezetésen túl a dolgozó tö-

mebek körében is:  

"A három éves terv megindulásának kaneplése a dohánygyárban...  

70./ KkfóleL;yházi Levéltár: t941114; F. K. 1947. júl. 5. 27.  sz.  

~ 
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11 órakor gyalt össze a dohán;-üzem munkássága, hogy ... a  

terv megindulását ünnepelje...Záhorszky József...a munka  

fontosságát méltatta..."  

A vasutas szakszervezet gyűlése kifejezésre juttatta, hogy  

"erságesen álurak Gerő riuhzter mögött. " 71  

A visszhang kedvtizű =  szép tervek születnek s tíüsá;osan is sok 

támogatást vártak a kormánytól. A helyi akkumulációs források  

olyan csekélyek, hogy a felemelkedés egyedüli módji  Rk  csak  

ez látszott - lényegileg igy is valósul meg, csak jóval később,  

ami az állami akkumuláció /feltételét képező nagy államositá-

sok/ és a termelés növekedésével vált reálissá. IFy túlmérete-

zett, irreális volt a városi terv, nem is sok valósult meg 

belőle. A tervből szerubet nő az is, hogy elsődlegesza helyet  

foglaltak el  a kommunális jelleji beruházások, 1948 aug-ig  

a város 656.000 Ft-ot kapott a munkálatokra. 72  

Az ipari tizemek külön tervfeladatot  nem kaptak, illetve csak 

egy, a Szi ' ártó féle ifizem ' óvátételi szállitásokkkal kacsola-

tos n, a.ait viszont teljesitettek is.  

Ez  nyomon követhető a helyi sajtó tájékoztatásából ist "Nagy  

nehézséggel küzdve, de megvalósitjuk a 3 éves tervüket. A na-

pokban jártunk Szijjártó Gyula gyárábau...a kor vette át egy 

orosz mérnök...azt a hatalmas 4 késziilcket, amit megfeszitett  

erével 2 hónap alatt készitett el a gyár. A négy, darabon-

ként 1.000 literes vaakum...a majdnem L0 mázsás gépek minden 

szegecsét a gyár munkásai állitották elő kb. 4.000 munkaóra 

71./ Kki:élegyházi Levéltár: F. J. 1947. aug. 9. 32. sz.  

72./ Kkfélegyházi Levéltárs F. K. 1948. febr. 7, 6. sz.  

~ 
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van ezekben a gópekben...H 100 főíji azakaunkárság újabb nagy 

rohanna indul. "73  

Az üzem életében jelmtős változás következett be zx 1948—ban 

az állaiaos itás sal . 

73 ./ K:fé1 ef-nházi Levéltárs F. K. 1948. jan. 17. 3. sz. 



3./ Az 1~}i-§-51 közötti időszab iellemzúi. 

a./ Az államositás.. az I. 5 öves  terv viaszhanga.  

A "fordulat éve" /1947-48/ és az azt követő övek 1951-ig váro-

sunk életében is dontó változást hoztak. Kitározott gazda-

politika a szocializmus é itésére bice az időszakra  tevődik 

a helyi bankok, üzemek, iskolák államositása, kaIG a város to-

vábbi iparositásáért, az első ipari szövetkeze tak, az állarai  

támogatás és korlátozás politikájának megvalósulása, a KIOSz 

megalakulása, s mindezek által a szocialista terualsi viszo-

nyok kialakitása, a lakossá létének és tuciatr.nAk emelésére  

való törekvés.  

A tanulmány tmáját tekintve, elsősorban a pzikiártó-féle vál-  

lalat sorsál; kell megvizsgálnunk,  mint a város egyik leg jelenr-

tősebb vállalatáét, amely-mint ez előzőekből kinini'- 47 ta-

vaszától, ha átmenetileg is, de imát magántőkés vállalattá  

lc -ct. Az üzemet 1948-ban all.mositották, az okmányok elkallód-

tak, telekkönyvileg, :aée jelenleg sem  nyert kellő elintézést.  

Az  álla1ro5itott üzem helyzetét  jól neevilágitja né,ány jegyző-.  

könyv, mint pl. az 1949. 11. havi -Lzcri je;yzőkönyvs  

"Szijjártó Gyula olyan terveke c és adósságokat ha ;yotI. a xrd a-

kui kb, amelyeket még most is nyögnünk kell ós amiatt nem  

tudunk szociális célokra áldozni."74 •  

A helyzet talán még alaposabb mc3gvil.ágitását adja az az 1949.  

jelentés, amit az "Állami Ellenőrzési Köziont"-nak  

irtak s  

74./ Kkféleeyházi Levéltári Kiskunfélegyházi Állami Gépgyár  
I./2. Feldol ozatlan anyag.  
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„A vállalatvezető elvtárs 8,20 Ft- talált a kasszában és 

'780.000 Ft. adósságot. Karbid, elektróda, és a szükséges 

nyersdnyaok hiányában szenvedtünk. Munkabérrel 20.000 Ft-

al és két hónap 4ollektiv differenciával + 3 i)611api tiszt-

viselci Fizetéssel volt elmaradva."75  

Világosan kitünik, hogy e gy  meglehetősen nehéz, kilátástalan 

helyzetben lévő üzemet államositottaakk. Következésképpen felme-

r^zl a kérdés, hogy miért jutott ide ez az üzem? Egyik alapvető ,  

oka az állami korlátozás politikája -amiről részletesebben 

esik majd szó- ami elsődlegesen a magánkapitalista vállalatokat 

terhelő adópolitikában nyilvánult meg, ami egyik hathatós esz-

köze volt egyidejdleg az ipari kapitalista szektor felszámolá- 

Srnnk,  az államositások előkészitésének. Egyszerűen arról van 

szó, hogy a legfokozottabb szervezés és észszerü termelés mel,. 

lett is szinte képtelem lett a különböző, igen jelentős álla-

mi terhek kie ,yenlitésére. Feltétlenül szerepet játszott az 

adott időszak fő olitikai-gazdasági tendenciájáiaak feliamerá-

se is a tőkés részéről, ami gy ugyan csak részben bizcnyithatá. 

Vagyis  különcsebben nem is igyekezett e terheknek eleget tenni, 

sőt -ez a részleges bizonyi.ték- igyekezett menteni a menthetőt. 

Több gépet, fontos nyersanyagokat vidéken - ✓Gyöngyös-illetve a 

kecskeméti fiókvállalatába helyezett át, nyilván számitva 

arra, ami bekövetkezett: az állanositásra. Mindenesetre az 

tény, hogy  nyersanyagokban  sziikölködő, de adósságokkal bőven 

rendelkező üzem volt az államositáskor. 

Az üzem fejlődése a "gazdák" és a gazdaságpolitika változása 

ellenére is fejlődik. Ezt kétségtelenül mutatják a leltári 

75./ Kkfélesybázi Levólt6.r: Ki ckui éleaházi :11:. i Góp yár 
I./2. Feldolgozatlan anyag, 



438.560 Pengő  

78.935 Forint  

123.320 "  

216.493,02 "  

/ F.6án üzem/  

/állami  vá11./ 

20.—  

.  

76  

jegyzőkönyvek:  

a./ Felszerelés értékes  

1945. nov. 15.  

1947. jan. 1. 

1947. múj. 1.  

1948. dec. 31.  

jelentős fejlő— A  statisztikai adatok hatalmas erőfeszitéseket,  

d.é st mutatnak:  

b./ Tem~°rlé,s a ada it 

term. érték nettó értik 1 munkaóra  

	

1948. nov. 	— 	Ft 

	

1948. dec. 	130.000 "  

	

1949. jan. 	230.000 " 
	

Mow 

	

1 " febr. 	270.000 "  

	

" márc. 	491.000 "  

	

" jún. 	 418.000 " 174.000  

	

" júl. 	504.000 " 210.000  

L , 48 F'  

A számok sokat mondo.nak, de ezeket méz kie,észitik, az államo-

sitott üzem életét még teljesebbé teszik előttünk a leg.Yző-  

kör,yvek,  melyek szerint a vállalatvezető e.z elmaradt fizeté-

seket 2 hét alatt rendezte, fürdőt is épitettek és egy étter-

met a rcmokból.  

Az 1949. júl. 12ei jegyzőkönyvből kit .nik az is, ho y jutott  

már konyha felállitására, oktatószobák készitésére, öltözők  

készitésére, könyvtár létesült és sor került a tanoncok nyaral-

tatására.  

76.1 Ihféleyházi Levéltárs Kiskunfélegyházi Állami Gépgyár  

I./2. Feldolgozatlan anyag.  
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A kétségtelenül nagy  fejlődés mozgatórugóire a jegyzőkönyvek 

hivatalos, Őzáraz adatczerü.felsorolásán túl sokkal jobban rá-

vilá€itar.ak a sajtó cikkei: Félegyházán a Szijjártó-féle gép-

gyár munkásai is leirhatatlan lelkesedéssel vették tudomásul 

az üzem államositását..Pénteken este a munkások 6 órakor mun- 

kásőrséget állitottak fel, nehogy anyagot vagy szerszámot csem-

pészhessenek ki a gyár területéről. S az őrsét megvédte, amit 

1945 tavaszán újjáépitett. A kecskeméti fiókvf'llalatot is álla-

nositották. A tulajdonos oda csempészte át a félegyM  i telep-

ről a drága gépeket és nyersanyagokat. Báe= csak 16 embert 

fo ,lalkoztatott a kecskeméti fióktelep, mégis államositás alá 

került. 77  

Az államositás Új lendületet adott. Az üzemi pártszervezet sza-

bü3on aj jáclakulha;;ott. Az üzem munkaversenyre hivta ki az 

egyik budapesti vegyipari gépgyárat a hároméves terv keretében 

az üzemre vonatkoztatott feladatok teljesitésében. A mun'kalen-

ci:,ilet, az új viszonyok kedvező hatása az üzem termelésének nö-

vekedésében, az üzem gazd.6.lkcdásának rendeződésében jól lemér-

hető. 1946. júniusra a termelés 25 ;-.kal euielkeőxs tt, az "örö-

költ" adósságból 550.000 forintot e yerrlitetcek. 78  Gyökerosen 

megváltozott a munkafegyelem. Az üzem 120 iás munkássága egyéni 

ós csoportos munkaversennyel igyekezett a termelést növelni. 

A termelés mennyiségi növekedésével párhuzagosan a minőségi 

fejlődés is kóts égtelex 1 lemérhető: 

"Állami Gépgyárunk sikere a Budapesti Nemzetközi Vásáron. 

Impozáns pavilonra' vett részt. Az 1500 literes, 4,5 magas 

vacutmaüstünk a csodálkozás központja a Centenáris csarnok- 

77./ Kkfélesyházl Levéltár: F. Z. 1943. ápr. 3. 14. sz. 

78./ Iff.-fé?eGyházi Levéltár: F. P. 1948. jún. 26. 26. sz. 



nak, Általános jelszó a gépvárban, 4ogy a munkaverseny 

sikere az erő 5s a gép ésszerű aikalmazá: ától függ. A mu  

nagy vacuuműstök egyes alkatrészei#,amit eddig meleg úton 

.észitettek, n.c st sajtolással állitanak elő. Rövidebb idő 

alatt és jobb mirősé;ben. a79  

Az idézett riportok -ezeket adatszezv.en alátámasztó jegyző-

könyvek-- kétségtelemé teszik, hogy az állaositás, az államo-

sitott Uzem további tevékenysége az üzem dolgozóinak eyet-

trtésével, sőt aktiv erőfeszitésével párosult. Fghtehetőleg 

ezt elősegitttte, erősitette az 1947-ben a magántulajdonná 

válást követő lcbbezetlen intázhedésak. Kibontakozott a munka-

verseny, 1els ógy ,Itt a,_z  _adott teanik 	ze iibb felhaszná- 

lása, ami nemcsak anyagiakban, a munkabér növekedésében, a ter-

me150 ndvekedésében jutott kifejezésre, hanem a Nemzetközi  

Vásáron erkölcsi sikert is hozott. A vacuum-stön kívül el-

ismerően nyilatkoztak a gyár kiállitott miniatUr szeszfőzdé-

jéről is. A cikkekből kidrül, s nyilván, a munkafegyelem és a 

termelés növekedésében jelentős szerepet töltött be az újjá-

alakult pártszervezet. 

1949-tő]. mint KGM vállalat az Általános Gépipari központ irá-

nyitásával dolgozott. A vállalat profilla 1943-50 között nem 

határozható meg e{értelmüen. 

Eleinte folytatta a permetezőgépek, szeszfőzdei berendezések 

gyártását. A termelési volumen növekedésével más jellegi igé-

nyek kielégitésére is sor kerülhetett. Igy szárító- és szellő•• 

zőherendezósek, mezőgazdasági gépek -Mint a törökszentmiklósi 

és a makói gépgyáralt kisegitő j e- ggártásáva1 is foglalkoztak. 

79./ Kktfélegyházi Levéltár: P. K. 1948. aug. 14. 33 . sz. 
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Jelentős termelési feladatot jelentett az üzemnek a ,ióvátóteli,  

termelés.  Jugoszláviának szeszfőzdei berendezéaekot —vacuu*-

üstöket— gyártottak.  

1943. jan. 1. 	kész 36p 	137.584,40 í't.  

félkész gép 	38.580,— "  

Összesen: 	176.164,40 Ft.  

1949—ben készülő gépek: 	175.650.— Ft.  

Az 1949. június 23—i jegyzőkönyv arról számol be, hogg  

"mivel a jugoszláv jóvátételi munkák 	okok miatt  

meGszüntek...havonta 20--25 féle munkát kellett végez- 

nünk. r80  

Az eléggé nagyméretű jóvátételi munkák miatt országos viszony-

latban is jelentős az üzem tevékenysége. E megrendelések nagy-

ban hozzájárultak az üzem -vermelési volumenének bővitéséhez,  

de megsziinésük szinte szükségszerűvé tette az üzem profilvál-

tozását. Ebben hatótényező az I. 5 éves terv.  

A Szijjártc—féle telep álleiositásán túlmenőleg sor került a  

malmok államositására, sőt —valamivel később— a villanosmüre is,  

amit 1949. évi június 18—án visszamenőleg f. 6. máj. 1—i idő-

vel állami tulajdonba vettek, amit a polgármester jelentett  

be a Városi közgyülésen.31  

Az ország lakosságához h:~sonlóan  Kiskunféleaházsix is nagy iz-  

galommal, a további fejlődés zeményóbe vetett  hittel  várta az  

I.  5 éves terv célkitűzéseit.  Kiskunfélegyháza elsősorban is  

ipari vonatkozásban, és sokat is remélt. Erre enged következ-

tetni  a  Féle házi Közlöny már 1948. nov. 27—i /48/ száma:  

80./ Kkféle,gyházi Levéltár: Kiskunfélegyházi Állani Gépgyár  

I/2. Feldolgozatlan anyag.  

81./ Kkfélegyházi Levéltár: V. Közgyül. jkv. 14328/Ki. 1949.sz.  



"Nagy ipari centrá épitik ki Félegyházát az 5 éves terv  

keretén  belül,# 

A város vezetősége is kellően felismerte az I. 5 éves terv je-

lentőségőt, a nagy változást, célkitüzés:kot, de az ebből ere-

dő országos és helyi feladatokat  ás a lehetősé  eket is.  

"Az a feladatunk, hogy az 5 éves terv alatt országunkból az  

agrár, ipari országból — ipari—agrár országot teremtsünk." 82  

Néhány hónappal J.ásőbb —1950. ápr. 14— már konkrét bejelentést  

tett a polgármester a közgy lésen:  

" ...most már egészen biztosan áll előttünk a kép, b ;szélhe-

türk róla, hogy városunk az 5 éves terv során, olyan intéz-

ményekhez jut, amely létesiim;ény még egyetlen vidéki vá-

rosnak sem .utott, természetesen ezalatt az alföldi váro-

sokat értem. Városunk területén május 1--el megkezdődnek  a 

munkálatai a 40 millió forin.os költséggel felépitendő  

Középnehéz Gépvarnak. /Lelkes éljenzés á: s taps./ Nem kell  

arról beszélnem, hogy mit fog ez az üzen jelenteni...a  

munkanélküliség felszámolását...rmegindul városunkban a  

kulturális élet...az öntudatosabb politikai élet :kialaku- 

1 ása. "83  

Ez utóbbi jegyzőkönyvi idézet néhány sora kétségtelenül sok je-

lentős tényezőt világit megt  

a./  A  város vezetőségét az első 5 éves tervvel  kapcsolatosan  

adódó helyi lehetőségek vezérelték, sőt ezen t 1menő-

leg lépéseket is tettek a lehetőségek kihasznAlására.  

Tárgyalások, személyes kapcsolatok, írásos kérelmek  

62./ Kkfélegyházi Levéltárt V. Közgyül. jkv. 19932/Ki. 1949. sz.  

~3./ Kkfélegyházi Levéltár: V. Köz,yü,1. jkv. 1 1 50. ápr.  14. 
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sorozata jellemzi a terv beindulását megelőző évet, annak 

érdekében, hogy Kiskunfélegyházát komoly nagyüzemet kap-

jon. A város közvéleménye -a már előbbiekben idézett cikk 

is tükrözi- a helyi sajtón keresztül is élénk figyelem-

mel kisérte a kezdeményezést, ami nem is volt eredmény-

telen. Az üzen ideteleitéséért  a szomszédos városokkal 

is harcot kellett vivn3',  hiszen volt olyan központi el-

kápzelés is, hogy valamelyik tiszamenti város /Csongrád 

vagy Szentes/ kapja ezt az üzemei. A harc pozitiv eldönt 

tésércl --►.iskunfélegyházi szempontból- tájékoztató pol-

; rmesteri bejelentés érthetően nagy tetszést aratott a 

közgyülésen.84  

b./ Világosan tükröződik az idézetből, hogy a  város vezető-

sége elsősorban a még mindig nagyfokú latinkanélküliséK 

felszámolását  -ez kissé túlzás volt, reálisan csak az 

eno hitéset- zenélte az üzem telelpitésétő1. 

c./ Bölcsen ismerték fel a_ na-yüze:;ii tele itésének hely_ . társa- 

d,alomfoamáló következményeit, mi.rt a __La tzirális élet fej-

lődését, mint a még ennél is jelentősebb "öntudatosabb 

politikai élet kialakulásá"-t. Pontosabbam, helyesen lát-

ták meg, hogy következményeként vérosi szinten is kiala-

kul majd a nagyipari munkásosztály, amely a város poli-

tikai életét befolyásolja, aktivizálja. 

84./ Dr. Cseh Laszlós Visszaemlékezés. Született 1913. 1945--ben 
Kiskunfélegyháza város közgyülési tag, 1945 -től a KP járá-
si, majd városi titkéra. 1948-t61 polgármester, 1950-től 
megyei VB elnök, majd titkár, 1965-tői a kkfházi lárasiTTB 
elnöke és az . MSzMP járási Pártbiz. tagja. Lakik: Kkfháza, 
Kilián  G.  u. 11. /A  továbbiakban: Cseh nlgm./ 



b./ Az állami támogatás és korlátozás politikája.  

Az első Kisipari Termelő Szövetkezetek  me ;alak-ulár~a. 

A város iparának fejlődéséről lehetetlen lenne hü képet for.  

málni az államhatalom "kibontakozott és alkalmazott" 85  gazda-

ságpoliti..kájénak helyi vonatkozású. -teljességre nem törekvő-

tárgyalása nélkül. Ennek az országos gazdaságpolitikának főbb  

jellemzői 1948-igt  

1./ Az emlitett gazdaságpolitikát a népi demokrácia álla. - 

hatalma gyakorolta. 1948-ig munkás-paraszt demokratikus  

diktatúra a jellemző, amely a munkásosztálynak, a munkás-

pártoknak állandóan erősödő hatalmi poziciót biztositott.  

2./ Ily a "helyreállitási feladatokat elvbe lehetett kötni a  

tőke erőteljes korlátozásával, sót fokozatos felszámo-

lás áva1. „86  

3./ A gazdasági élet irányitásában egyre erősödő álbáni  be-

avatkozás ió eszközei: állami vásárlások, anyag- és  

energiagazdálkoclás, inflációs finarszirozá,s, szigorú  

pénz-  és hitelpolitika, következetes adópolitika, ár-

és bérszabályozások, az üzemi bizottság ellenőrző tevé-

kenysége, igen koncentrált beruházások, vagyondézsma-

rendelet végrehajtása 68 nem utolsósorban stabilizáció.  

4./ Az állami beavatkozási -támogatás és korlátozás- politika  

fokozódása a stabilizációval, majd a 3 éves terv beinüi-

tásával ás az első 5 éves terv előkészitésével, vala-

mint a politikai élet, vele az állauhatLlom fokozatos  

85./ Századok. 1965. 4-5 szám. Berend  Y.  Ivánt A . gazdaságpoli-
tika két évtizedének történetéhez. 806. old. /A továbbiak- 

ban: Századok. 1965. 4-5 sz7  Berend: A gazdaságpolitika/  
86./ Századok. 1965. 4-5. sz. Berend: A gazdaságpolitika.ö06.old4  
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balra tolódásával egyrészt lehetővé, másrészt szükség-

szeriivé is lett. 

5./ E gazdaságpolitika -az ipar vonatkozásában- globálisan 

feltótlenül helyes volt, de néhány negativumát is meg 

kell emliteni: extenziv módon törekedett a termelés növe-

kedésére, a mennyiségi mutatók elur&i'sodtak a minőségi 

mutatókon,  a  korlátozás és támogatás politikája nem volt 

esetenként eléggé rugalmas és szelektiv -fcicL. a kisipa-

rosság vonatkozásában-. Mindezek torzuláshoz vezettek 

-amit a mezőgazdasággal kapcsolatos politika még csak 

fokozott- már az 1948-49-es években, összpontosultan és 

kotakrót formákban jelentkeztek a1. else 5 éves terv cól-

kitiizéseiben és időszakában. 

6./ A tárgyalt gazdaságpolitika jellemzője, hogy a magyar 

társadalom széles alsó tömegeinek támogatását birta. 

7./ A korlátozás politikája, s ezen keresztit az állam fo-

kozódó irányitása tette szükségessé és egyben lehetővé 

a nagy államositásokat, 1947-re a vállalatok jelentős 

része a csőd szélére jutott. 87  

8./ Az állami korlátozás és támogatás, a politikai élet bal- 

ra tolódása természetesen és igen sokrétüen összefügg 

az első Kisipari Termelő Szövetkezetek megalakulásával is. 

E rövid általános jellemzés után meg kell vízsgá3M ., hogy a 

felsoroltak hogyan érvényesültek Kiskunfélegyháza vonatkozá-

sában. Nagyon természetes ós világosan kell látni, hogy a vá-

ros gazdasági és társadalmi viszonyainak megfelelően az álla- 
s 

mi támogatás-korlátozás, az állami beavatkozás politikájának 

67./ Századok. 1965. 4-5. sz. Berend: A gazdaságpolitika.807.old 
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az egyes alternativái nem szorosan jutottak kifejezésre, nem 

azonosan jelentkeztek az országossal. Ennek döntő okai:  

1./  A  Városi Közüzemek megalakulása és működésével-amit az 

előnőekben részletesen táruraltam- alig mondható, hogy 

jelentősebb tőkés vállalat maradt Kiskunfélegyházán. Je-

lentősebb tőkés vállalatnak csak a néhány malmot és a 

néhány, 10-15 főt alkalmazó,anufaktura» szinvon.lon 

álló műhelyt lehet megemliteni. Ez a kép valamelyest 

módosult átmenetileg rövid időre 1947 áprilisában, ami-

kor a Szijjártó-féle üzem ismét magántőkés vállalattá 

lett az 1948-as államositásig. 

2./ Az állami beavatkozás politikái a  érvényesült, de helyi 

vonatkozásban az adottságc'.-nnk megfelelően elsődleiezen 

a  kisiharral kapcsolatosan.  E meghatározott és alkalma- 

zott gazdaságpolitikát vizsgálva, a  következőket  kell 

megemlitenis 

a./  Az  állami támogatás politiká1a 

A  kormányrendeletnek megfelelően 1945-ben teret enged-

tek a kisipari szabad kezdeményezésnek. Az 1945. II. 16-

i ipartestületi jegyzőkönyv ismerteti az alispán rende-

letét, ami a piaci árusitás korlátozását megsziinteti. 

A  kisipari tevékenység kibontakozását segitette elő az 

ipartestületi élet beinditását szorgalmazó miniszteri 

rendelet. Az állami pénzügyi támogatás is megvalósult, 

helyileg is, amit a 83045/1/19+5. sz. Kereskedelmi és 

Közlekedósügyi Miniszteri rendelet szabályozott, amelyet 

mint polgármesteri hirdetményt a Télegyházi Közlöny is 

istmertet s 
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"kereskedőknek és iparosoknak nyujtandó kölcsönösszeget 

az alábbiak szerint emelte fel. Közszükségleti cikkeket 

forgalmazó és előállitó kiskereskedők és kisiparosok... 

75.000 pengő, a hadifogságból és deportálásból hazatért 

100.000 pengő...ezek 100%-ig felemelhetők." 

Az állami támogatás politikája jól 	adatszerűen  

is a Városi Közüzemeken belül t a Gépgyár tevékenységé-

nél, egyrészt az állami jóvátételi mer rendelésekkel, más-

r6szt az tetem működéséhez szükséges nyersanyag-energia 

és tőke alkalmazásában. Az állami befolyás -nem vélet-

lenül- ennél az üzennél volt Kiskunfélegyházán a legje-

lentősebb. Az anyagi támogatás az előzőekben részben már 

ismertetett formában érvényesült a Közüzemek többi  

üzemegységeinél is. 

Az állami támogatás a kisiparosság anyagellátásának kellő  

biztosi -Vesa vonatkozásában érvényesült legkevésbé, több  

okból kifolyólag. A kisiparosok körében általános pa-

nasz P .z anyaghiány "az Ár és Anyaghivatal az anyag ki-

utalásában a tőkések érdekeit tartja szem előtt..."~ 

E feltehetőleg helytálló szemponton túlmenőleg más alap-

vető okokat is meg kell emliteni. Nyersanyagellátásunk 

biztositása országosan jelentkező probléma volt, ami a 

kialakult nemzetközi hel-zettel. import nehézségekkel 

és nem utolsósorban az ország eneria-nyersanyag hiánya- 

ival fiir,ött össze. Az anyagellátás nehézségei teret  

engedtek a spekulációnak, leküzdhetetlen nehézséget je-

lentettek elsősorban a kisiparosság szegényebb rétegé- 

88./ Kkfélegyházi Levéltárs F. K. 1947. jan. 12. 2. sz. 
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nek, ami a kisipar visszafejlődéséhez vezetett. Ezt a ne-

hézséget még viszonylag áthidalta a 1 .siziarosség jelen-

tősebb tőkével rendelkezó része. A kisiparosság kellő 

anyagellátásának biztositása összefüggött -főleg  a késób-

biekben- az iparosítással kapcsolatosan egyre jobban el-

uralkodó torz szemlélettel: túlzó iparositás, ezen belül 

is túlzóan a  nehézipar fejlesztese, illetve az "osztály- 

harc éleződésé"-vel kapcsolatosan kialakult szemlélettel. 

Főleg az első években elsősorban a nagyipar helyreálli-

tásához kellett biztositani a nyersanyagot, sni kétség-

telenül helyes volt, de az is kétségtelen, hogy egészsé-

ges arányoknak is ér,Tén  esülni kellett volna. Ez az or-

szágosan érvényesülő szemlélet és gyakorlat helyileg sem 

változott. 

b.!  Kiskunfélegyházán éppen vert a kisipar volt a jellemző, 

ezért 1950-ig elsődlegesezi a korlátozás politikája érvé- 

byesült. A már emlitett nyersanyag kérdésen túlmenőleg 

döntően az adópolitikában nyilvánult meg, ami a helyi 

sajtóban is  hangot  kapott: "rossz ás igazságtalan adó-

zási rendszer teljesen tarthatatlan. Oláh Mihály Kommu-

nista P4rti nemzetgy lési képviselő a napokban interpel-

lált a kormánynál a kisiparosság érdekében. Igazságos 

adórendszert és anyagot az iparosságnak." 

A  100/1947. P.  id.  sz. rendelettel bevezetett forgalmi, és 

kereseti adó magas összege volt sérelmes, amelyet pénz-

tárkönyv kötelező vezetése egészitett ki. 89  

Az  adókönyveket vizsgálva kiderül, hogy a rendelet értel- 

89./  Kkfélegyházi Levéltár: F. K. 1947. jan. 26. 4.  sz. 
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mében az iparosok többsége -foglalkozás és alkalmazottak 

számának kellő figyelembevétele nclkü l- .agasabb fize-

tési kategóriákba tartoztak.eu véletlen, hogy 1948-

ban 	elkésve ugyan, de médositjáks "aki üzemében 4 

állandó alkalmazottnál többet  nem  foglalkoztat, csak 5X-

os t'ri:ielői forgalmiadót köteles fizetni.! . ' 
■•■ 

Nyilvánvaló, hogy az előbb vázoltak következménye az ön-

álló kisiparosok száminak csökkenése lett. Konkrét adat 

-a selejtezések, az ipartestület megszünése, illetve a 

KIOSz átszervezése miatt- nem áll rendelkezésemre, de 

visszaemlékezés alapján kb. 4O Lka1 csökkent, igy 1948-

49-ben 600 körül lehetett. E csökkenés és az előbbiekben 

vázolt politika összefügg a Kisipari Termelő Szövetkeze- 

tek megalakulásával is, ezért ott még visszatérek a 

problémára. Meg kell emliteni a kisipar helyzetének alaku-

lásánál  -erről a szakirodalom is gyakran megfeledkezik- 

hogy a társagai  mi  igények, az életforma változás, ami 

egyrészt igen gyors ütemű, másrészt igen széles társa-

dalmi rétegeket érintett a tárgyalt időszakban- szintén 

hozzájárult egyes iparágak sorvadásához, megszünéséhez. 

Helyi vonatkozásban csak néhány ilyen jellegzetes ipar-

ágat emlitek, pl. a szűripar, mézeskalács-, kovács, stb. 

iparállak. 

c./ Mint már emlitettem, országosan és globálisan vizsgálva, 

feltétlenül helyes az iparral kapcsolatos gazdaságpoliti-

ka még a hiányosságok ellenére is a széles tömetek  támoga-

tásával találkozott. A termelés előbb vázolt nehézségei 

90./ Kkféleg»yházi Levéltára F. K. 1948. okt. 9. 41. sz. 
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ellenére is a kisiparosság többsége termelt, s tevékeny ré-

szese volt a helyreállitásnak, a 3 éves terv eredményeinek. 
Biztositotta a helyi közellátás zavartalanságát, a befize-

tett adóval hozzájárult az állami akkumulációhoz, a beru-

házásokhoz. A munkás-paraszt diktatúra gazdaságpolitikájá-

nak helyeslését és aktiv támogatását tükrözi a számos meg-

nyilatkozás közül: 

"Pirit--védő bizottság alakulta a Baloldali Blokk és a Sza-

bad.  Szakszervezetek javaslata alapján. Felaáata a piac és 

az üzletek ellenőrzése, malmok, olajdarálók, a kötelező be-

szolgáltatást átvevő helyek és minden olyan üzem és műhely, 

ahol közszükségl eti cikkeket eladásra készitenek, ott  ár-

feltüntető táblát állitsanaL Lel. A polgármester piaci 

közszükségleti cikkek árát feltüntető táblát készittessen... 

a rendőrséget is bele kell vonni az ellenőrzésbe..." 91  

A későbbi számokból kitűnik, hogy aktivar tevékenykedik a 

bizottság. Ezekben az években szinte nincs olyan száma a 

helyi sajtónak, amelyben az árdrágitók leleplezése-a tö-

megek, a rendőrség közremiiködésévei- illetve felelősségre-

vonásról ne lenne szó. Etlókeztetnem kell e témárAl  a 3 

éves tervvel, az államositással, az első 5 éves tervvel 

kapcsolatosan a város lakosságának aktiv rokonszenvére. 

Az állani beavatkozás jelentős szerepet játszott a Szii.iartó-

féle vállalat államositásáná1  olyan vonatkozásban, hogy  mint 

ismételten magáncég 1947 ápr-tól 1943..ig több mint 700.000 

Fotintos deficitet gyüjtött össze, elsősorban adóterhekből. 

Ez a vállalat hasonlóan az ország többi vállalatához, 1948--ra 

9./  Kkfélegyházi Levéltárs F. K. 1946. aug. 3. 33. sz. 
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a csőd szélére jutott, éretté lett az üzem államositása. 

A vázolt állami korlátozás és támogatás  politikájának nagy sze-

repe volt az első Kisipari Termelő Szövetkezetek megalakulásá-

ban  is. Itt azonban a teljesség és a helyes kép kialakitásáért 

meg kell még emlitenem, hogy Kiskunfélegyházán a kisiparosok 

közös akcióinak már bizonyos előzményei, hagyományai is voltak  

—bőrmunLások. Feltétlen hatótényező volt a kisiparosság szerve-

zettségének hagyománya, ami kisvárosi viszonylatban igen erős, 

összetartó erővé válik, éppen a kisvárosi jelleg, a szoros sze-

mélyes kapcsolatok miatt. l kisiparosság -elsősorban a szegé-

nyebb rétege, mégha s6roluoi voltak is— alapvetően ez új rend 

mellett állt. Yeb kell emlitenem az országos politikai—gazdasá-

gi fejlődést, a balra tolódást, a politikai harcokat —ami szin-

tén fokozottan érvényesül adott esetben egy kisvárosban—, ame-

lyek politikai fejlődésüket elesegitették. A KIOSz megalakulá-

sa, tevékenysége mg dsak erősitette e folyamatot. Szükitve, 

csak az anyagiakat v izsgálva, a szövetkezet kedvezményeket, 

idővel lényeges felemelkedőst jelentett a kisiparosoknak. 

1929—ben alakult meg a Bőriparosok Anyagbeszerző, Termelő és 

Értékesitő Szövetkezete. 1 945—ben pedig 10 taggal a Bőripari 

Marnkások Beszerző, Termelő és Értékesitő Szövetkezete. A két 

szövetkezet az OKISz javaslatára 1948—ban egyesült: Kiskunfél-

egyházi Cipész Kisipari Termelő Szövetkezet néven. Az egye-

süléskor a szövetkezet tagsága 75 fő volt. 1948. dec. 31—én 

20.000 Ft. beruházott vagyonnal és 61.000 Ft. forgótőkével ren-

delkezett. 1949•ben megalakult az üzemi pártszervezet, amely a 

Városi Pártbizottsággal igen szoros kapcsolatot épitett ki. 

Támogatást kapott a fejlesztési, a személyi problémák megoldá- 



sóhoz. Az 1949-es évi mérleget már 83.600 Ft. nyereséggel zár-

té k. 1953-ban  korszert sitették a műhelyt# gépi felszerelősük 

az első években szinte lényegtelen volt. 

1943. nűrc. 12-én alakult meg -nevét többször változtatta- Kis-

kunféle yhazi iVaalagjaalpari  Termelő Szövetkezet 25 taggal. 

Az aktív résztvevők száma azonban ennél jóval kevesebb, első- 

sorban a kevés munka, :vasrészt a korszerűtlen mankakör^ülménfek 

miatt. Az induló alaptőke az az 50 Ft. volt, amit a belépés--

kor jegyeztetett a tagság. Szinte a semmiből kezdték. Gépekhez 

akkor  jutottak,  amikor Bertha Gábor, az egyik jobbnLódú mübútor-

asztal*s ifi belópett és gépeit bevitte a szövetkezetbe. Jellem-

ző a meGi ndulás rencktvLili nehézségeire,  hogy  az 1949. évi mér-

leg: termelt érték 43.479 Ft., tiszta nyereség 1.500 Ft. A kó-

sőbbiekben igen gyors fejlelődés jellemzi. 92  

1950 októberben alakult meg; a Vendémlátó Szövetkezet.  A többi 

kisipari 

 

szövetkezei, mega1eazlása, a  már  néhány felsorolt gyors 

fejlődése egybeesik a vár ost 19541--51-től jellemző nagyipari 

fejlődéssel. 

Külön meg kell enlitenem, hogy 1949. szept. 7-án "marufakturá-

li5" jelleggel, akkor  jele11.1;6k1;elennek tünő tizemként alakult 

meg 12 fő dolgozóval a Kiskunfélegyházi Tollfeldolgozó Vállalat, 

amely a későbbieetben, mind hel: i vonatkozásban, mind országos 

viszonylatban z=xx jelentős üzem lett. 93  

92./ Bertha Gábor. Szgzletett 1903. Asztalos kisiparos. 1950-

től az Asztalos KTSz tagja. Jelenleg a KTSz elnökhelyette- 

se és vezetőségi tag. Lakikt Kkcháza, Jókai u. 33. sz. 
/k továbbiakbant Bertha elnök h./ 

93./ Kiskun Múzeum: Délegyházi Kiskun Napok 1959. kiadvány. 57-
58-59. old. /A továbbiakban: Kiskun Napok 1959./ 
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III Az ipar fejlődése 1950-1960 között. 

A./ Az ipar fe :ilődése  1956, októberi. 

Kiskunfélegyháza ipari fejlődésében döntő változást az első 5 

éves terv hozott, amelynek eredményeként komoly nehéziharral 

rendelkező vábossá lett. 

A Tervhivatal 1948 őszén kezdte meg az első 5 éves terv részle-

tes kidolgozását, amit a terv beinditásáig többször is átclol-

zcztak, közvetlen a beindulás előtt is, az egyre inkább elural-

kodó hibás gazdasági és politikai nézetek alapján. -Részlete-

sebben az értékelésnél tárgyalom-. 

A kiskunfélegyházi "Középnehéz vasszerkezeti Gyár" létrehozá-

sával kapcsolatos első iratok, elgondolások 1949 végéről szár-

maznak, az iratok a létrehozás egyes fázisait is jól tükrözik. 

1./ A  $ö2épnehéz_ Vasszerkezeti Gyár telepitési szem iont- 

jai. telephely kiválasztás. jóváhayás =, 

1949. október 10-i keltezésü jegyzőkönyv betekintést enged a te-

lapitési szempontokbat 

"Kiskunfélegyháza lakossága 35.700 fő, -városban 21.000 fő 

lesik, többi a ta4m n...munkanblküliek szc%mr ,  350 fő, ebből 

40 fő vasipari és kb. 100 fő épitőipari nunkás...akár 

1.000 munkást is ichetne kápni..." 94  

94./ Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár. Titkos. 03/63. sz. Fel- 
dolgozatlan agyag. /A továbbiakban, K. Vegyipari G.irat- 
tára/ Az adatokat szolf;áltattas Dr. Makra László i  jogtaná- 
csos az iizmnél 1954-től, lnkiks Kkfháza, Dankó P. u. 16. 

és Besze ldihály a Vegyipari G, famérnöke, orazággyalési 
képviselő, Kkfháza, Lőwy S■  u. 2. 
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A város vezetősége /Cseh polgármester/  igy  érvelt a helysziuen 

jelen lévő Gépipari 	Vállalat képviselőjének. Vilá- 

gos, hogy  elsődlegese:¢ a munkanélküliek fo lalkoztatásának mez -

oldása  a v r os vezetőinek részéről. Másodlagos csak az üzem 

jelt ge, említés sem esik a prlofilról. A mnnkanélküli ek száma 

feltehetően  nagyobb volt, erre enged következtetni részben az 

előbbi évek adatai, de az 1.000 munkás lehetősége is. A város 

vezetői már az épitkezésx tényében is mlrnkalehetőséget láttak. 

A munkaerőnél figyelmen kívül hagyták a munkaerő szakképzett-

ség kérdését. Mindenesetre egy nagyon nemes cél, a fo; ;lalkozta-

tottság évszázados problémájának megoldására való erőteljes 

törekvés tükröződik ebben. Október 26 -tól keltezve több levél 

és az 1949. dec. 28-i jegyzőkönyv /A Tervhivatal és az érdekelt 

minisztériumok képviselői készitették/ a felső vezetés részé-

ről nyilatkoznak a telejités szempontjairól: 

"A Borsodi Iparvidék: falterheltsége...Kisku+nfólegháza mezőgaz-

dasági terület" iparositásának szükségességével inaokolják.`95  

Nem tesz cmlité; t sem a gazdasági szempontokról --ami  jellem-

zője volt országosan is az elsó 5 éves terv beinditásénaks 

"a mUszaki feladatok megoldására helyezte a fő súlyt és a gaz-

dasági vonatkozások tisztázását nem állitotta eléggé elő-

térbe"96  - vagyis emlitése sem történik az energia-nyersanyag 

ellátottság problémájának -ez még a részletes tervezésben is 

igen hiányos- amit a későbbiekben ismertetek, a profilról sem 
esik szó, csakúgy, mint a "piac" kérdéséről. A Borsodi Ipar-

vidék túlterhelése látszólag indokolt, elsődlegesen az ipa ri- 

95./ K. Vegyipari G. irattáras 012/35. sz. 

96./ Berend T. Iván: Gazdaságpolitika az első öt'ves terv me;-
indulásakor 1948-5oí Budapest 1964. 52. old. /A toJábbi-

akbans Berends Gazdaságpolitika/ 
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viz hiánya miatt. Kiskunfélegyháza mezőgazdasági jellege is in-

dokolttá teszi a telapitést, de az a iényeces, hogy  milyen  D ro-

filú üzemnek. A város vezetőinek ós a felső vezetés nézetei ta-

lálkoztaks ide  üzemet kell alapivani. 

A helyes törekvés ós a kibontakozó  gazdaságpolitikai  hibák ke-

veredése jutott kifejezésre ennek az üzemnek Kiskunfélegyházára 

telepitésóbcn. Az alföldi terntetek iparosítása, az ipar decent-

ralizálása, a munkaerűfoLlalkoztatottsá€ kérdése aktuális fel--

adat volt, de ugyanakkor ebben az esetben a terv, majd a meg-

valósulás erősen vitatható. Amikor nunkaeráről beszélünk, nem 

szabad figyelmen kivtil hatni a munkaerő szakképzettségi fokát 

sem.  Az  Uzemben dolgozó  munkások többsége a helyi adottságok-

nak megfelelően döntően a mezőgazdaságból fluktuálódott parasz-

tokból, mint segédmunkások, kisiparosokból és csak igen kis 

számban vasipari középkáderekből tevődött össze. E megállapitást 

igazolja az is, hogy  a gyár vezetéságcnak többsége az igény ki-

elégitésére alakult Gépipari és Bányaszerkezeti Technikum Lc-

velező Tagozatán -a kiskuTwelegyházi Móra F. Gimnáziumban-

szerzett középfokú szakképzettséget. A szakképzettség szempont-

jából kétes értékü l  de szociális-társadalompolitikai szempont-

ból igen Solentős tényezőn kivül semmi  sem indokoltalk ilyen 

ielle€;-ü ,  üzem létesitését Kiskunfélegyházán. Nem a2 üzem, hanem 

az üzem jellege az, ami vitatható. Nagyon elcondolkodtatáak 

és megazivlelendők azok a vélemények, amelyek az országos po- 

litika ::s gazdasági koncepciók  *w+  torzulásának helyi konkrét 

megnyilvánulását vélik felfedezni az üzem jellegében. A 'vas és 

acél országa" dogmatikus szemlélet, mosol` urrá lett a felsőbb 

vezetésben, ilyen formában nyilvánult meg: helyi vonatkozásban. 

dogmatikus szemlélet kialakitását n::: ;;; oan el3s0L;:.tette a 
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nemzetközi helyzet helytelen értékelése: a hé.ború elkerülhe-

tektlen az i.pperial .s a államokkal, de fcrnáll a veszélye a 

"téves úton haladó ~  Jugoszláviával is. Az egyoldalú fejlesztés 

terén i^ csak a mennyiségi szemlélet uralkodott, minél több 

vasat, acélt, szenet termelni, elhanyagolva a termelés techni-

kai szinvonalának kellő emelését. Ezzel függ össze, hogy a ter-

melós növelését új munkaerők bevonásával igyekeztek alsődlege-

sen elérni. 97  Lind országos, mind helyi vonatkozásban sem szá-

moltak olyan tényezők :el, minthogy anyagigényes iparág, távol 

helyezkedik el az energia- és nyersanyagforrásoktól, de a tol-

vevőpiactól is. Ennek következményei teret szetesen a továbbiak-

ban jelentkeztek az üzem életében, mint nyersanyag-ellátási 

nehézségek, többszöri átprofilirozás, nagyfokú munkaerővándor-

lás, a tervgazdálkodás következményeinek nehézkes megvalósita-

sában. 

Az 1950. jan. 1-i jegyzókönyv9  már p telephely kiválasztásáva2  

foglalkozik. A jegyzókönyv szerint az üzem elhelyezésével kap-

csolatosan szó esik a Kiskunmajsai-ut, az Izsáki-ut melletti 

területekről, a Vágóhid mögötti "bulgár" földekről és végül 

is elsődlegesen Cseh polgármester és Eng Károly városi mérnök 

javaslata alapján- a  jelenlegi  hely, a Csongrádi-üt és a csong-

rádi vasútvonal tald ozásától délkeletre elterülő szóutó, 

amely igen sok helyes szempont alapján lett kijelölve. Kiskun-

fólegyházáu uralkodó szélirtny az északnyugati szél, ig c vá-

rost szennyeződéssel nem veszélyezteti. Nagyon lényeges a köz-

lekedési helyzetet 

97.1 Berend: Gazdaságpolitika. 30.52-73-91.  old. 

98./ K.  Vegyipari G. irattára: 012/36. sz. 
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a./ a csongrádi vasútvonaltól kön yii leágazással ipari vá-

gányt ópiteni úgy, hogy nett terheli tovább az amúgy is  

cgyre inkább kicsinek  bizon;ruló vasútállomást. Sőt igy  

xa y'5rtékben tehermentesiti is. 

b./ csongrádi miiút "jó minősége" a tengelyközlekedést is le-

hetővé teszi =  pl. a murkok szállitását, de könnyen 

regközelithető az E 5-ös főútvonal is. 

Nein. utolsó 'empont volt az esetleges későbbi bövités korlát-

lan lehetősége, illetveykönny~en bekapcsolható a városi villany-

és vizvezetékrend.szerbe is. A telep elhelyezése, mint azóta a 

gyakorlat is bebizonyitotta, körültekintő és helyes volt. 

1950. febr. 28-án ^. KrTR1 mEgadja az iizezn  részletes müszaki le-  

1.rG:iJ v.t.99  

'9 ervfelad.at volt kiskunfélegyházi telephellyel vasszerkezeti  

gépgyár tervének elkészitése cca/évi termelési kapacitás-

sal, épület és kazánházi vasszerkezetek, daruhidak, daru-

pályák, portáldaruk, kisebb hidak, gáz-, olajtartályok stb.  

gyártásának biztositására...Épületekt 55 m. széles 15+25+  

15 m. osztású három hajtós csarnok előtt van elhe zu-

ly ezve az ugyanilyen beosztású 170 a hosszú anyagtér:..  

Azanyagkirakás az anjagtóren futó villamos futódaru segé- 

lyével történik. Ezek közül a szélsők 14 m támközU 5 tonná-

sak, a középső pedig 24 m támközíi. 10 tonnás. /Részletes le-  

ir«^út adja  a többi gépeknek, elhelyezésüknek= kiemelés  

tőlem/...A gyártandó készárú 6.000 tonna/év ennek kb. 70%--

a készül he6gesztve-...a szükséges müszakok száma 201..22.000.  

Napi  egy  müszak esetén a szükséges gép száma kb. 70-80...  

99./ K. Vegyipari G. irattárat 00239/1950. sz.  



70 db. kézi heggesztőcépet ál.litunk be. 

A szegecselési murira jut('  1.,,00-x.000 tonnányi vasszer-

kezeti murka elvégzése 1 db. fixen beépitett szegecselő-

patkót és 1 db. kézi pneumatikus szegecselőgépet terveziink.. 

A vártás zavartalan menetének biztositására...kompresszor-

házat és transzformátor állomást terveztünk.../ozenkivül 

raktár, kazánház, iroda épiil s kiemelés  tőlem/. 

840-1,080.000 óra/év munkaidőt jelent. 1 fő évi munkaideje 

a szabadságidé leszámolásával 2.200 óra, ami 350-400 főt 

jelent." 

Az ügzem mjiszaki leirása sokatmondó. Felépitését a munkafolya-

matok sorrendiségének figyelembe vételével racionálisan ter-

vezték meg. Olaan üzemet terveznek -mint kiderül majd, nem kis 

beinvesztálással- ami a tervezettnél jöval nagyobb kapacitású. 

Ez a későbbiekben, igy még napjainkban is felveti a kapacitás 

kihasználások kérdését. A  kapacitás, pontosabban a munkaerő-

gazdálkodás tervezése igen laza, amit tükröz az igen nagy inter-

vallum. Pontosan 180 munkaóra/év. Kitűnik a tervezésből, hogy 

az elvégzendő fő munka a heggesztés, illetve a szegecselés. 

Vagyis rendkivülien anyagigényes munkát végez majd az üzem. 

Ez egyrészt jó, mert az ilyen jellegd munkák alacsonyabb szak-

értelmet igényelnek, illetve viszonylag rövid idő alatt elsajá-

tithatók, ami azért lényeges, mart a helyi munkaerő lehetőség 

szakműveltség szempontjából igen alacsony azintü volt. Ugyan-

akkor kedvezőtlen is, mivel a nyersanyagot távolról szerzi be 

az üzem. Meghatározza - pontosabban közli valamelyest az üzem 

profilját is, ami eléggé szerteágazó. Sok és modern gépekkel 

szerelik fel, ami kétségtelenül ismét a nagy kapacitás lehető-

ségét mutatja. Nem érinti ez a müszaki leirás a kommunális 



jellegű épitkezéseket, elhanyagolja csakúgy, mint a közlekedés 

kiépitésének konkrét leirását. 190. május 11-én megtörtént a 

gyár földterületének birtokbaadása, a kisajátítás. 1950. ápri-

lis 18-án a Vasútépitő N. V. 1,500.000 Ft. ősszeget irányoz 

elő a bekötő vasútvonal megépitésére. Csatornásra 1,000.000 

Ft-ot irányoztak alc. 

Egy év multán az első hivatalos intézkedést követően, 1950. 

október 10-én az Országos Tervhivatal 00366/1950. sz. rende-

letével az üzem alapitását jóváhagytat 

"Az ifizem kapacitása évenként 6.000 tonna középnehéz vas- 

szerkezet gyártása folyóacélból kb. 45.000.000 Forint 

ért:eben /terváron/ 

A  beruházás teljes keretösszege: 42.200.000 Ft 
melyből 1950. évben 8,630.000 Ft 

1951. 	" 10,000.000 Ft 

1952. 	" 23,200.000 Ft 

42,200.000 Ft. áll 

rendelkezésre. 

A beruházási keret megoszlasa a következes 

magas és nélyépités 	21.3000000 Ft 

gépi berendezés és felszerelés 20,700.000 Ft. 

Az üzem főbb létesitményei a következőks 

szerelőcsarnok 

szabadtéri darupálya 

kazánház, szembunker 

irodaépület 

iparvágány és utak 

A beruházás megkezdésének időpontja 1950. jún. 2. 

teljes befejezése 	1952. jún. 1. 



Az  üzembeheiJezés Ideje 50%—os kapacitással 1951. jún. 1. 

" 

	

1952. jan. 1. 

100%—os 	 It 
	

1952. jún. 1. 

A tervfeladattól csak az 0. 2'. előzetes engedélye alap-

ján térhet el."100  

A létrehozás körtilményeinél ez a határozat a leglényegesebb. 

véglegesitik az eddigi tervezgetéseket ennél az országos je-

lentöségü —igen Ointős összeg-íz— beruházásnál. A beruházási 

összeg feltűnően magas az 1952—es évben, kelönösen ha figyelem-

be vesszük, hogy az iizeribehelaezésig lényegileg csak félév. Ez 

abból ered, hogy először az objektumokat kellett megcpiteni 

—bár az Uzembehelyezés folyamatossága arról is tudósit, hogy 

a  felszerelés is folyamatosan történt—, é a gépek és egyéb 

felszerelés döntő többségét az utolsó évben ruháztak be. So-

katmondó a beruházásibk összegének megoszlása is. A gépek és 

felszerelés aránya az épitkezéshez viszon:Yitva 48152, ami igen 

jónak mondható, hiszen az első 5 éves terv idején "ipari beju-

házások épitkezési hányada több mint tö zörösen haladta meg a 

gépi berendezésekre fordított összegeket."101  

Ez természetesen összefügg az üzem jellegével, a heggeszté és 

szegecselő munka egyszerűbb, gazdaságosabban létesithető ob-

jektumokat igényel, mint más jellegíj iparág. Hasonlóan  a rak-

tározás is. Kevesebb raktpület kell, illetve egyes kommuná-

lis létesitményeket nem terveztek be. A beruházás nagysága is-

mét jogul felveti a kérdést, lehetett volna—e gazdaságtani 

szempontból jobb, alkalmasabb helyre épiteni? Helyi tükröző-

d6se—e ez az országosan hiányzó komplex tervezés hiányossága- 

100./ K. Vegyipari G. irattára; 00366/1950. sz. 

101/ Századok. 1965. 4-5 su. Berend: A gazdaságpolitika.820.old. 



nak? Összefügg a "vas és acél", a "mennyiségre való törekvés" 

szemléletével? A válasz a kérdések öz3nére feltétlenül és ey-

értelmUes igent Kiskunfélegyháza adottságainak figyel3mbe véte-

lével, kellő mezőgazdasági politika mellett —szemben az 1950—

es évekre jellemző termelési viszonyok gyors hegváltoztatása, 

a termelőerők kellő fejlesztése nólkiil— a mezőpazdasár^,hoz szo-

rosahban kapcsolódó. sőt azt támogató ipari obiektun létesi- 

tése ésszerűbb lett volna. Az országos gazdaságpolitikai szem-

lélet azonban ezt nem engedte kibontakoztatni. 

"Az 1950. dec. 28—án keltezett 701/43/1950. sz. határozat 

alapján Középnehéz Vasszerkezeti Gyár elevezéssel állami 

vállalat alapitását határozom el. A vállalat szókhelyes 

Kiskun élegyháza /Pest m./...Az első üzleti év 1951. Jan. 

1. napjától 1951. dec. 31. napjáig tart. 

zs. E. ak,  

kohó és vebyipari miniszter"102  

A GGárépitó Vállalat /Budapest/ leveleiből, de a városi tanács 

tanácsülési jegyzőkönyvéből is kitűnik, hogy a nagy szerelő-

csarnok ünnepilyes átadására 1951. jún. 11—én 12 órakor került 

sor, ami egyben  L.  cernelés beindítását is jelentette. 

2./ Az  '  zem termelése és munkásságának kialakulása  

1951—től 1956. októberig .  

Az első iá -szakban villamos távvezetéki oszlopokat és ipari  

vasszerkezeteket gyártott. Világosan kialakult profil nincs, 

a termelésben első helyen a távvezetéki oszlop állt. Nagy 

102./ K. Ve~y  ipari G. irattára. :t{'eldolgozatlan anyag.  



problémát jelentett az első perctől kezdve munkás törzsgárda 

kialakitása. Munkások  t 

a./ többsége a mezőgazdaságból jött a vállalathoz, 

b./ az épitésnél dolgozók közül is sokan a vállalatnál ma-

radtak, 

c./ budapesti üzemektől és a helyi gépgyártól -kb. 10 fős 

heggesztő-lakatoscsoport- is jöttek, bár lényegesen 

kisebb számban, 

d./ kisszámú helyi kisiparos is a vállalat munkásává lett. 

A felsorolásból kitűnik, hogy igen heterogén összetételül  leg-

többnek semmilyen tapasztalata sem volt a nagyüzemi mLnkakúrül-

ményekkel kapcsolatosan -j őrészt ezzel f ú ;g össze az eléggé 

nagyfokú munkaeró-vándorlás is-, és szakmailag alacsony szinten 

álltak. Igy az első perctől kezdve alapvető  kérdéssé lett a 

szakai képzés és a stabil törzsgárda kialakitása. Igen komoly 

és nehéz feladatot jelentett éppen a táo jellegéből adódóan. 

Nehezebb vclt kialakitani, túljutni a "gyermekbetegségen", mint 

ipari jelleggel biró tájon. Az 1951-es mamaévben a munkáslét-

szám 279 fő, összlétszám 350 fő, vagyis az eredeti tervezet 

alsó szintjét már akkor elérte. Már itt fel kell figyelni a 

"nem munkásak" eléggé magas szamara. ! szakképzettség emelésére 

átképző tanfolyam indult a budapesti vállalatoknál, melyen az 

az üzem munkásai felsőbb irányitásra vettek részt. Nehezitette 

ezeknek a problámáknnk a megoldását a vezetés is. A. szakszerve- 

zet, az MDP üzemi pártszervezete /1951-52-beng kb. 25 fős volt', 

a DISZ, az MNDSz ner. tudták feladatukat kellően megoldani, amit 

az izzem életében, az adott szakaszbűn kellett volna. Döntően  a 

tlpasztalathiány, de feltétlenül az országos politikai helyzet- 
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ből is eredtek, pl. Sztahanov-mozgalom /főleg eleinte/ kevesek 

kiemelését jelentette, sok esetben mesterkélt módon, éppen 

ezórt nem tudott összüzemi szinten kellő húzóerővé lenni a 

temmelés fokozásában. Feltétlen nchezitette az üzem fejlődését 

a gyakori igazgatóváltozás is. Az igazgatók esetleges tévedései, 

a helytelen helyzetismeret, stb, *int hátráltató tényezők j elent-

keztek. Gátolta a fejlődést az előirt tervirányzat lazasága is, 

amire már utaltad. Alacsonyak voltak a normák, csak tapaszta-

lattal, a későbbiekben tudták a helyes normákat kialakitani. 

Igy igen sok munkabért fizettek ki. Eléggé általános volt, hogy 

a brigádvese tók vagy jó szakmunkások 500-5.000 Ft-ot keres-

tek havonta. A kezdeti nozmalazaság önmagában is gátolta a fej-

lődést. z hátráltató nehézségeknél feltétlenül meg kell zmli-

teni a termelés extenziv növelősének szemléletét, gyakorlatát, 

amit a munkáslétszám igen gyors nevekedése is mutat. A nagy 

kapacitás, a modern technika, amivel a gyár működni kezdett, 

közel sem volt kihasználva. Végig egy müszakban dolgozott, ki-

véve a karbantartókat. 

-ben a vállalatot a Szénbányászati Minisztérium vette át 
Báraszati Berendezések_Gyí:ma,néven. 3 változással az üzem 

profilja valamelyest határozottabb lett. A bányászai:tal kapcso-

latos berendezéseket, gépeket gyártott, de igen széles skálá-

ban. Főbb tenorékeit aknatornyok, bányaipari osztályzók és szál-

litőberendezések, szellőzőberendezések /légcső, ventillátoa/, 

süveggerendlk. Gyártott az üzem különbőzű tartályokat, talaj-

gyalu, szalagsziirő berendezéseket, épületszerkezeteket, Gyalu-

kat. 1954-től nagyobb kapacitásvkihasználtság ;á.l. dolgozott az 

üzem., ós nagy fellendülés figyelhető meg, ami  1955-ben,  még csak 



-86- 

okozódott.  

Az eddig elmondott 414 jellemzőket néha!zy ada4 is igen szemlé-

letessé teszi, 1951. aug. 1-től 1951. dec. 30 /csonkaév/  

az össz termelési érték 6.867.000 _. /folybii'em,/.  Nbbőls  

agyagköltség 3,963.000 Ft. 57 99 %  

bér 662.000 Ft. 9,6 %  

értékcsökkenés leirás 151.000 Ft. 2,2 IS 
 

különféle költségek 172.000 Ft. 3,2 yb  

fors . adó  1,202.000 Ft. 17,5 %  

üzemi nyereséR 499.000 Ft. 793 %  

A tervet tel jesitette az ;,izeg., sőt jelentős nyereséggel zárta  

az évet. Feltünően magas az agyagköltség, a"kü.lönféle költségek"  

és a forgalmiadó. Többet mond, ha összehasonlitva vizsgáljuk,  

Teljes term.é.Ft. Befejezett  tArn.é. éaunkásI 	Ossz  
létszám  

1951 6, 867  4,500  279  350  

1952 31,500  L  `'!~ , 5
~ 593  830  

1953 70.300  69,400  714  894  

1954 7L  .700  76.950  660  850  

1955 77.813  78.012  548  741  

1956 75. 694  75.451  550 746  

/A gyár statisztikai  adatszolgáltatásából, helyesbitve az át-  

i::ruzGsi indexekkel/103  

Az elmondottak móc jobb megvilágitásáértá közlöm 1953-tól a  

vállalat termelési értékét, az átlagkeresetet és a létszámot.  

óA százUékok az 1955. évi 100%a-nak vett adatokhoz viszonyi-

tottak./  

103./ K. Vegyipari G. Statisztikai Osztály. Árlatokat szolgáltatt+  

Dr. Vakra. /A  továbbiakban:  Vegyipari G. adatszolgáltatás/  
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Jól szemlélhető a létszámnövekedés. Itt ismételter nej; kell em-

li.tan-i   ,  hogy a nunkázlétszá,mhoz viszon;,ritva krásszerüen meg-

nőtt az összlétszám, ami nnüszakiakat, mérnököket, rajzolókat, de 

nacyobb mértékben adminisztratív dobozókat jelentett. A számso-

rok 	a crfikon is jól mutatja a termelés }„gyors fejlődését,  

aaiI extenziven, elsősorban a  munkáslétszám növelésével értek 

el. Hasonlóan jól tükröződik az átlar,kereset növekedése is. Itt  

csak utalni akarok, a későbbiekben részletesen foglalkozom a 

mutatók 1956–os alakulásával.  

Kiskunfélegyháza életében, társadalmában is í?j szint hozott a  

gyár alapitásst, amennyiben— fejlődő Gépgyárral és a többi üze-

mekkel– kezdett kialakulni a helyi munkásosztály, magán hordva  

heterogén eredetét, a kor politikai arculatát. Az üzemi párt-

szervezet, is fejlődött, de inkább csak mennyiségileg –1956–ban  

110 fő volt– tezmészetes, hogy az országos nehczs sekkel küsz-

ködött. Az üzem ir`annyitásában megnőtt a befolyása –de nem nin- 

~ 



áig a  legjobb  módszerekkel- arai az igazgatóval való szorosabb  

egyUttmüködésben is megmyilvtnult. Mindenesetre az üzem Kiskun-

féle rháza munkásságón  Alt  fornúlásában, kialakulásában, pártéle-

tében 1956 október nagy erőpróba, egyben nagy iskola is volt  

-amit külön fejezetben tárgyalok.  

Ben felesleges itt megemlitenem, hogy az 1950-51-52-53-54. évi  

tanácsülési jegyzőkönyveket vizsgálva, na ,,,on kevés szó esett  

a tanácsüléseken a város iparával kapcsolatosan. A tanácsülések  

visszatérő fő Droblémakörei a beszolgáltatás, az adak szorgal-

mazása és a kor politikai viszonyaira eléggé jellemző frazeoló-

gia. A gyár megnyitását a még mindig na yfokú -egyenesen növek-

vő, a mezőgazdasággal kapcsolatos politika miatt- muAzaerő el-

vándorlás, illetve "a B. igy. 4árhoz vezető Csanyi út közvilá-

g,itúsát sürgősen meg; ke 11 oldani. 9.400 Ft." - témákon kivül  

alig; találunk az iparral kapcsolatos vonztkozást. l  

=% •1 A  ~~F~Z~?.~-
.bllan.i. Génf:rár  1950-től 

_ ^ 	1956. qctóberig.  

A Gépgyárat az I. 5  éves terv időszakában sajátos körülmények  

,iellemeztók.  Egyrészt a terme1ósi hagyományoké, a többé-'ke 6sü4  

kialakult munkásgárda, az idővel többségében elavult géppark,  

a bővitésre evés lehetőséget adó szükös terület, másrészt az  

állami rendelés /tervfeladatok/, viszonylag kisebb beruházás,  

amii az adott körülmények között is lehetett volna ószszerüen  

-sokkal inkább mint a központi tervezés, illetve a kellő tervezé  

hiányából eredően új üzemek lé';esitcsére forditottak- alkí1iw  zai  

104./ Yktélegyhá*i Levéltárs Tanácsiflési, jkv.raktári sz.:126.  
1953. márc. 22-i jegyzőkönyv. /A továbbiakbant Tanács-
ülési jkv./  
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ami később meg is valósult /1959-60--61/, a várt eredménnyel. Az  

országos szinten jelentkező rekonstrukciós probléma itt is tük-

röződött. Az üzem vezetősége és munkásai szinte teljesen önerő-.  

ből egy 20700 méteres ú~  csarnokkal. góve d:el bővítik az üzemet  

1953-bahi. Uj öltöző és új mosdó építésére is telt erejükből.  

Ez természetesen szorosan összefüggött az üzem termelésévelt  

19. 	közöt kialakult profil  nem v. A hagyományoknak meg- 

felelően továbbra is gyártanak permetezőgépeket, konzervgyári  

gépeket,stb. 1954-ben  a  sörtermelés fokozásával kapcsolatosan  

országos szinten jelentkezett a faászok hordók helvettesitések,  

ami aluminium ászok-bordókkal tökéletesen, sőt még jobban meg-

oldható. Uj korszakot nyitott az üzem életében. Az ;alumínium  

ászok hordók vártfása ,  nemcsak a kapacitása kihasználását, ha-

nem további növeleósót -igy munkaerő felvételt- az iizemi nyere-

ség növelését, újabb gépek és ami nagyon lényeges, új technoló-

giai eljárások, egyben új itási. kísérletek sorozatát indititta  

el. -Ezek csak később, az 50-es évek végén realizáldódtak.-

OrszáF ;osan is jelentős üzemmé lett. Az 1950-es évek elején  

profilként került a vállalathoz a cetiléngázfejlesztő készülé-

kek Jyártása is, ami az autogén heggesztéshez a helyszinen  

szolgáltatja a clissous gázt.  

Az eddig elmondottakról hii képet adnak az  adatok:  

Év Telösjs texm.é. e.Ft. Befejezett 
tezm.é. e.Ft. 

Munkás 	Ossz  
létszám  

1949. 26,000 26,000 190 250  

1950. $4,000 33,000 234 310  

1951. 39,000 37,000 263 350  

1952. 45,700 45,000 300 400  

1953. 52.500 51,000 336 450  
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1954. 53,200 53,200 334 450  

1955. 55,660 ~5,500 337 460  

1956. 48,157 1,-,950 324 442  

/61,ték átsza.:.olássa1/105  

Az adatok egyenletesen  ivelő termelési értéknövekedést mutatnak.  

1950-55 kőzött a teljes termelési érték uüvokedés 601 Feltiiníí  

a B. B. Gyár adataival  ös sz ehasonli va a teljes termelési óröék  

és a befejezett tercelési érték közötti lényeger;e: ►i kisebb különb-

ség. Ez azért is fontos egy üzen életóbeu, vert a termelési ki-

adásokra, igy a munkabérre esetlek; az üzeni kénytelen bankhitelt  

kérni, e it a be nea tejezett termékekre a bank magad, de j elen-

tűs karait ellenében. Jobbik eset, ha az üzem olyanhely-étben  

var, hot,;; baLLLitelt UBE: kell. felvahnie.  

A 63-os termelési  értéknövekedést 43%-os létszám-növekedéssel  

érték el.  Ez  hasonlóan a B. B. Gyárhpz, a termelés eléggé exten-

ziv növelési módjára enged következtetni, ami az üzem felszerelé-

sének ismeretében -a különböző törekvések ellenére- kétséget  

kizáró. A munkáslétszám és az it=  összlétszám kU1önbsége 1955—

ben 26%, ami teljesen megegyezik a B. B. Gyár hasonló adatával.  

A számoknál is sze betünűbben tükrözi a termelés erősen extenziv  

jellegét a vermelési és munkáslétszám niivekedését mutató grafikon  

-100-  

So  
70  
6o 
50 - 

% 	7 c?  50 	1 951 	4 952 	4953 	1954 	1955 	1956  

m u n kás lasz, rn u lu lzu c
i 
 s,-,  

ta,rmaJesC 	 .-  
105./ Vegyipari G. adatszolgáltatás.  

JzIkr20~ (4 0 r6 7-u1-:  
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A létszám növelésénél itt is utalnom kell arra, hogy az  új mun-

kások többsége a mezőgazdaságból vúnclorolt az tizemba, amire 

elmarasztalólag az 1951. aug. 11-i városi tanAcsúlés jegyző-

könyve is utal. /Levóltár/ 

A tárult időszakban az üzem exportra még nem termelt. 

Az adatok ós a grafikon ellenére sem lenne telj  eseti hifi a kép, ha 

nen történne emlités azokról a nemes törekvsekről, amelyekr.ek 

feltétlenül szerepük volt abban, ho7y a hisiLIE szintű Tizen 

lomoly.  országos jelentósé ;üvé lett, termelése lénuegesen enel-

kedett viszonylag minimális központi beruházással. Feltétlenül 

elübbrevivő szerepe volt ebben a teljesitrrénybérezés bevezetésé-

nek, az üzemi pártszervezet tevékenységének -ha nem is mindig a 

legszerencsésebb módszerrel és eredménnyel- de kótsí ;et kizáró-

lag a munkaversenyrek is. A munkaverseny az 1950-51-es évek 

egyéni kimagasló eredményeitől fokozottabban jutott el -a pári-

nak és a vezetőségnek ebben jelentős szerepe volt- a csoportos, 

vállalati szintig a termelékenység és az önköltségcsökkentés 

• ozi tkozüsában. A kárt, a szakszervezet és az i:.zem vezetősége 

fokozottabban törekedett a kollektív feladat -mecold.ásokra. Hat-

ráltató tényezőként meg kell említeni a munkásság jelentős ré-

szének "kétlakisógátN t földje is van, illetve "maszekoskodik" is, 

A már emlitett városi tanácsi jegyzőkönyv elmarasztalólag szóvá-

te zi ezt. 

Össztsezósiil :;eu kell éllapitani, hogy  jelentős üzemmé lett. Hi-

szen a 42 millió P';ueruházással létrehozott B.B.Gyár a tárggalt 

időszak "legjobb óvóben", 1955-ben is csak 1/3 Ft. értékkel ter. 

melt többet, mint a kisipari jellegi.! üzemből szinte teljesen 

:narővel felnőtt Gépgyár. 
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4./ A város többi állami iizene 19J0—tJ1  1956-ir;. 

a./ Duna—Tisza közi Fermentáló Gyár Kiskunféleayházi Lohán_,v-

beváltó azeme   .  

Kiskunfélegyháza 1876—ban létesitett legrégibb üzeni. 1948—ig  

felügyeletileg a Budapesti Dohánybeváltó és Fermentáló Vállalat-

hoz tartozott.  

Az ifizem munká.1a külső és belső termelésre tagolódik. A külső  

terelés  tulajdonképpen a terheltetést jelenti, amely termelő  

területen mer határozott program szerint tevékenykedő szakszemély  

zet termelést irányitó tevékenységében nyilvánul meg. A terme—

lóst irényitó szAkszemélyzet segitséget nyujt a dohánytermelés-

re alkalmas területek kiválasztásához, az illető területen leg-

gazdas;o3abban, minőségi szempontokat is figyelembe véve a leg-

jobban termelhető dohányfajta megválasztásában, a dohányterme-

lés agrotechnikai eljárásaiban, a dohánytermelést veszélyeztető  

1:áros tényezők elleni harcban. Mint az eddigiekből is kitiinik, i~l" 

igen felelősségteljes munkát végeznek, de egyben az is vilá-

r°os, ro;j az üzem működésében igen lényeges s zerepet tölt be a  

termeltetés szervezése, fejlesztése. A termőterület ugrásxszerü  

növekedésével szemben -ami összefüggött a háborút követő nagy  

dohánykereslettel, import—export lehetőségekkel— az 1950—es  

években igen jelentős csökkenés figyelhető  meg. Az 1947—es 2.00C  

kh—ról 1956—ig 600 kh—ra csökkent. Több tényezővel kapcsolatos  

ez a csökkenés. Feltétlenül összefügg az árpolit&kával. Ez fő-

leg a későbbiekben éreztette vészesen hatását, a tsz—ek a kere-

settebb, jövedelmezőbb termelési ágakra törekedtek, mint a  



gyümölcs-szőlrtelepités, öntözés, de elsődlegesen az 1960-as 

évek felé kezd döntő tényezővó J_°nni. Az 50-es években a termő. 

terület-cs lekenés elsődlegesen a mezőgazdasággal kapcsolatos po-

litika 5s a tsz-ek erőteljes szervezésével föggött össze. 161 

tükröződi.: az országos torauláss a termelőerők fejlesztésétek 

másodlagos elhanyagoltsága és a tercelési viszonyok erőltetetten 

gyors tttemü átalakításának ellentmondása. Az addig jellemző  do-

hánytermelő kisiizemek -400-600 0-es kistermelők, kötel 6.000-

helyére léptek a nagyüzemi gazdaságok úgy, hogy nem volt bizto-

sitva kellően a termelés feltétele: agritechnika, betegségek megy 

előzése, szárítás, stb. vonatkozásában. Legazembetünőbb a nagy-

üzemi pajták és a gondozás hiánya volt. Tudvalevőleg a dohány-

termelés melehetősen runkaigényes. Ez természeteseti nemcsak 

mennyiségi kihatással volt -az 1950 -es évek első felében kh-

ként 4,5 q a termésátlag- hanem minőségileg is, de ez az üzem 

belső termelésénél jelentkezett szembetünően. A felsorolt nega- 

t ivan ható tényezőkön -elsődlegesen az üzem vezetőinek, szak-

embereinek near mértékben öntevékeny, erőfe szitéseket nem kimé-

lb munkájával és a mezőgazdasággal kapcsolatos politika válto-

zásával- kivül 1957-től következett be lényeges fejlődést ered-

ményező változás. 

Az üzem telTékenységcnek másik területe a belső terl::l w.  Az üzem 

termelése tagolódik: 

1./ mesterséges szárítás, 

• / Készárú tárolása a hozzá kapcsolódó utófermentálással 

és az üzemek ellátásának biztositása. 

A 'd.skunfélegyházi üzem is a 40-es évek közepén még a természe-

tes szárítást alka]Tnazta. Az 1940-es évek végén, de főleg 



1951-52—ben áttértek a mesterséges, gépi fermentálásra. Ez a 

technológiai változás aránylag a acsoi be m1iázást igényelt, 

ugyanakkor igen nagy mértékben növelte a kapacitás G. Következ-

ményeként a munkáslétszám rohamos csökkenése követke zett bet 

1946—ban 	550 fő /többségében uú/ 

19P—ben  300 fő 

19 --ban 	100 io 

Az 1950ves évek elejét jellemző városi munkanélküliség közepette 

ez a narr visszaesés városi katasztrófát jelentett és nagy ellen-

álláshoz vezetett az üzem dohozói körében. Az üzemen. belüli 

ellenállén hatására a budapesti vezetőség jött la az üzembe ron-

dezni a problémát /Nagy igazgató/. Ikermegoldás született,  a►ieny-

njiben me, maradt a gépi fermeit lás, de további létszA .csökkentés-

re nem került-  sor. ! megoldás temaészetes követkelmón4. e lett a 

kapacitás kihaszn.al.atlunság. A külső és belső termelős nehézsé-

gei a mennyiségen túl elsődlegesen  a "világos" k hozatalnál mu-

tatkozott rel;. Ezt adatszerilen is mutatja a bud apesti vállalat 

termelési osztályáruk 99. s2., 1954. október 11—én keltezett ér-

tékelő körlevele, aaely szerint a vállalat 9 száritó telepe kö-

zül a kiskunfélegyházi a nyolcadik 32 	világos k lozatallal. 

Első az erdőtelki száritótelep 66,20 s—os,eredménnyel. 106  

A világos kihozatal órtókmérő szeremének megértéséhez szükséges 

elmondani, hogy ez adja az exportot. 

106./ Duna—Tiszáközi Fer .entáló Gyár Kiskunfélegyházi Dohány-

beváltó Üzeme. Az adatokat és u felvilágositást Nagy Imre, 

az üzem igazgatója szolgáltatta. Az üzem igazgatója 1946—

tól. Született 1915. Lakik t Séfháza, Fürs t S. u. 9. 

/A továbbiakban: Nagy üzemvezető/ 



Az üzen termelésével kapcsolatosan meg; kell emliteni, hogy igye-

keztek mar az 1950-es évek ele jér. a nehéz fizikai munkát €;épesi-

teni, igy a kézi felvonók helyett villanycsőrlőket szereltek fe]  

a raktárakban, a rühelyeket is ellátták kisgépekkel. A ]vaktárak  

bővitésez is feltétele volt a kapacitás növekedésének.  

Az 1950-es évek közepén lényegesen megnövekedett kapacitással,  

korszerűbb körülmények között, alacsonyabb munkáslétszámmal és  

csökkent  termeltetéssel dolgozott az üzem meglehetősen gyenge  

eredménnyel.  

Az üzemmel kapcsolatosan meg kel l  enliteni, hogy a tárgyalt idő-

szakban igen szoros gazdasági kooperációban állt a debreceni,  

szolnoki, lágymányosi és nyiregyházi dohányüzemekkel.  

o./ Tollüzem  

A Kisiunféleg;yhúzi Tollüzem --jelenleg az ország egyik legnagyobx  

tollüzeme-3, 49. z,ep_eri~beriben alakul.r 12 főve .  Az üzemet a  

r.el;;•i tollke3eckedók cl:,ő legesen magánérdekből -adózás alóli  

kibúvó, a magánkereskedelem burkolt folytatása céljából- hozták  

létre. Főleg 1954--ig, bizonyos fokig csökkenve, de 1958-ig ez  

határozta meg elsősorban az Tizem tevékenységét. Sok panamázás,  

leltárhiány, igazgatók g,alori váltogatása, több birósági tár-

gyalás és itélet bizonyitja ezeket. 1958-ra sikerült őket eltá-

volitani, illetve távozásuk után még jó ideig aét ,  meglévő be-

folyásukat és együttmül.ödésüket felszámolni. Igy egyik alapvető  

tényezőjévé lett ez az üzem további gyors fejlődésének.  

Az ifizem kezdetben a Kovács-féle gczmaiomban üzemelt, később a  

Szabó-féle ház és a Keresztesi-féle egykori fatelep épületével 

bővült.  



1951-igy, az üzem munkásai rendkivüli körülmények közötte padlón,  

teljesen kézierővel dolr;ozta I . 1952-ben futószalagot --egy lakó  

környéki magánkereskedő államositott gépeit- és válogató asz-

talokat kapott az üzem. 1958-ig nagyobb állani beinvesztálás 

nem volt, csupán az épület födánjavitása valósult meg„ 

Az tizem tevékenjvség~e belső és külső munkára tagol; ~cl1k. belső  

munka  főt területe a Baromfiipari Vállalat által koppasztott  
pulyka-liba-szárny- ós farokto11 feldolgozása disztol1nnk. A 

liba tollazatánál a testtoll is jelentős, amit osztályozógépen  

válogatnak ki. Lényegileg hulladéktollat dolgoz fel elsődlege-

sen. Annál  is inkább jelentős, mert termeléstik 90-95 %-át ex-

i)ortálják -közvetlenül, vagy a Tollkereskedelmi Vállalat út-

ján,- melynek főiránya Franciaország, USA, Anglia, Csehszlovákia,  

Németország. 1 dollárt csak 27 Ft-os termelési költséggel állit  

elő és ezzel az ország üzemei között a második helyet foglalja  

el. Exporttal már az 50-es években évente több, mint 100.000  

dollár valutat termeltek! Itt kell megemliteri a belső munkák  

kózött a bérmunka vállalást is, iv az igen jó minőségit ameri-

kai toll feldolgozását, ami évente újabb 20,000 dollárnyi va-

lutát jelenti  

Azt evékenysóEónek másik terLlete a kazlsc munka: tollat  

fosztásra adtak ki. Az üzem évi termelése 2.000-2.500 q  toll  

feldolgozása volt. A termelési értéket 1949-ben  100-nak  véve,  

1956-ra 138 %-ra emelkedett. Az üzem dolgozóinak számat  

1949: 	12 fő  

1951: 	70 fő  

19561 	200 f b  

Ehhez  még hozzá kell számit` ri  a kb. 150-200 fú i,ülső dolgozót.  



Elsősorban nőket foglalkoztató üzem. Az első években igen nagy-

fokú munkásvándorlás jellemezte, ami egyrészt a meglehetősen  

alacsony munkabérrel, másrészt azzal zü;  jött össze, hogy a dol-

gozók között sok volt a cigány. A későbbiekben megváltozott a  

helyzeti a munkásvándorlás megszünt, a munkabér 900 )t. körüli  

szintet elérte, a cigány-dolgozók a szelektálódással megszilár-

ditották munkaviszon;jukat. A dolgozók 30 %-a  cigány, stabil és  

jól dol;ozó muAkaerejévé lettek az tizemnek, egész cigánycsalá-

dok találtak stabil munkahelyet az üzemben, de forditva is áll  

ez. /Pl. a Lövei család, akik hosszú évek óta valamennyien az  

üzem dolgozói. Házat vásároltak, rendezett körülmón;ek között  

élnek./107  

c./ Állami Gépállomás,  

Az 1949. jan. l04n megalakult Állami Gépállomás magvát a Bö1d-

nüves Szövetkezet kezelésében mar 1945-ben megalakult Gép-

állomás alkotta /elsőnek alakult meg; országos viszonylatban/.  

Az Állami Gépállomás az egykori Téglagyár telephelyét, épüle-

teit vette birtokba. Az induló gépálloméyt elha yottré , gi 

tipusu többségében map;án ópekből  ás 635-Ös tipusu traktorok-

ból a1t~ki.i;ctták ki.  

1949. jan. 10-én 11 db. erőgép, az ehhez szükséges ekefelszere-

lés, 10 db cséplőgép alkotta a gépparkot. Az összlétszám 26 fő  

vol'. Régi, nem erre a célra épült telephelyen, szerény és  

régi tipusu géppakrkkal kezdte meg az üezemlést. A munkások  

107./ Kiskun Napok 1959.  39-40. old.F1Llvilágositást és adatokat  

szolgáltatott BibokKálmán. Született 1933. A vállalatnál  

ázenvezecu 1, é0-tól. Lakikt Kkfháza, Dajka u. 22.  



98  

többsége az egykori magángéptulajdonosknál alkalmazott gépészek-

ből tevődött össze. Vő munkaterülete az egyéni kisgazdák föld-

jeinek szántása és cséplés volt. Fő munkaadók a kisparaszti gaz-  

dasánok  voltak, mivel tsz még kevés volt -1946-ban alakult meg  

Kiskunfélegyházán elsőnek a Rákosi tsz 160 	fölön 22 taggal.  

A későbbiekben a terelőszövetkezeti mozgalom  erőteljesebb tér-

hóditása nagyobb -s egyben gazdaságosabb-munkaigényt jelentett  

a gépállomásnak. Ezzel Pii.gg össze az üzem dol;;ozóinak és a gép-

parknak számszerű növekedése. A géppark növekedésével egyidejű-

leg eleinte lassúbb, de a későbbiekben rseggyorsuló rinőségi  

változást is jel tükrözik a következő szAmadatokt  

1950: 37 db. traktor - ebből 14 Ford 20 HP, 8 db. MEZ Hoffer  

28 HP  

19531 55 " 	" 	ebből 20 Hoffer és 13 db K 25-ös  

Zetor•:  

1954: 70 If 	" 	ebből 13 db univerzális  

11 " kombájn  

5 " villanyziotos - a kiVidtrialakitott gépjavit6  

műhelyben 

8 " ma~,rtisztitó  

Az i3.zem dol wzá f rak  létszáma:  

1949: 26 fő  

1954: 83 traktorvezető, 31 havidijas /ebből 14 műszaki 

alka7 ma   zott/ és 21 kihelyzett 	agronómus  

1956: 246  fő  

A dolgozófal i:apcsolatosan meg; kell emliteni a "kihelyzett  

körzeti arona musokat", akik a gépállomás alkalmazottai voltak,  

de a tsz-ekben dolgoztak.  E kettőssé£ ek az volt a célja, hogy 
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a gépállomások befolyását növeljék a tsz-eken belül. A kettős-

ség azonban nem hozott kellő eredményt, sőt visszaéléseket, vagy 

éppen a tsz és a géeállomüs szembekerülését eredményezte. Ezért 

meg is szüntették. Meg kell emliteni, hogy az 190-es években 

a nők bevonása a termelésbe -a gépállomásokon is jelentkezett-

a  női traktorosok alkalmazásában. Ilyen vonatkozásban a kiskun-

félegyházi Gépállomás élen járt. A kési obiekben az egészségte-

len munkakörülmények miatt fokozatosan csökkent a számuk. 1956-

ig ö" 1Jó  pártszervezet, fügúetlenitett párttitkárral működött. 

Az 1950-es években fő tevékenysége a munkaverseny szervezés 

volt, sok esetben látszateredménnyel. 1955--tól a polivikai 

iráni itást a Járási Pártbizottságok vették át. 

A  géppark mennyiségi és minőségi változásának eredményeként 

1(,55-bea 114 A-ra teljesitették a tervet. 10d  

1./ 1J hid és Itáisfeldvl€;ozó VálleA t  

1952. Jan. 1-től, adciiL, Kiskunfélegyháza város üzeme, a Ke  cske-

méti Vad kirendeltsé évé  lett. Az iized felszerelése   kicsi 

és kgrszerütleua  4 db marha beütőhely, forrázókazán, 2 db ser-

tésforrázóva l db 50.000-es hütőkonpresszor a jéggyártáshoz, 

amelynek napi termelése 335 tábla /42 aJ jég. A munka zömét 

kéziezővel végezték. Le ;jobban hiányzott a hütő. 1950-ben 13 

fő áol6ozott az üzemben. Termelésenek elsúdlees felvevője a 

honvédség, a közületek és csak a többletet adták át a lakosság 

ellátására. A felszerel sek me 'elelen terelés igen alacson, 

108./ Kiskun Napok 1959. 35. old. Felvilágositást és adatokat 
szol6ált;atott Váradi Antal. Született 1923v 1354-től. 	. 

az üzem twomg igazgatója. Lakiks Kkfház2., Kossuth u. 18. 
/A továbbiakban' YG radi igazgató/ 
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havonta 20-25 db marha és 100-120 db sertés feldolgozása, 

Az üzem jellegéből adódó legnagyobb hiányosság pótlására -ami-

kor a vágóhidat őpitették, a kölcsönből erre más nem jutott- a 

gépgyár beszerelt egy 5x9 m-es hiitőtemev. Ez ideiglenesen, 

arcig csak k kiskunfélegyházi szükségletek kielégitésére történt, 

a  termelés,  aüdi$ elegendő volt. 

1952. nov. 1-el -+A KÖJÁL utasitás álra- Kecskenéttrrda a sertósvá- 

f4ast ide hozzák.  Ezt az tette szükségessé, hogy a háború alatt 

• találatot kapott a kecskeméti vágóhid, s szinte teljesen fel-

számolódott, igy semmilyen szempontból sem felelt meg a követel-

ményeknek. Ettől kezdve a kiskunfélegyházi vágóhid látta el árú-

val. Kecskemétet is.  Ez  terl«észetesen maga után vonta a létszám 

növekedését, igy 1952. nov.-től 35 fő dolgozott a telepen -Kecs-

kemétről is vezényeltek ide munkásokat. A t,'Inyek ős a számok 

rávilágitenak arra, hogy a termelést az adott időszakban exten-

ziv módon növelték. 

195.5.2_,=2_1-el a marha-váGapt is áthozzák Kecskemétről -ettől 

kezdve Kecskeméten nincs vágás- r;mi az üzem további fejlődését 

eredményezte. A munkáslétszám 53 fő lett és szUkségszerüvé lett 

1 db húsdaráló gépet szalonna daraálásra beállitani, a fejlődés 

jellemzője még  mindig az extenziv mód. Az üzem termelési napi: 

25-30 db marha, 50-80 db sertés feldolgozására növekedett. 

1954-55-ben az üzem felszerelése is nőtt és korszerüsödött.  Uj 

zsirraktárt épitettek. Az új zsirfőző üstök befigadókópessége 

megnőtt 6 gi..ra. Problémát jelentett, hogy a zsirolvasztás a 

kazán kis kapacitása miatt a hagyományos, korszerűtlen eláfiitésc 

eljárással történt. Pénz hiánya miatt húsfeldolgozó üzemet 

akkor még nem tudtak kielégiteni. Nagyon nagy jelentős-égii volt 



- 101 - 

1955-ben a négy vagonos befogad6képességii hiitőház mecépitése, ar 

a Megyei Tanács fin nszirozásával valósult meg. -Az előzőekber _ 

tárgyalt kis hűtő elbontásával a helyére  ópitettók. A jéggyártás 

hoz szükséges kompresszorok száma is megnőtt: 3 db. 50.000-re. 

1954-55-ben megnőtt az ellátandó terület is, mivel 1954-ben a 

kiskunhalasi vágóidon a munkát beszüntették ós ettől ke zdve 

Kiskunhalast is ez az üzem látta el. 

1952-től a termelés ro1,ozatosan növekedett az ellátandó terület-

tel, de az üzem korszerüsitése, fokozottabb bővitésére csak 

1954-55-ben tették mag  az első lépéseket. Az tizen jelentőségé-

nek megnövekedése abban is kifejezésre jutott, hogy 1955--ben 

isiskaa4212=4.11glaktön6116  lett, a kecskeméti pedig csak 

kirendeltség, ahol az árúk tárolását ós elosztását végezték, 

hasonlóan Kiskunhalasan is,lo9  

e./ Szeszt  67de  

1954-ig városi, 1954 -tői PtJSz kezelésben működik. Az 1950-es 

években 1954-ig, elsédletesen borlepárlással, magasfokú /96 fo-

kbs/ szeszt termelt. A borlepárlást 2 db 10 hl-es gőzfütáses 

faüstteé végezték, a szeszfőzdék államositósakor 1 db főzőüst 

ős 1 db finomító idehozásával is twit. Az 1950-es években a 

borlepárlással havi termelése kb. 350 hl pálinka. A nehéz fizikai 

munkát könnyitette az anyagmozgatáshoz megépit t;; csibepálya. 

Az ipari vizet saja  kútból villanymotorral biztoaitották. 

109./ Felvilágositást és adatokat szolgáltatott Bozsik Pál. Szü-
letett 1922. 1950-tői dol ozik a vállalatnál, 1950-ben 
munkás, 19F2 -től kirendeltsérvezető, 1962-ben üzemvezető, 
jelente; a termelési osztály vezetője. Lakik  Kecskemét, 
Katona  J.  u. 13. /A továbbiakban: Kkfh. Húsf eldolg. adat-
szolgáltatás/ 



1954-ben központi rendeletre meg kellett szüntetni a borlepár-

lást , ez országosan népgazdasági szinten a borexport növekedé-

sével és a  kompiorimbek borlepárlás koncentráltság;kva1, ezen 

keresztül a minőség egyöntetűségére valő törekvéssel függött 

össze, ig az üzem átállt gyümölcs: barack, szilva feldolgozásá-

ra; ami helyi felvásárlással és a OM R utján volt biztosit-

ható. Az átállás -áj termelési feltételeket, igy mindenek előtt 

úttabb és z őle ; nagyobb méretii tárolómedence éDitését követelte 

meg. A rendelet után 10 vagonos gy2ölcsátárolót épitettek. 

1954-től átlag 3 fő dolgozott az üzemben: 2 főző és 1 vezető. 

Az üzem a I ángyalt időszakban nyereségesen dolgozott. '. emseékét 

a RALIV-nek ess a F3Sz italboltjainak adta át. /íeg kell emliteni, 

hogy Kiskunfélegyházán a külterületen 2„ a belterületen a Dessew-

ffy utcában is működik egy szeszfőzde.,/ Annél az üzemnél is az 

50-es évek második felében figyelhető me g  jelentősebb fejlődés. 

f./  Villanytelep 

1949. május 1-én állanositottk. 1951. jan. 1-e hozott döntő 

változást, indito t;t meg gyors fejlődést, amikor az üzem régi 

erőmüve leállt és bekapcsolták az országos villamos távvezetéki 

hálézatba. /A leszerelt erőmtivet a minisztérium rendeletére el-

szállitották Dudapestre ós Debrecenbe./ Sttó1 kezdve az üzem 

feladata:  

1./ az áram elosztása . 

2./ az áram. értékesitése 

3./ karbantartás 

,/ f;:lújitás ós bővitós. 

Az országos hálózatba való bekapcsolás, a fogyasztókk n:iveked.ese, 
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rézzben az üzemek, de elsődlegesen a szómban egyre növekvő fal--

vak: Kiskuxma jsa, Jászszentlászló ni nt  régi. fo „yasztők, Alpár, 

Lakitelek, Tiszaujfalu, Gátér, Pálmonostor, Szank, Csólyospá-

los, K&ripöc mint uj fogyasztók, új nagyfeszültségű távvezetéket 

új transzformátor állomást, szekundérelosztó épitését tette szil] 

ségessé. A vállalat fejlődését mutatja a lécjegesen fejlettebb 

technika mellett a munkáslétszám növekedése iss 

1945—ben 25 fő, 1956—ban 45 fő. 110  

5./ Kisipari Ilernelő  Szövetkezetek 1950 től 1956—igy. 
• 

a./ Faipari Kisipari  °.0ersnelő Szövetkezet — a mai Asz i:alos  

Szövetkezet. 

Mint az előző fejezetben már irtani, 1948—ban  alakult igen sze-

rcny kűrülmények között. 1950-51—ben több, gépekkel is rendel — 

kező !sztalos is lépett be a szövetkezetbe, igy marógépet, sza-

lag— és körfUrószt vittek be. Az emlitett gépek azonban csak 

magánkisipari tevékenységhez viszon;yitva voltak kielégitők, 

kellően korszerü.ek. A nagyobb fokú gépesités —önerőből— 1954—

ben kezdődött el a korszert marókép beszerzésével. 1956—ban 

az állóeszközök értéke már 224.500 Ft. A foglalkoztatottak szá-

ma is metnőtts 1950—ben 24 fő, 1955—ben 50 fő. Az 50—es években 

faipari tömegcikkeke-t gyártottak —sótartók, ujjafák— a Faárú 

Tömegcikk Vállalat, a Belker. Minisztérium és a honvédség részé- 

re. Ezzel párhuzamosan indult be a "Szikra" kombinált szekrény 

110./ Az adatokat Horváth László üzemvezető szolgáltatta. Szü-
letett 1912.ben. Az üzemben dolgozik 1929—től. Üzemvezető 
1945—től. Lakikl Séfháza, Fürst S.  u. 18. /A továbbiak-
ban:  Kkf1i 'za V. - telepi adatszol ;./ 
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havi 20-as szériában és az "Alföld" hálószobák gyártása negyed-

évenként 60 db-os szériában. 

Itt kell megjegyeznem, hogy a szövetkezetek tevékenysége kettős 

jellegül szolgáltató ós árutermeléx vállalatok. Vakijában a 

szolgáltatás egy-két kivétellel háttérbe szorul, helyette első-

sorban árutermeléssel foglalkoznak. Olyan termélék előállitását 

végzik, amelyek kisebb szériában készülnek országos viszonylat-

ban,  és ezért a nagyüzemeknek nem célszerű a gyártásukra töre-

kedni. Igy  gyártja a helyii Asztalos Szövetkezet is a faárú 

tömegcikkeket, vagy a Szikra kombinált szekrényt. Szolgáltatás 

helyett elsödlegesan stskSiagsse árutermelés problémájánál ron-

t;os tényező a szövetkezetek menetközben felCuzzadt létszámú 

tatságának iollalkoztatása. A baj ott van, hogy egyes szövet-

kezetek szinte teljességgel árútermelést folyta tnak. l  

b./ Háziipa4 Szövetkezet  

Az előzőekben tárgyalt "Yözjól&ti Szövetkezet" munkáját foly-

tatta az 1952. szept. 18-án 38 taggal megalakult Háziipari Szö-

vetkezet. V' gyouue, felszerelésük szinte semmi sem volt. Mind-

össze horgoló-kötűtü és néhány korszeratlen háztartási varró-

gép. Az egyetlen helyiségből álló munkahelyet otthonról hozott 

bútorokkal rendezték be. Az 440 negyedévben még csak 102.000 F 

értéket termeltek. 1956 -ban mar. 300-ra nőtt a dolgozók száma 

és 4,?00.U)O kt. a termelt érték. A szövetkezei, tevékenységé-

ben fontos helyet foglal el az exporttermelés, ami az 50-es 

évek közepén már jóval meghaladta az évi 2,000.000 Ft. artéket. 

A szövetkezet exporttemókei között első helyen l:ell megemli- 

111./ KisKun Napok 1959. 58. old. relvil;ositást és adatokat 
szolgáltatott Bartha Gábor elnök h. 



teai -mint helyi specialitást- a külföldön is igen keresett 

szalmakosarat, szalmaszatyrot, szaluakalapo c és gyékéxysz ye-

tet. Az exporttermelésben igen jelentős, szinte a világ minden 

tájára eljutó himzett női blúzok, gyermekruhák, kéztyük és a 

különböző kézimunkák. A főbb export iránys az uurópai népi de-

mokratikus országok, a Szovjetú.nió, Kina, USA és itnglia.112  
A számokon túlmenőleg igazi jelentőségét az adja a szövetkezet-

nek, hogy olyan rászoruló dolgozó rétegeknek nyujt tisztessé-

ges munka- és kereseti lehetőséget, mellékmunkát, akik fő mun-

kájuk, a gyermeknevelés és a háztartási munkák miatt üzemekben 

nem tudnának dolgozni. A szövetkezet fő törekvései közé tarto-

zclict már ekkor a szolgáltató,javitó bolthálózat bővitése, s 

ezzel a lakosság több irányú szükségletének fokozottabb ki-

clégitése. 

c./ Autó és GéDiavi,tó KTSz  

191.;111mx szeptemberében Finommechanikai KTSz néven alakult 25 

taggal. 1951-ben autójavitó, műszerész, rádiójavitó, glu 

gzu'ijavitó, villanyszerelő ás 3 tagú lakatosrészlege működött. 

Induló alapot a tagság által felajánlott szersz mok -a magán-

kisiparosi igények szintjén állók- ás 5.000 Ft. kölcsön képez-

te. Az  első időszakban főleg a helyi igények kielégitésére tö-

rekedett, vagyis szolgáltatási jellege domborodott ki. Ilyen 

nagyobb szolgáltatójellegü munka volt 1952-ben. a Gépállomás 

40 db cséplőgépének javitása. A későbbiek folyamán megrendelő-

inek szózna és működési területe megváltozott. Igy kapott meg-

rendeiésbket a megyei tanácstól, 1952-től a honvédségnek és a 

112./ Kiskun. Napok 1959. 53. old. 
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budape esti Baromfi Szállit má13yozási Vállalatnak javitottak 40-

40 db Gépkocsit. 1952-ben 250.000 Ft-ban kapott évi tervet a 

KISzOY-től. A taglétszám 1954-ben 30 fő,  1956-ban  már 40 fő. 

1955-bet termelési értéke 1,700.000 Ft. volt. /áiskun lapok 

1959./ A későbbiek folyamán egyre fokozottabban az árútermelési 

tevékenység került előbéröet konzervgyári gépeket, szeszfőzde 

berendezéseket, lég- és viztartályokat, épület-vasszerkezete-

ket, stb. gyártott az ország valamennyi területére. 

d./ Lábbeli Készitő Biri ar Tere ő Szövo érreze 

1948.A= decemberében a fúzióval megalakult szövetkezet az 50-

es években megerősödött. Gépállományuk csiszoló és élezőgéppel 

növekedett. A korszeriitlen mühely 1950--ben történt átépitésével 

világos, egészséges munkahelyet teremtettek. 1956-ig a beruhá-

zott vagyon i000.000 Ft-ot, a for óvagyon pedig megközelitette 

az 1,000.000 Ft-ot. 1953-ban a többi helyit szövetkezettel 

összefogva, Hajdúszoboszlón üdülőt létesitettek. Ezek kétséget 

kizáróan fejlődést mutató tények szoros összefüggésben álltak 

a termelés növekedós(;vels 

Év Pár 	Érték 

1949. 

1157. 
2 .370 

13.591 

F+ 227.500 . 	,,. 

3,604.700 Ft. 113 

Ez a szövetkezet is jelentős árutermelést vé zett. Termékei 

szinte az ország valamennyi városának üzleteibe eljutottak. 

jó minőségét mutatja, ho gy  1953-ban elnyerték a megyei vándor-

zászlót. 

113./ Kiskun Nav)ok 1959. 39. old. 
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e./ A többi kisipari termelő szövetkezetek  

A. részletesebben iwieí'tetetteken kivül ez 50-es években még a  

következő szövetkeze tek működtek:  

Vendéglátó /alakult 1948./  

Mezőgazdasági / 	" 1951./  

Férfifodrász / 	n 1952./  

É`p tőipari  Szövetkéz i s  1951 augusztusban alakult 22 tag-

gal. Kőmüves, ács, tetőfedő, asztalos, villanyszerelő, bádogos,  

vezvezetékszerelő és üveges részleggel működött. A szövetkezet  

folszerelósét elsősorban a belépő tagok  szerszámai képezték.  

1952. jan. 1-6n e ; es lt és egérben részlege megnőtt a "Festő  

ós Mázoló Szövetkezettel". Az 1952. évi terve 1,000.000 Ft.  

volt. 1956-ig a tervelőirányzat elérte az évi 4 millió , a tag-

ság széna perfog a 100 főt. Munkaköre is kibővült. Eleinte csak  

Kiskunfélegyháza városban -a járványkórház iskolává alakitása,  

a Korona szálló és az iskolák tatarozása- később a járás, sőt  

a megye haltárain túlra is kiterjedt.  114  A szövetkezet munkájá-

nak kb. 30 %-a képezte a lakosság szükségleteinek kieléitését,  

családilláz épités, javitások. Jelentősek a mezőgazdasági ter-

melőszövetkezetekben végzett épitkezések. /Kiskun. Nap ok 1959./  

6./ A  ~ a gsir kj  s per .
~I 	 -Y 

A magáákisiparosok száma már az 1940-es évek végére csökkent,  

ami az állami korlátozás politikájával -adó, nyersanyag- kisebb  

mértékben a megváltozó életkörü..ltiónyekke1,bizon os vonatkozások-

ban a. kisipari termelőszövetkezetek megalakulás ával függött  

114./ Kiskun Napok 1959. 57. old.  
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össze, amit az előzőekben tárgyaltam is. 

Az 1950-es évek elején rendkivLtlien meggyorsult a kisiparosság 

felszámolása országosan: 

"1946. decemberében még több mint 180.000 magánkisiparos mű-

ködött az országban, s ezeknél további 187.700 alkalmazott 

dolgozott. 1950 favégére már csak 120.000 kisiparos maradt, 

mimaissze 29.000 alkalnazottal...L tények ...am magánkis-

ipar felszámolásának gyors  megindítását jelzik".115  

A helyi kisiparosság heltzetére az 1950-56 közötti időszakban 

csak következtetni lehet, mivel -sajnálatos módon alig, talál-

ható néhány adat: 1945. előtti időszakban a kisiparosok száma 

neközelitette az 1.000-et,  1952-ben.  454, és "Kiskunfélegyházán 

400 önálló kisiparos dolgozik" /F. S. 1957. jan. 4./ 
A csökkenés az országos átlagnalk is nagyobb. : rdemes kissé a 

város határán túlra is tenteni: 

Kiskumfplegyházsn-Pálmonostorán és Gátéren 1942. dec. 31-én 

866 kisiparos volt. "Járás és város ter'lletén 602 kisiparos 

volt":1i. K. 1957. jún. 4. sz. Ez utóbbi adatnál meg kell je-

gyezni, hogy még 8 település kisiparos adatát is tartalmazza! 

Az ideózott sajtó közleménye világossá teszi az okokat: 

"Örömmel vették tudomásul a 25 %-os adócsökkentést. Az Enyag-

ellátás is javul.../ F. K. 1957. jan. 4. sz./ 

A maggá  iki  sipar ilyen  gyors  ütemű felszámolása elhibázott lépés 

volt politikai és gazdasági szempontból is. Jrnek gyökere az 

a helytelen szemlélet -mint a mezőgazdasárnál- hogy a termelési 

viszonyok gyors megváltoztatására, a szocialista termelési 

115./ Berend: Gazdaságpolitika. 45. old. 

116./ Kl féleGyhüzi Levéltár: F. K. 1957. jan. 26. 4. sz. 
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viszonyok gyors kialakitására kell törekedni, elhanyagolva a  

termelőerők kellő fejlesztését. A kisiparosság gyors felszámo-

lására való törekvés akkor indult meg, amikor a gyáripar, vagy  

a kisipari termelőszövetkezetek még nem tudták tev ken tyséiiket  

átvenni. Ez annál is inkább súlyos problémaként jelentkezett  

az 56-os évek elején, mert a gyáripar szerkezete is súlyos tor-

zulást mutatott. A lakosság szolgáltatása nehézségekbe ütközött  

aA szövetkezetek megalakulása időben egybe esik e politika ér-

vényesülésével -éppen ezért a kettő között sokoldalú összefüggé  

van .-, de a szövetkezetek első éveit is csak a vegetálás, a ne-

hézségek jellemzik. `_`öbb év után tudták csak megközelitőleg át-

venni a magánkisipar szerepét. Azért irom, hogy megközelitőleg,  

mert amint megerősödtek a kisipari, termelúszövetkezetek -e-

kiét iparágtól eltekintve, elsődlegesen árutermelésre* rendez-

kedtek be és csak másodlagosan a helyi lakosság szolgáltatására  

vagy csak közvetve, az országos kereskeaelmi hálózaton át szol-

gálták. "A nagár1kisipar ilyen mérvö -és a következő években  

hasonló ütemben előrehaladó- felszámolását seri  sem indokol- 

ta."117  

A gazdas&gpolitikai hibák rendszerének -ezen belül a ina árkis-

iparral kapcsolatos hibáknak- felismerése és a hibák kijavitá-

sára való törekvés teremt új helyzetet 1957-től az egész ipar-

nak, ezen belül a ma ;Ankisiparnak is.  

7./ i~z 1g50_ 6 közöttl fe 'lőclés öNsze ,:.ezése  

Kiskunfélegyházán a smó szoros értelmében komoly nehézipar ala- 

kult ki egyrészt a Középnehéz Vasszerkezeti Gyár /B3.B.Gy/ tele- 

pitésével, illetve a Gépgyár fejlesztésével. A fejlődés nemcsak  

117./ Berends Gazdaságpolitika. 46. old.  



- 110 - 

Mennyiségi, hanem minőségi  fejlődést  is jelentett, ami az üze-

mek felszerelésének korszerűbbé tételében, a kapacitás bővülé-

sében, s ezekből eredően a termékek minőségének javulásában 

mutatkozott  meg. 

A ternelési értékek adatai szemléletesen mutatják a fejlődést. 

A Gépgyár és a B. B. Gyár adatai: 

Év Teljes term. ért. 	Bafej. term. ért. Üsszlétstizám 
ezer 	Forintban 

1952 . 77 , 200 70.200 1.230 

1955. 133,4?3 131,512 1.201 118 

Ak két nagyüzemen kívül a város többi, többségében régi üzeme 

is fejt Jött kapacitásban, modern gépekben, új technológiai el- 

járásokban -különleges helyet foglal el a Dohányfermentáló, mive 

termőterülete csökkent, ugyanakkor az üzem kapacitása növeke-

dett.- 

A nagyüzemekben -B. B. Gyár, Gépgyár, Dohányfermentáló, Toll-

üzem, Gépállomás, VáL;óhid, Szeszfőzde, Villanytelep- dolgozók 

számának alakulása: 

19518 	1.146 fő 	1955: 1.829 fő 

A  számszeril növekedés is igen lényeges, mert nagy  szerepet ját-

szott a munkanélküliség felszámolásában. Lényeges  azt is meg-

jegyezni, hogy a számok mögött minőségi változás is bekövet-

kezett, a szó szoros értelmében kialakult a naryirari munkásság. 

A tárgyalt időszak iasik jellemzője a magánkisipar gyors fel-

számolása és a kisipari termelőszövetkezetek megalakulása -a 

kettő igen sokoldalúan összefüggő probléma-. ti ktsz-oknál is 

11d./ Vegyipari G. adatszolháltatás. 



az alacsony, korszerűtlen technika fokozatos menryisébi és 

minőségi fejlődése fi;,; elh3tC meg, párhuzamosan a tagok számá-

nak növekedésével. 

Az előzőekben tárult 8 ktsz taglétszámának alakulásai 

meGalakulaskor 	 1955-ben 

169 tab 	 660 tag 

A tatság szóárak rohamos növekedésével -amit még csak fokozott 

a technikai fels-terelés bővülése, korszerűsödése-, a helyit 

lakosság szolgáritatása helyett egy-két, a jellegéből adódó 

iparág kivételével -elsődlegesen az árútermolésre törekedtek. 
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B./  Az ipar felő ~dése 1956 ok.-,;óbertől 195? véLáic,  

1./ Bevezető  

Az előzőekben tárgyalt hibák felszirre jutása 1953vban a Nagy  

Imre csoporttal új szakaszba került 1956 októberi,. Uj szakasz-

nak valójá a nehéz nevezni, talajdonképpen átmeneti alperiódus,  

melyben a szemben álló k t csoporti  -Rákosi-Gerő és Nag ' . hjs  

a fő :iellemG s a 11 pártvezetőség eleinte a szükséges intéz-

kedések szabotálására, majd 1951itavaszától a ténylegesen jelen  

kező jobboldali jelenségek elleni harc ürügyén, a régi politika  

visszaállitáséra törekedett. Másik oldalon a kisparaszti gazda-

ságot hibásan túlértékelő, az iparositással szembefordub5, az  

alapvető szocialista  koncepciót is kikezdő törekvús jelentke-

zett. Az 1953-56 október közötti időszak másik fő gazdastg-

politikai jellemzője -összefüggésben a két csoport harcával és  

e yes hibák kijaiitá-sára való törekvéssel- a tervek gyakori,  

kellően tudomány os megalapozás nélküli változtatgatása, korlá-

tozóst méretü fejtődés tapasztalható volt, ez elsQsorban az  

lassitása /Kiskunfélegyházán elssorban a mezőgazdaság  

vonatkozásában volt lemérhető/, a termelés észszerUsitése terén  

A hibák kijavitása felé tenááiást szakitják meg az 56 őszi  

események, amelyek a hibák ki:iavitásának .1elszavaitÚl nagy  

gyorsasággal ,iatottak el a szocialista vivmán,iok felszánolá-  

sónak prorramdáig. Az 1956 őszi események világossá tették,  

hogy csakis a hibákkal való radikális leszámolás talajáról le-

het az eseményekkel szembefordulni, a két-frontos harcsai ,, mel l 

nek ereáménle ent 4.95?-tel a gazdaságpolitika is Al  szakaszba  

ót. 9  
qbr. 

119./rendi Gazdaságpolitika.  825 old.  



Az 1956-os eseuéryeket megelőző és közvetlen követő eszmei ziir•-

zavar, politikai ós gazdasági hibák helyi vonatkozásban is  ele-

raj, erővel terek felszínre .  

"Igaz ugyan, hogy városunk utcáin nem fol0 a vér. *  nincsenek  

rorabadölt r:;zak, de a 12 év alatt felgyűlen]1ett keserűség,  

-a mesbálitott nemzeti önérzet, a bürokrácia bénitó posvá- 

n •aat, karrieristák, helyi kiskirályok tevékenységs, a  káros  

;azdaságpolitika...me ;annyi tüzcsóvat'. l.r0  

Az idézetben felsorakoztatott jelenségekhez kétség nem f dződ.jk,  
de nagyon egyoldalú lenne, sőt  történelmi szUkságletnek igazol-

ná az eseményeket„ ha e rövid bevezetőben nsm huta  ~-n ink  be  n6- 

konkrét des  "  ~i 	tén e -a  szellemi káron túlmenőle ;-,  

ami osyenes következmény, egyben az új 57-től kezdődő szakasz  

Ara  is  volts  
"Az  "összkomfortos sztrájk" az ellenforradalom a Gépgyár-

ban 7,517.000 Ft, a B. B. Gyárban 10,000.000 Ft kárt ion 

okozott. "`21  "Az ellenforradalom alatt és után ...a laza  

rsunkafesycilem 16.862 munkanap kiesését eredményezte, ás  

4,047.000 Ft termelési kieséssel. járt... 422  

Csak a két lernisgyobb Tizen életéből ragadtam ki néhány, igen  

elcondolkoz i,~ tó adatot, amelyek sokkal kézzelfo .atóbbak az  

"eszmei-politikai zürzavex" jolzöknél. - A két üzem kára azo-

nos a B. B. Gyár léterhozására beinvesztált teljes összeg 41%--

ával-. Igen nagy össze ;ü.ak az események okozta anyagi károk,  

holott Kiskunfélegyházán viszonjlag kisebb méretűek voltak. 

120./ Kiskun Múzeumi  F. K. 1956. nay. 17. 1. sz.  

121./ Klrfélewházi Levéltárs 	1957. márc. 26. 29. sz.  

122./ Klifélegyhá ?.i "Levéltárs F. K. 1953. márc. 23. 11. sz.  
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1956 októberétől 1957 végéig a kiskunfélegyházi nagyüzemek egési 

életét, müködését, országos -az üzemektől tU getlon- ós helyi 

-az iizeraek m;iködésével kapcsolatos- tén jezők befolyásolták: 

a./ filax Országos tényyezők =Legjelentősebbek mindenek előtt a már 

emlitett hibák, melyeknek első birálatát először az MDP K. T.-

i ülése adta 1953. júliusban, amelyet később a jíaliva 4-i 

koxmanyproGram alapján ismert mes a közvélemény. A gazdasági 

fejlődés ős a gazdaságpolitika elmélyiilt , kellően tudományos 

elemzését nem adta, s ez elsősorban a Rákési féle pártvezetés 

gazdasági-politikai hibák elkondőzésáre irányuló törekvése mi-

att később sem történt meg. A hibák forrását mennyiségi ténye-

zőre igyekeztek leszükiteni. Első mélyebb elemzést az MBZMB 

1956. dec-i határozata adott* "1948 végétől kezdve letértek a 

marxizmus-leninizmus elvi alapjáról. A párt- és állami életben, 

valamint a gazdasági élet irányitásában szektáns és dogmatikus 

politikát honositott meg...Olyan gazdasági politikát erőltet-

tek a népre, amely  figyelmen yelmen kivül hagyta az ország gazdasági 

adottságait, gátolta a dolgozók életszinvonalauak emelését." 123  

A súlyos aránytalanság az ipar mezőgazdaság között,a lakosság 

ellátását biztositó szolgáltató-ipar fejlődésénelt °luaradása, 

a termelés stafnálásához, egyes területeken visszaeséséhez ve-

zettek. /A pát és a munkásosztály kapcsolatai lazultak, a 

munkás-paraszt szövetség is meglazult, csökkent az állami ős 

társadalmi élet demokratizmusa./ Az 1954-56-os időszak a revi- 

zionista és a dogmatikus irányzat között dúló harcnak, elvtelen 

kompmomissztim.oknak, az ellenséges orcl: felbátorodásának ideje 

volt. *11z októberi ellenforradalmi 1: .adást "négy ok idézte elő t 

1''3./ Berend' Gazdaságpolitika. 37-36. old. 
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a Rákosi-csoport szektás-dogmatikus hibái, a revizionizmus sze- 

repe, valamint a belső és a külső ellenforraaelmi erők tevókeiiyy- 

sége. x_.24 

Az eszmei-politikai zűrzavar, az országban fellángoló :fegyveres 

harc -meg kell emliteni a külföldi irányitás szerepét is-. Nem 

kisebb jelentőséggel birt az energia-nyersanyagszolgáltatás, a 

közlekedés megszünése, illetve hiányossa6a, ami objektive a 

helyi cizem.ektől tiiggetlenül is a munkafegyelem lazulásához, a 

termelés visszaeséséhez vezetett. 

b./ Az  üzemeken 	tó yezűktA helyi nagyüzemek munkásságárak 

nagyobb hányada paraszt, kisiparos -deklasszált elemek- volt, 

akinél az előző munkaterületcikkel kapcsolatos sérelmek felczin-

re kericltek. A hurkásság létszámának sors növekedésével nem 

tartott lépést összeforrottságuk és eszmei fejlődésük. Ehhez 

szorosan  kapcsolódik az egyes üzemekben a vezetés hibája -ez 

nem általánositható, amire abból is lehet következtetni, hogy 

több üzemben nem került sor a vezetőség leváltására e,en. Az 

üzemekben sok volt a vidékről bejáró munkás, küzüliik is sok a 

kisközségi, vagy éppen falusi. Nagyon érdekesnek tűnő -a bior-

logiai és pszichikai tényezőkkel ma arázhatók. jelenség, hogy 

kisebb zökkenőkre ker31t csak sor azokban a helyi üzemekben, 

ahol a munkásság többségét a nők adták. 

1957-ben az előzőekben felsoraloztatott országos és helyi vonat-

.kozásu negativan ható tényezők fokozatos megváltozása ez év 

második felére minőségileg uj köriilm'nyek között visszrálli-

totta az életet a normális kerékvágásba. 

124./ Ido. tört. II. 536-537. old. 
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2./ Az áll 	alat~k nüködése 1956 	ertöl 19,7 vóréirz  

a./ R4mászáti Berendezések Gvára  

Az 1955-56-os e'abeu mía. jól terae;lő ős helyes irányba fejlődött  

fiatal üzem u2 	heterogén ős a méh; kellúen össze nem fortt  

munkásság kürőben is az országos osemények hatására zü.rzavar  

támadt. A vonatok lecl].ása miatt a vidékiek  követelték hazaen- 

geá6süket, el is távoztak az Uzenbíol. 	26-án. a inivaaka-  

ieYLiélc:m. felbomlott,  melyben a ziirzavar ős a tudatoeság egya-

ránt szerepet játszott. Az  igazgató y árrsóge t s- zorvezett a  

fontosabb objektumok -a trafó, a hidroforház, a forgács/Aló és  

az üzem élez.1ben döntő jelentóséi,rií csapóoll8- őrzésére. A mun-  

kástanács névsorát -megbi.zba -có eacerekből- az  igazgató ős a  

gyár kco'nuiii9tái állitották össze, de  nem  ezeket választotsták  

meg. A megalakuló munkástanács c'itávol3.totta az igazgatót ős a  

személyzetist, aki eyben az izzwai pártszervezet  titkára is  

volt.  A  funkciókból történő leváltáson, fen yegetéseken  tú1 

tettlegesságre 	kerlc sor.  

A munka hullámzó, taggiAbia leginkább csak a karbantartásra ter-

jedt ki. valamelyest. A november l4ve körüli napokban a munká-

sok többsóge már a gyárban tartózkodott. Nyilvánvalóan ebben  

lényeges szerepet játszottak az orszá.Fos események alakulásai,  

a helyi sajtó hitközlései Akik saját hibájukból nov. 10-ig nem  

vetták ős továbbra  sem  veszik fel a munkát, azok rak a le nem  

dolr_;ozott lapokra fizetóst kiadni nem  szabad.125  

A hullámzást ás egyben okát is jól mutatja a sajtó következő  

szúmásak tudósitásas  

"Gyárunkban a  munka  november 12-án részben már rie g ezdődötty.  

125.16cdniguatk Kiskun Múzeum t F. K. 1956. nov. 17. 1. sz.  
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a dol1ozák 91-93 %—a munkába állt. November 15—én az a hir 

terjedt el a városban, hogy fiatalokat szállitanak ki az 

országból. kri'e a dolgozók a munkát azonnal beszüntették."1` 

A hirről ugyan kiderült, hogy valótlan, azonban a munkások je-

lentókeny csoportja elhagyta az üzemet. A lekülönbözőbb forrá-

sokból származó "Yirek" minden esetbe i a gta1an,sá€;ot keltet-

tek, a munkakörülmónyek normalizálását hátráltatták. A munkás-

t<s:.csok összetétel' h ó1 fogva is igen kétes értékii munkát fej-

tettek ki. "...november 20.-an 620 fő és 70 ipari tansiló, a dol-

gozók 82 %—a már bent dolgozott a gyárban." 127  

A temn.elás menetét akadályozta a munkasok távolmaradása  —egy 

rész'z:k a közlekedési nehézségek miatt—, cte _az, üWaben taá,zhn— 

dók sem végeztek kellő munkát.  A munkát xészben a morálvissza- 

esős, részben oűjel iv o1.ok hátráltatták. Ilyen objektiv ok 

volt pl. a  sersaras— ás energiaellátási nehézség,.  Gáz, oxi-

gén, villanyhiány gátolta a terelést. Az eneriahiány a szén-

bányák és az eramüvekkel állt kapcsolatban. Az energiahiány 

miatt az iizemek csak éjjel dolgozhattak. Különösen 1957 január-

tól az anyagellátásban is súlyos problémák jelentkeztek. A B. 

B. Gyár eddig csak 120 tonna durvalemezt kapott a Lőrinci hen—

germ től. A nagycsarnokot nem tadják fűteni.. Anya; ás energia-

hiány miatt kétnaponként 8 órás müszakban ternelnek.128  

A bő kéthónapos 'nuunkalazitás" adatszerűen is kifejezésre ju-

tott a termelési ártók alakulásában más 1956—bans 

12Q./ Kiskun tiuzeuri s P. K. 1956. nov. 24. 2. sz. 

127./ Kiskun &Iuzewris F. K. 1956• r3Av. 24. 2. sz. 

128./ Kiskun Muzeums i9Ng F. K. 1957. jan. 6. 1. sz. 
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Év 	Teljes term. ért. Befoj.term.ért. Osszlótszám 
ezer  F o r i n t b n 

1955 	 77,813 	 78,012 	 741 

1956 	 75,697 	 75,451 	 746 129 

A visszaesés az2anszeriileg is lényegesen  tiag;robb lenne, ha az év 

első 10 hónapjának igen jó termelési eredménye nem ellensúlyoznk 

Mig a termelés csökkent, addig jelentős bértúlfi zet4ésre,  keri:lt 

sor. Az aránytalanul :magas és indokolatlan bérösszeg kifizeté-

sét elősegitette a munkástanács munkabéremelő rendelkezése. A 

b k iu ö t _  e  volt reális tel lési,_  k. Az aranytalanul 
magas munkabér-kifizetés összefü;ött az órabúr-rendszer beve- 

zetésével. Az indokolatlanul kifizetett bérek egy részét később 

visszatóritettók, do az előbb vázolt helyzeten ez keveset vál-

toztatott. Igen ,jelentőa gy  492.844 forint kár adódott gondatlan-

gázból eredő szerszámtörésből és lopásból is. 130  

Az 1957-es  év első 6-8 hónapgát méh; hasonló problémák ós igen 
sok erúfeszités jellemzi, hogy fokozatosan  megvalósuljon a kon- 
szolidáció.  Áz előse€ itő tényezőket  kell először felsorakoztat- 
ni: az országos fejlődés iránya ós a konszolidáció -az üzemek, 

bá yók termelése, a közlekedés beindulása-, a politikai élet 

tisztulása, az Üzemen bs11l megváltozott munkástanács összeté-

tele, a volt igaztó Trint koriwybiztos visszatért az üzem 

élére, az elvekhez hü kommunistákból és a szocializmus épité-

schez hit munkásokból mog;alakulb az üzemi M ►bzUP alapszor'rezet. 

Az "ötös bizottság" felülvizsgálta az üzem dolgozóinak  előző  

magatartását, a demoralizálókat eltávolitotték é:, ugyanakkor 

129./ K. Yegyipari  G.: adatszolgáltat-4:s. 

130./ Klfélegyházi Levéltárs F. K. 1y58. mare.  28. 11. sz. 
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új vezetesi módszerekei igyekeztek meg ralósitani. Március ele-

jén megalakult az Üzemi KISz szervezet is.  

' idei, továbbra is ; atolt: k a konszo1iüációt i a hiresztelósek,  

1957 nyarán  a  szegecselő csoport -24 fő- sztáájkba lépett ugy, 

hogy  felnondott,a vállalatnak ezzel nagy gondot okozott, hiszen  

"kulcser.:berei" voltak azx üzennek. De c vezetés egy hónap alatt  

új szegecseli crigádot a1r kitott ki. Nagy neházsé ; volt toisább.-

ra is a nyersanyaghiányt "1957. év első neg edévbeu ...10 milli-

ós rendelés storn,irozása nem következett be...ebből adódóan... 

123.000 Ft. összegű bank,- és büntető kanlatot kellett tizetri." 1 :  

Ezt a problémát adja hírül az 1957. III. 31-i szám a II. negyed-

évre vonatozóan: 2.200 tonna mersaja ;ra lomu  sz kság, a  

készlet csík 60 tonna.  

Az  19,W-es  évnél még meg kell emiteui azt a tényt is,  hogy az  

üzem évi terve az 196-oshoz viszonyima alacsonyabb lett.  Ló-.

n csen nagyobb lett az üzem ör il 1   ósí a, ez általános, a fel-  

sú iráta ritás módszerének változására, az eddigi gyakorlattól  

eltérően föléves és nerc nogyedéves terv eladatokat kaptak.  En-. 

nek tudható be, hogy az üzem -reljesitette a Jólóvi tervét. 

Az üzem termelesónek fokozása, a normális mui>kamoríal helyreál-

lítása szükségessé tette az órabórezóst "ál uozsa"b':rezéssel  

felváltani. A munkások kisebb csoportja ellenezte csap., mert  

az órabérezésnél a szakképzett ós jobban dolgozó munkások hát- 

rányos helyzetbe kerültek,. Az órabérrendszer negativ tenmeléci  

kihatását jól lemárhetjiik, ha az ifizem által, 100 Ft. kifizetett  

abérr~  cső tercelési :réókeket 	i :: orlit juk t  

131 ./ Khf élegyháLi Levéltárs F. K. 1958. mare. 23. 11. as.  
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kovácsmühely építését. A munkamorál megszilárdilása, a termelés  

növekedése alapján egyértelrrien megállapitható, hogy az Tizem-

ben merrtörtónt a konszolidáció. lót rétnek megfelelő nyereség-

rés zesedétt fizetett ici a vállalat. Az 1958-ban beinduló II.  

hároméves terv új lehetőségeket és gyors ütemű fejlődést hozott  

az üzen életében.  

b . / Állawi Gé~ ~~ár, 

1949-től 1956-ig egyenesvonalú, Gyors fejlődést -a tercelési  

érték több mint kétszeresére emelkedett- a B. B. Gyárnál is  

nagyobb mértékben vetették vissza az októberi események. A nagy  

mértékba visszaesést jól tükrözik a termelési a atoks  

Teljes teret. ért. e. Ft. ~. 

1955 55,E  

1956 43,157  

1957 54,360  

A visszaesés itt is kisebb mórtékü 195E-ban, mivel az év első  

10 hónapja bizonyos fokig pótolta, we igy is szembetiánő, hogy  

ez évben is magasabb mint a  E. B. Gyárban- Rgndkivülien sokat  

mondó az 1955 ás az 195v-es évek összehasonlitásas 20.6 y-kal  

alacsonyabb a terelési értékl  A B.  B. Gyár viszonUatúbaa  

2%-kal alacsonyabb csakl Az 1956--os események döntőbben az  

57-es évben óreztették hatásukat, ami önmagában is arra enged  

következtetni, hogy itt az események nagyobb méreteket öltöt-

teki A termelés nélkül kifizetett összegek, a sztrájk, mirdent-

fajta vezetés ellen szóló hangulat, a monkategyel et igen ala-

csony szinvonalra dobta vissza. Nagg volt az anyagpazarlás, a  

135. K. Vogyipari G. adatszolgáltatás.  
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gépeket sokan nem ápolták kellően. Az energia és nyersagya 

felhasználás tervszerűtlenül folyt.136  

Ebben az Uzcmben is leváltották az igazgatót, a párttitkárt. A 

vezetési a munkéntanács vette át, s szoros kapcsolatot tartott 

lenn az eseményeket irányitó szervekkel, sőt a többi üzem mun-

k«sait is agitálták. Az esemánjek nagy  mérete feltétlenül össze-

fi ; eunmel az uzemnél is a aukáss gyors  számbeli nöy  e-

désóvel.  -1949-ben  az össz létszén 250 fb, 1955-ben  460 fő. 

A  iiyors növekedéssel nem  tudott lévést tartani -ami a korszak 

politikájával, módszereivel is összof L3tt- az összeforrottság 

és a tudat átalakulása. Ez annál inkább is lényeges tényező, 

mertaszámbelileg gyorsan meGrovekedett munkásság között sok volt 

a magánkisiparos, de főleg paraszt. Ezt megsrőeitani látszik a 

városi tanács egy-9két tan.tcsii.lési jecyzőkön, -v© iss 

"2. D.  liozzászblérsas ...foglalkoznunk hell a kétlakiság kér-

désével. A Gépgyárban is sokan vannak olyanok, akiknek 

f üldjür. is vzn...nekünk a:. üzemen beli3l knit foglalkozni  

kell ezkkel a krzdések2cel «137  

"Cs. Y. hozzászóldsas...As; illemi Gépgyárban is vannak ku-

lákcsemeték és megkezdik roan ■olö munkájukat...az ellenség 

p3 nctanütt ott van, ahol a dolgozó nép  e j é t fékezni 

tudj ák..."138  

Az idézett taLácsülési jegyzckör.yvek résrzlctci -a  kor divatos 

frazeológiájától eltekintve- kétségtelenül rzvilágitanak az m 

esea :Ayek tdlán leg jea.en.t6sebb össze tavőire. 

136./ Itlf éloL,, házi Levéltár: F . K. 197. mare. 3. 9.  sz. 

137./ ledélek,yházi Levéltár: Városi yanacsiul.ési jk-v.i951.au6.l4. 

138./ Klfleg,yházi T,evóltárs Városi Tar.€icsülési jkv.1952.márC,21. 
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Az üzeni termelése 1956. végén a munkáslétszám ingadozásától, a 

munkamoráltól fdggetlendl is nagy nehézsógekkel küzködött az 

energia és myersazva hiáni miatti  A Gépgyárban neneziti a mun-

kák menetét az oxigén és karbid hiáy. 139  

. februárjában kezdett az üzem élete fokozottabban normali-

zálódni. A munkástanács összetétele megváltozott, megalakult az 

üzem kommunista munkásaiból a$ W Szti üz bizotts nvil-
vánva1óan az országos konszolidációs f ol: cr2p t előrehaladása is  

ebben az irányban hatott.Jól lemérhető ezt "A  Gépgyár kommunis-

táinak és murikéstanácsAnek közös nyilatkozatában." 140  

A februári közös megbeszélés eredményeként a következőkben 

állapodtak mtm 

a./ a munkástanács elnökségének álláspontja, ho ,T cselekede-

teivel és határozataival a szocializmus íjpitését akarja 

megvalósitPn&. 

b./ mint a vállalat önkormányzati szerve, &. vállalat gazda-

sági jellegd ügyeit a jó Gazda gondossá€;ával kívánja el-

1 ütni. 

c./ munkájában rabas z'codik a törvényességhez, biztositani ki- 

vánja a kolmány ős kormányszervek rendeleteinek be-

tartását. 

(l./ fontosnak tarfia az MSzUP-vel és a szzikszervezettel való 

együttmüködést. 

e./ gazdasági jellegénél fogva politikai kérdésekkel nem 

foglallozik. 
f./ az MBzMP elismeri a munkástanácsot, mint vállalati ön-

kormányzati szervet. 

1>3 ./ g.iskun Muzetu,.tt F. K. 1956. dec. 8. 4. sz. 

140./. Kkfélegyházi Levéltárt F. K. 1957. máioc. J. ). sz. 
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g./ felhívja a pártszervezet tagjait, hogy támogassák munr-

ká j ában. 

h./  "Az MSzMP intézőbizottsága nemi Biri, hogy üzemünkben nun-

kás-pártellenes ellenfoa•radalmi agitáció legyen, vagy a 

";aunkásdemokrácia" lpple alatt kormány és Pártellenes 

cselekedeteim történjenek." 

A terelés növelésére, s a tervszerű gazdálkodás érdekében stirr-

€ősen rendezni kellett a munkabéreket.  Még februárban is órabér-

rendszer alapján dolgoztak. Ngyre jobban érezhetővé lett az óra-

bórrendszer hátránya a dolgozók *részóre is:  a teljesitmény nem 

mórhető. Melyesen ismert fel az üzem vezetősége, csakúgy, mint 

a régi normarendszer vis zaállithatatlanságátt "Nem a régi nor-

mák visszaéllitás :ról van s zó. Az üzeni igen sok u yn.evezett 

egyedi" wArt ányt készít. nium Az  ebhez szí kséges normákat 

maga az  üzeni tudja megszabni...az üzem vezetose mindezeket a i,ér- 

déseket nunká3órte:;.ezloten a dolgozókkal negt` , j alja. "141 

Nagyon figyelemre méltó, az úJ vezetési módszerek kialakitására  

uta az a kitétel, hogy "munkásértekezleten a dolgozókkal meg-

tárgyalják". Az előzőekből kitűnik, hogy 57 első hónapjaiban 

kezdett kibontakozni az ü,zenvezetés uj jellemzőjet az álláspon-

tok nyilt, igen határozott megmonclása, megkövetelése ás a dolgo-

zák®tt legközvetlenebbül érintő kérdőseknek a dolgozókkal való 

m-egbeszélése. Összehasoialitva a B. B. GyárrL.l, itt lassabban si- 

kerü.t a  konszolidációt meyalóait'.ni. 

Az események kapcsán és az ifizem ternelésónek visszaesése gdaict 

miatt az üzem munkáslétszáma igen na gy  mértékben megcsökkents 

1955-ben 460 fő l   1956--ban 442 fő, 1957-ben  csak 316 az ös s z-

lótlA teljes termelési érték ,amint mára bevezetőben is tár- 

141./ ffictházi Levéltárt F.  K.  1957. márt. 3. 9. 6Z. 
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gyaltam- azzal is döntően összefiiggatt, hogy az alapanyag ős  

eneltia termelés országos visszaesése miatt csuk a kötött ter-

m3lési érték teljesitése volt lehetéges. A ipásodik ncgredév-  

ben már teli' sitotte termelési tervét i  ami mindössze ndössze évi 20  

millió volt.142  A teamielés normalizálásában nagy szerepe volt  

a párthit és új módszerekkel irányító vezetésnek Csakúgy, mint  

az egyszeri, de öntudatos munkások munkájnak. 1957v augusztus-

ban  versenyre hivta ki a B.  B.  Gyárat, ami a termelés -termelé-

ke_nys 6-önköltség és egyúb területekre terjedt ki i  "vállalata--

isik fejlődése órdekéűen."  

Az üzem a  profil vonntkoz`ban  is &i  ir~gyakat-# seres, amik  

nagyban elősegitették az 1958-59-60-as éveket jellemző gyors  

fejlődést. Igy ismét elútérbe akarják állitani a konzervipari  

gépek gyártását, vele a 1.6i piacokat is vissza akarják szerez-

ni. bőt az üzem részt kíván venni az 1958-as bépelmortban is.  

Az üzen termelésónak további tervezésénél fokozottabban került  

előtérbe a technológia korszerüsitése, az üzem gépparkjának  

bővitése, korszeri.sitése. Ennek szellemében kezdték meg 1957—

ben az új szerelőcsa.rnck ópitósét.  

c./ •ób állami iJ.zemek  

Vóhid és Iiusieldo_,_lozó_Yállal.ats  Munkakiesés elsődlegesen ab-
ból adódott, hogy a dolgozóknak kb. G0 '.-a vidéki volt. Itt is 

türt6nt bórtaltizetés, arait a későbbiekben fokozatos an levon-

tak. Száadókos rongálás nem  volt, de kisebb eltulajdonitások  

előfordultak. Egyetlen vezetőbeosztásban levőt sem v<J.tottak le. 

A termelés leszül a közvetlen környezet ellátására. 

142./ Kki.'élegyIiázi Levéltárs F. K. 1957 .  aug. 11. 31. sz.  
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1957-ben  kezdte neg az ifizem a húsfeldolgozó, igen szerény mér- 

t ékben és körfilmén;; ek között. A kecskeméti kozzervgyártól köl-

csönzött gépen a nehezen értél.esithető húsi kolbásznak dolgoz- 

t ák fel napi 4-5 ok-s kapacitással. 1957-53 telén a kecskeméti 

koraez v yéxnak konzervvártás c él j ár& napi 30-40 marhát„ 150-

200 db sertést vágtak -ez idénymunka volt-, P i.t az ifizem dol-

gozói csontoztak ki munkaidő után. Ez többletkeresethez juttat-

ta a munkásokat és a konzervgyár finanszirozta. A beinduló húe-

feldolgozás és az idényjellegit konzervgyári munkán túl fó̀  evé-

ken; sóf1  továbbra is a zsLoolvasztás volt. Az tizen jó munkáját 

bizontiyitja, hogy 1956-ban és 1957-ben  élüzem 

Az üzem további gyors fejlődése -€;épesités, épület, termelési 

érték vonatkozásábLLu egy,;; arám- 1y5á-t61 kezdődött és elsősor-

ban az 1957-ben beinduló hunfeldolgozáshoz kapcsolódott. 

Állami Géjállomást  Az 1955-től jellemző egyenesvonalú fejlődés 

1956, októberében me;szakadt. 1956. októbertől 57 január végéig 

csaknem teljesen szünetelt a nunka, csak a mühel<ymunk` sok egy 

része járt be. A megalakuló munkástanács vette át a vezetést, 

az igazgatót leváltották. Sajátos módon, rövid idő alatt a 

kástanáccsal is szembefordultak  -félreértés ne essék-, úgy jel-

lemezhetők e hónapok, hogy "mindenki hatalomara tört". bér-

túlfizetéseken túl 28-30.000 forintnyi kár is keletkezett, 

elsősorban szerszámok eltulajdonitás'ából. 

1957. lauu.ár 4-411  tórt vissza az igazgató, s kezdöd ött mag a 

konszolidáció.  A további fejlődést nsrban befolyásolta, hogy 

1957-től önálló lett az üzem  -addi.gg költségvetési gazdálkodású 

volt-, most számlát, önálló tervezési lehetőséget nyert. Ez 

egyrészt lehetővé tette, hogy  fokozottabban figyelembe vehessek 



— 127 — 

a helyi adottságokat, más:^éezt nagyobb beinvesztálás; -, biztosi-

tott. 

1957-bens  78 db traktor - ebből 14 db univerzél 

7 " kombájn 

59 " csékplőgép 

17 " aratógép 

25 " pótkocsi alkotta a gépparkot. A javitómiuhely 

is 1,5 millió forint értókii felszereléssel bővált. k gépek  

összértéke _9 millió  forint. A tervtel')esit 

1955s 111 

1956: 108,8 % 

1957: 107 %, 7aggis alig marad el az előaő évitől. 43  

Két tényezővel függ összes a./  a téli időszak a belső munka, a 

javitáso_k időszaka első,orbűn, b./ aránylaGg rövid idő alatt 

rendezni tudták a köriilményekot. Igya "a tavaszi munkiikboz 

szükséges erő és munkagépek márt l;,)vze készen várják, hogy a 

tenuelőszövetkezetekk ós az egyénileg dal ;ozúk részére elvégez-

zék a már szerződésileg lekötött munkát."144  

Wer vtelejsitóssel, megibvekedott gépparkkal kezdhették a 

második 3 éves tervet. 

Dohánsfernentiló Üzem:  Nagyobb termelési  kiesés nem volti.  A 

munkások többsége ben volt az üzemben - ha nem is a szokott 

mederben folyt a munka-. "A Dohánybeváltó VállalD.tnál az állandó 

munkások bent vannak és vé fizik a karbantartási munkákat. " 145  

A vidéki dolgozóknál volt munkaidő kiesés. Érdemes itt még-

ogyszer megemliteni, hogy a dolgozók többsége női  Olyan té- 

143. / Kiskun Napok 1959. 35. old. 

144./ Kkfélegyházi Levéltár: F. K. 1957. máro.
3`   10. 10. sr;. 

145./ Kiskun Ruzeum: F. K. 1956. nov. 24. 2. sz. 
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nyelő, mint az országosan jelentkezi energiahiány n m gátolta 

az üzem zükö'ését, mivel 3. szóritás már befejeződött. A begyüj-

tést is sikerült í megszervezni, hogy  nem pusztult el a do-

hány a termelőknél. 1957—ben az üzem teldOsitette évá tervét. 

Lényegesebb fejlesztés 1957—ben nem volt. 

Tollüzem:  1-2 Lap kivételével  folyamatosan üzemelt vállalat: 

"A Tollüzemben 100 s--os létszámhal dolgoznak.. » 146  

Itt ismét meg kell emlitenea, hogy az üzem dobozóinak többsége  

nő! Az igazgatót nem távolitották el, de  a  p :-.;titkárt levál-

tották, a pártszervezet igen alacsony szintű volt, ami az őzem 

dolgozóinak összetétel bQl, rend.ivül alacsony m veltségi 

szinvonalával volt kapcsolatban. Termelésük -Mivel kevesebb  a 

gép—, Lam annyira az energiahiány, mint inkább a nyersanyag 

készlettől fött. 1956 utolsó két hónapjában a kevés nyers-

anyag miatt csökkentett munkslidőben dol{ oztak. Az Tizemben anya-

gi károsodás nem történt, a 15620.000 forint túlfizetést is 

fokozatosan levonták. 

1957—ben lényegesebb változás nélkül termelt az üzem. Telje-si-

tctte évi tervét. 

Villa:otcelep,  1956—ban  kulcskérdés volt  a villamosenergia ellá-

tottság. Mintegy félévig, 1957 tavaszáig kellő menryis4ü  ener- 

iát nem tudtak hiztositani az iizemcknek, sőt a lakosságnak 

sem. A bányák és az erőmüvek nem üzemeltek kellően. A villan y- 

tclep üzemelését az Orszatos Ir . yi.tó P-  c;ncsnoksá.F, irányitotta. 

Naponta meL;határozta az ország egyes területeinek ellátottsá-

gát, a villamosenergia szolgáltatás rendjét, mértékét. Ipari 

145. / Kiskun Muzevmt F. K.  1956. nov. 24. 2. sz. 



objektumok korlátozott mennyiségben csak éjjel kaptak áramot, 

ezért doboztak éjszakai miiszakban. Nappal a lakosság ellátá-

sát is csak korlátozott mértékben tudták biztosítani. Az ifizem 

d.ol ozói folyamatosan doloztak. 

iái 195E-ban megindult és 1 57 ben fejeződött be az alállomás  

épitése, ami  újabb korszerü.nitést, kapacitásnövelést jelentett. 

Ez totte lehetővé, hogy  a következő években Újabb falvakat kap-

csoljanak be a vi .amosenergia ellátásba.147  

Szeszfőzde,:  Az üzemeltetés tárgyi feltételét biztositó nyers-

anyag, az októberi események időszakára, teljes egészében meg-

volt a tárolókban. Fiitőanyag terén sem volti hiány, igy teljes 

kapacitással tudott termelni. 1957-ben az rész az üzem bővité-

sére méh; egy 20 vagonos cefretárolat épittetett, igy az évi 

kapacitás kb. 40 vagonra emelkedett. 

3./ A  Kisipiart Termelő Szövetkezetek 1956._ októbertől 

1252.1.  vé, éi  ;  

Ellentétesen ható ténstők egymással összefonódó hatása hatá-

rozta meg a ITSz-ek helyzetét a tárgyalt időszakban. Ezeket a 

tényezőket a következőkben lehet össze foglalnia 

a./ egyeseknél feltámadt az önállóség ismételt megvalósit -

sá•k törekvése, punit oüjeki iv tényezők is erósitettek 

bennük: a gyáripar akadotó, -eddi, sem kielégitő- terme-

lése mégcsak fokozta a keresletet  -ha  átmenetileg is- a 
kisiparosság munkája iránt. Ezt alátámasztják olyanada-

tok, hints a átemelő ktsz-eknél a helyi lakosság meg- 

147./ Kkfélegyházi Villanytelep: adatszolgáltatás. 
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rendelése ugrásszeresen megnövekedett, ami a~pénztől való men-

küléssela is összefti;r;ött. Ilyen objektiv tények miatt, mint  

a nyersanya ;,-energiahiány, a ktsz-ek nem tudták a tagságot  

kellően fo,lalkoztatni. Részben objektiven, részben szubjekti-

ven a politikai események, a zűrzavar is hatották. A kormáry  

a jogos sérelmeket orvosolni kivánó politikájához is túlzó  

renénzreket f'üztek.  

b./ A Ktsz-ek is, mint már utaltam rá, sok objektív nehéz-

séggel Liiszködtek, elsődlegesen a nyersanyag, és energia-

hi uznyal. Pl. az Asztalos Ktsz deszka ás a nélkülözhetet-

len se ;1danyagbkban. Hasonló a helyzet a többinél is,  

kivéve a néhány teljességgel  szolgáltató jellegeit, mint  

pl. a fodrász, vagy a Háziipar szolgáltató részlege.  

c./ Természetesen ellentétesen ható tényezők is voltak bőven:  

a politikai-gazdaság élet konszolidációja, a Ktsz tag-

ság; jelentős része a néhány éves tapasztalat alapján  

perspektívát, biztosabb jövőt látott a közösségben. Nem  

egy olyan Ktsz volt -elsősorban azok, amelyek szinte a  

semmiből kezdték-, ahová a tagok többsége valóban önként  

tömörült, s amelyekből egyetlen tag sem léptót ki. A ve-

zetcség is maradt a zrógi, mint pl. az Asztalos Ktsz-

ben. A jól nüködű, főleg a kemény munkával fejlődő KTSz-

ek tagsága a közös felszerelás ~t, az üzemet 0 magáénak  

tekintette. Szerepet játszott olyan  tényező is, % ►irt a  

közösség multja pl. a cipészeknél-, ahol hosszú időre  

nyúlt vissza. Az  objektiv tényezők között is voltak olya-

nok, anelyek a magánkisiparosnak éppen olyan negativak,  

mint A  Ktsz-nek, pl. az energiahiány.  
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Mindenesetre nagy erőpróba volt, de a Ktsz-ek nem Lomlottak fel  

vol ~.ak, re-ik kiléptek, de viszonylav; kevesen-, sőt 1957. első  

mE negyedében  alakult neeg a Rézetve s és Lakatos réz 13  

taggal.  

i Ktoz-okévi termelését vizsaólva, a legtöbbnél fejlő-

dés, legfeljebb csak igen kis mértéki: visszaesés tapasztalhatót  

1955 	1956 	1957  

Autó es  Gépjavitó 	1,700.000 	1,657.000 2,383.000 Ft 

Lábbelikészitő 	3,583.000 	3,510.000 3,604.700 "  

/beruházott vagyonuk 127.000 Ft-ra,  

f orsóva honuk 1, 027.8005 Ft-ra nőitt/  

Asztalos 

	

	3, 299.500   3,157.900 Ft  

/nyeresége 1956-ban 222.000 Ft  

1957-ben 286.000 " /  

Háziipari Szövetkezet 1957-ben 7,5 mil 1  i6t terelt. Termékei-
nek felét exportál ja. Már 467 főt fog-

lalkoztat, valóságos „gyár~-rá nőtte  

ki magát.148  

1957-ben személyi ás tárgyi vonatkozásokban egyarént megzszlár-

dultak a Ktsz-ek, ami a következő cvekben ároztette pozitivan  

hatását, amikor is igen gyors ütemű a további fejlődés.  

4./ A.  magánkisipar 1956 októbertől 1957 végig,  

Az események mozgásba hozták a nagárkisiparosságot is. A kis-

iparosság az 1956 előtti események okozójtnak a KIOSz-t tartotta 

mondván, hogy  érdekeit nem képviselte kellően. Ebből eredt, hogy  

148./ Kiskun Napok 1959. 53-62. old.  
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Kiskunfélegyházán is visszaállitották az Ipartestületet. A tar-

gyalt időszak politikai.--gazdasági hatótényezcit az előző feje-

zetben tárgyaltam: részben kihdvezóen, részben negativan hatot-

tak a kisiparra. Mindenesetre a kormánynak -éppna a  gazdasági 

hibák gyökeres kijavitására 	való törekvésúben- merőben 

állásbontot kellett elfoglalni a magánkisiparral kapcsolatosan 

is: "A közszükségletnek me gfelelően iparigazolvány-t kapnak a 

kisiparosok a járásban..."14 '>  

Vagyis a lakosság kielé;itobb szolgáltatásának érdekében n:ive-

lik a kisiparosság számát, szabadabb teret nyer a kisipar. A kor-

mány valóban -jól feli merve a kisipari tetékenységet gátló 

tényezőket- intézkedéseket teganatositott:"Kiskunfélegyházán 

400 önálló kisiparos dolgozik...a Forradalmi Munkás Paraszt 

Kormány eddigi  intézkedéseivel meg vannak elégedve ós örömmel 

vették tudomásul a 25 százalékos adőcsökkentést. Az anyagellá-

tás is javul..."1°  

Igen élénken reagáltak a fenti vonatkozásokra, amelyek megnövel-

ték a vállalkozó kedvet. Mig 1956-ban 4010, addig 1957-ben a kis-

iparosok széuna a --ra nőtt, kereskedő 97. Ez a szám 1958-ban 

már 551vre nő;rekedett.l51  

199./ Kiskun Muzeum: F. K. 1956. dec. 8. 4. sz. 

150./ Ki:± ui. Muzeum: P. K. 1957. jani. 28. 4. sz. 

151./ Kiskunfélegyházi Városi Tanács VB. Adóügyi Osztály: 

Adólajstrom 1957, 1958. 
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Q./ Az i' leilődése a második 3 éves terv időszakában 

/].958-60/ 

l./ A ... Aszati erer_dezések G -ára fe lődése • .• között 

1957 után a második 3 éves tervben és a második 5  eves  tervben 

egyre abban érvényre jutó úri gazt molitikai koncepció ele-

meinek 

 

-a fejlődés elsősorban a teielékcnység növelésével, a 

korszerit technikai-Gazdasági követelmények yek alapján, a beruháuá-

sok arányosabb megoszlása az ipar szerkezeti ágazatai között, 

az ország adott .ágainnk sokrétűbb és fokozottabb figyelembe elembe vé-

tele, a  szovialista országok közötti egyiit 	'iUködés minőségileg 

új, magasabb szintd ás sokkal fokozottabb érvényrejutása--

fokozatos rie;-;val651 a kJ. ehető DYamon már az általam tár-

gyalt időszakban is. 

Me, kell azonban jegyeznem, hogy a koncepció elóbb felsorolt 

elemei helyi viszonylatban is csak a későbbiekben /napjaink-

ban,/érnek be. Csak példakent enlitek néhány mozzanatot: mind-

két nagyüzemnél ugrászszvden kerültek előtérbe a munkaigénye-

sebb népek gyártáöa /konzervEyári, vegyipari gépek/, A B. B., 

Gyár kePacitásának fokozottabb kihasználása és a Gépgyár bó-

vitést lehetőségeinek nem kieléeitő lehetősége miatt a két szem 

1963. Jar_, 3-el történő összevonása Vegvi.naxi_ Gépgyár néven. 

Az összevonással az adottsá4;ok fokozottabban i:iha3zn:_:lhntók, 

mindkét Tizem ter'Lelési szinvonala /vegyipari gópok/ eiaelkedett, 

a nemzetközi koredkedelemből is fokozottamban részt vállalhat'. 

nak, termelési ka .pacit6suk me .iiőtt. Fokozatosan kezdauek áttér- 



ni a több miiszakra, s ezzel =lkedik a termelPlr.e~ és az  

önk _ g caöky:en.  

1958-60 közötti id.úszakban a B. B. Gyárbon  a tentiek kezdte ki-

bontakozni. A profil  egyelőre még döntően a bánvászattal kap-  

csolatos 	üsszeivggött azzal a népgz.zdasági érclekkel, hogy  

a bányászat termelését helyre kell al.litani- bányatám,  süveg- 

gerenda gyártása. 1959-60-tól «onban munlEai4ésteseiab Léaek  

Fyárt .̂.sa kern e1Stérbe   s komplett kötélpályák, gumihevederes  

szFa.litószalagok, 1960-ban neu nacy mennyiségben ugyan-, már  

különböző vegyipari gépeket  is jy wrtanak. :1 gyártm án ok Ig127  

zottabban mogtelelaex a miiszaki és rninbsó;Ai követelményeknek  

is, ami abban is kiPa jezósre jutott, hog;;* ez az első év, ami-  

kor az üzem exoortra is telnelt. Kcnplett kötélpályágr.it expor-

tált Jugoszláviába, festékgyárhoz fel.czerelóst Koreába, sza-  

laghid vasszerkezetet Csehszlovákiába, stb. 12-ffi-bau F.23?.000  

1„.tL  ért:ékii termékét exportált. A minőség javulása xmakhmt abban  

is Iife jezsre juto i;t;, hogy 1961-ben a Budapesti Ipari Vásár-  

on kiál.11tották az üzem gumihevederes  szAl.li -tószalagját. A be-  

veze túben ea,:I.it©t -c "napjainkban!' történő utalás igazolására  

csak néhány összehasonlitó ad.at az exportra vonatkozóans 1960-  

ban 6,237,000 Ft, 1962-ben 11,880.000 Ft, ós 1964-ben az össze-  

vont két gyár együtt 131,19;.000 Ft. értékü terméket exportált.  

A m.i.nős€Li javulás, a. t,eru.ékekbEn beallot,-t változás egvik  

fontos tényezője a termelc;si érték gyors növekedésének:  

152./ Vegyipari G. adatszclgáltatáe.  
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Év Terjes term. ért. e.Ft. Befej. term.ért.e.Ft.  

1956  9~ ,569 92 ,569  

1959 111, 778 111,728  

1960, 122,756 123,257  

1961  141,405 138, 829  

1962 152,254 146,676 153  

Az adatok felsora'koztatásáná1 ismét utalni kel, arra, hogy az  

új gazdasági koncepció célkitűzései csak évek mulva realizálód- 

tak, csakúgy, mint  a 40-es évek végének hibás koncepciói is csak  

évek mulya kerültek felszinre. A terviéőszak a gazdasági mocha-

nizmu.s folyamatában egybefonóanak, v,-agyis nem esnek e gybe a  

gazdasági fejlődés szbkaszai a tarvidűszakok dámaival.  

Az el őzőekben fo1 orolt számadatok megelevekitésére nézzük meg;,  

hogy mit termett az üzem a tervidöszakbant  

"34 millió értékű kötélpálya szerkezetet, 16 millió forint  

értékit szénszállitó berendezést, több rTist 12 ezer tonna  

villany-távvezeték oszlopot, tartályokat, ak aszállitókat,  

légcsőventillátorokat, szénosztályozó acélszerkezeteket kó-

szitettek."154  

Hároméves tervét már 1960. nov. 21-én befejezte az üzeia. 1959-

ben "Élüze" lett.  

A termelés gyors növekedését csak részben teszi érthetővé a ter-

mékek változása. Nyilvánvaló, hogy egy sor okon téryezőt kell  

még felsorolni ,, amelyek nélkül nem nyerhetünk teljes és hü ké-

pet az Uzem életéről.  

Bővült és korszerűsödött az üzem felszerelése. 195a. őszén  

153./ vegyipari G. adatszolgáltatás.  

154./ Kkfélegyházi Levéltár: Y. K. 1961. febr. 24. 8. sz.  
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üzembe helyezték a  modern, 2 millió forintos beruházással fel-

épült kovácsüzemet. Uj, modern gépek -10 tonnás futódaru, hen-

berelő, fémszóró, sugárfuró, másológép, stb- egész sora ,sev :iti, 

a munka termelékerysé:ének, minőségének növelését. 

A gépek önmagukban kevesei, leptek volna. Ügyesen ismerte ezt fel 

az üzem vezetősége, s fokozottabban előtérbe került a dolLozók 

szakmai  miiveltsépének emelése. Dzt szolgálta -kétségtelenül 

erecbnón,'eser_- a bóra F. Gimnáziumban megszervezett lAilmazépkr

szeti Technikum Levelező Ta ozatsk", ahol 30 müszeíki beosztá-

sú és kiváló dobozó -akik 1963-ifi; sikeres képesitő vizsgát 

tettek- sajátitotta el a középfokú mÜsz;iki ismereteket. Az 

üzemen beliil is szerveztek szakmai tarfolL-amokat  P burakor.» 

lott segódmunkásoknak, akik rajzolvasást, technológiai és anyag-

isrneretekkel kapcsolatos  alapismerteket saj .titottak el. Ez a 

szakmai  műveltség növelésén túl közelebb vitte őket a szakmunkás-

vizsga sikeres letételéhez is. A s-zakmai müveltség növelésének 

másik eszköze az iparitanulö képzés  minőségi ás mennyiségi eme-

lése volt. Külön gyakorló- ühedyt szerveztek, ahol az üzem ki-

váló dolgozóinak irányitásávol -oktatók- sajátitották el a 

szakmát. Az ipari tanulóképzéssél a későbbiek folyar.ár mennyisé-

gi problémák jelentkeztek. A szorosabb kapcsolat kiépitóse a 

helyi iparitanuló iskolával jól szolgálta ezt a célkitüzést. 

A szakmai ismeretek gyarapitásában -ezen keresztül az üzem ter-

melésének fokozásában- fontos szerepet töltött be a  pártszerve-

zet, és ha lassan is, de egyre aktivabbá váló szakszervezet. 

Csak példénak emlitem /igen lényeges tényező volt/, hogy a 

szakmai nüveltség növelésében a párttagok, az üzem vezetősége 

/élén az igazgatóval/ mutatott jó példát. Természetesen olyan 
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tényezőket is meg kell e tlitexLI feltétlerM   , mint az emberekkel  

való fokozottabb és módszerében új foglalkozós. 1960—ra az üzemi  

pártszervezet 110 főre,  a KISz 90 főre nőtt. Ez a számszerű fej-

lődés minőségi fejlődéssel párosult. k szakfai képzésen túlmenő—

leg nagyobb teret szenteltek -az 1956. előtti módszerekkel  ellen-

tétben— a politikai oktatásnak a teljes önkéntesség, meggyőzés  

alapján. Allitásom alátámasztásán enlitem reg, hogy többen az  

üzem dolgozói közül elvégezték vagy éppen most végzik a Maarxiz-

mus—Leninizmus Esti Egyetemei: is. Természetesen a középfokú kép-

zés is szolgálta a politikai képzést.  

Az Uzean dolgozóinak általános és szakmai műveltségének emeléséyeJ  

a  technikai adottságok fokozottabb kihasználására ti-aló törek-

véssel igen szoros kapcsolatban volt az egérre nagyobb éd jelen-

~űsebb müszaki fejlesztés es  az úúitóm.ozalct,  Az egyik jelen-

tősebb műszaki fejlesztés az un. lángedző berendezés volt. A  

daru és csillakerekeknél a kapcsolórész magas emelkedésű mene-

teinek edzésére alkalmas berendezés csak ec:y volt az országban,  

a GANZ- MA:VA& ban. Mivel na.7y menn7iségre volt szitkséf .: az emli-

tett szerkezeti elemből, a GANZ—zal a kooperáció zökkenőket  

okozott, ezért előálli.tását a vállalaton belül kellett meg oldt:,ni4  

A műszaki csoport azzal s  hoSy kidolgozta a villamos—távvezetéki  

oszlop sorozatg}yártásán*t mechanizmusát, a termelés 30 %—os  

emelkedését eredményezte. .S bányafa nary mennyiségben irport-

ként került a bástyákhoz. Helyettesitésére acél—bányatóm aikal-

mazásanak lehetőségeire technológiai kiscrletezésre keriilt sor  

a vállalatnál. A "Hux ári' tip. bányatára kisérletei elsősorban  

a B. B. Gyár nevéhez fűződnek. Hasonló céllal indult meg a  

süveggerenda alkalmazásának kisérlete ia. Ez nemcsak gyárOnány- 
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fejelsztést jelentett, hn.em új technológiai problémák megoldá-

sai is, mint a tompa-he ,esztés és üzemszerü alkalmazásának kér-

dése. Természetesen fontos eszköze volt az egyre terebélyesedő  

újitómozGalornnak a dol6oz6k anyagi  érdekiltséa nek fokozása.  

Az előzőekben felsorakoztatott tényezők együttes hatása mérhető  

le a termelési értékek miir  ismert adataiban, illetve a -i  -eme 

lékenység  növekedósébens  

1955 1926 19  1959  

 

egy fő ear napra eső  
100 92,3 111,7 131,v 148,4  

termelési értéke:  

1958-60 között 36,7,~ kU  emelkedett!  

A termelékenység gyorsütemű növekedésének bemu6tásánál nem  

érderelen a munkáslétszám alakulásának vizsgálata sem:  

1955 	1 ,6 	1 	1958 	1959 

100 % 	100,4 % 87,8 S 90,1 i; 	95,3 i vagyis  

1958--59--ben 7.5 %-os a növekedés, mig a teljes termelési érték  

42.3 %-kal növekedett 1 155  l55  

Grafikonos ábrázolással  t  inkább érzékelhető a ternelékenysé~ 

növekedéses  

1_50- 7 
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155 ./  Vegyipari  G. adatszolgUtatás.  

0  
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A  munkáslétszám alakulása  abszolut értékbent 

Étv Fizikai mun;k. Összlétsz. Diem fiz,murk. %-ban 

195? 481 636 155 c4 9  3 

1958 494 650 156 25, 5 

1959 520 680 160 23,5  

1960 551 735 184 25,0 156 

A táblázatból kitiini k, hogy a "nem fizikai munkás" kategória 

aránylag magas. A számszerii.ség "változatlansága" mögött azon-

ban lényeges minőségi változás következett be a tárgyalt idő-

szakban: meNnőtt a technikusok és a mérnökök száma. 

A termelés, a termelékenység és az anyagi órdekeltség növekedé-

se jól tükröződik a munkások  átlagkeresetének alakulásában  is:  

1-.215 	195G 	1 257 	1958 	1959 

loo 	105,6 	122,2 	125,9 	128,7 /;:,-ban  ki- 

fejezve/157  

Kifejezésre jutottak ezek az  adatok  az évenkénti nyereségrésze-

sedésben, ami pl. 1958-ban 11 napnak megfelelő munkabér volt. 

A felsorakoztatott tények, adatok kétségteleniil gyorsütemii fej-

lődést mutatnak, ami 1961-től --a második 5 éves terv idősza-

kában- még csak fokozódott. 

2./ & Gépgyár fejlödése 4958-60 között 

Az előző periódus ac1a aibúl kitünik, h&gy a Gépár termelésé-

ben nagyobb és hosszabb időre idéztek elő visszaesést az 1956-

57—es év eseményei. Bár 1957. második felében a körülmények 

156./ Vegyipari G. adatszolgáltatás. 

157./ Kiskun Napok 1959. 30. old. 
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konszolidálódtak, a termelés emelkedett, az évi termelési érték 

mégis mélyen alatta maradt  az  1955. évi eredm:°nynek -155--ben 

55.660 e. Ft., 1957-ben  cc k )4.360 e. Ft. 

1956--60 között  azonban olyan syors  ütemü fejlődés következett 

be -különösen 1961-től-,  amely messze maga mögött hagyta vitem-

ben- a B. B. Gyárnak az előzőekbeü tárgyalt szintén gyors fej-

lődését. Szemléltetésére néhány összehasonlító adata 

Teles tej. ért. eat. Befej. term.ért,ejt t  

1955 

1956 

1 

55,660 

48,157 

.s 

53,500 

49,950 

• 
1958  59,134 53,775 

1959 60,225 61,149 

1960 771 052 

1961 141,174 139,445 

1962 137,529 134,228 158 

Szükségszer 3en merül fel az okok keresése. Egyik fő okát az 

üzem totiá►ibi korszerüsitáse, bővítése adja és ehhez kapcsoló-- 
, 

dóz:n a ternelékenyse6 nüvelse. 

A későbáiekbeu tárgyfásra kerülő gyártmányok irant mutatkozó 

iE,ány kie1é itését korlátozta a szWikmek bizonyuló termelőterü-

let, ezért ízj épület építése véli szükségessé. Önerőből indult 

meg, egy új 152'0 m-es csarnok építése, amelynek egyik felét 

rózaűves niihelynek tej re3zték, a másik részét korszerű forgá-

csoló mühelynek. Üzenibeüelyeze:se biztositotta a gyártmányfejv 

leeztéanek rc szbeni meí,oldását.  A  termelőterület további bűvi- 

158./ Vegyipari G. adatszolk,áltatáa. 
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télét jelentette a két csarnok közötti rész betonozása, tető-

vol történt ösJzekötése.159  

terelési terület növekedésével bővült a vállalat gépparkja, 

du  a számbeli növekedéshez lényeges minőségi változás, k_ car 

szetiis ölés is párosult. Már 1958—ban a forgácsolóban  a négy 

régi Gép mellett 6 új van.  "Mind szebbek, jobbak mint a régiek 1  

1959—ben tov'.bb bővül. s " X:Apank Csehszlovákiából és Ler y©l-

oaszágból esztergapadot és marógépeket, azonkivül hengeritő gép( 

ket, a hazai üzemekből pedig DIMÁYAG—ollót, hidraulikus prés t, 
r 

és mé;8-10 kisebb korszerű gépet." 

A KGM termelési !őosztálya is háromra esztergapadot és két maró-

gépet adott. Az évi beruházási keretbúl pedig három eszterga-

pad beszerzését iranyozták eló. 

A lényegese bővült ős megfiatalodott gépparkon tulmenőleg a ter-

melés gyors üte ü.Ze jlődésének mint másik serkentője a profil  

lényim módosulásával 

 

függ össze. Továbbra is gyártanak tej,—

sörtankokat, de egyre fokozottabban állt át agy, üzem a lényege-

sen munkaigézi őse bb, nagy ub:: iclUszaki képzettséget, de nagyobb 

kapacitás kihasználás v, termelékenység és terelési érték növe-

kedést biztositó konzervgyári,—oxiöó ári berendezések, vegy-

ipari gépek — különböző hőcserélők— gyártására. 1960 végétől 

,pedig a  berendezések gyártása tovább bővült az import rozsda—

metes agyaGból kászitett kdl inb6za berendezésekkel. 

Fontos szerepet taltött be a műszaki fejlesztés és újit 	 . 

A gyértés—technológia fejlesztésének irányát, ütemét sok té-

nyező közül leginkább a mindenkori igény határozza  meg. Ha za 

159./ KkfÉloa/házi Levéltár: 1. K. 1959 . jan. 9. 2, sz. 

160./ 8kféleGyhé,zi Levéltár: F. K. 1959. jan. 9. 2 . sz. 
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az isény részben az vizem életével kapcsolatos - termelékenység, 

prémium  nagysAga, stb- de legalább ennyire fontos a velsárló 

i^"nye. Az igény tokozódott a Oégyárral kapcsolatosan -az ex-

port tárgyalásánál jelentkezik ez- mind  riennyiségi, mind minő-

sági szempontból. A nem export termékeiből -al 	 m1nium tankok-, 

a belföldi kereslet ic)eu nak volt, de a kellő minőségi igény 

megtartása  mellett. Néhány nagyobb újitást erlitve, elsőnek 

sorrendiség betartása miatt, az aluminium-tartályokkal kap-

csolatosat kell emlitenem, a nagy volumen igcny szükségessé 

tette a legoptimálisabb gyártási lehetőség kilakitását. A  hordók 

fenéklemezeinek domboritá sa jelentett nehizsóget, de 1958-59-
b'en fémnyomó berendezés kőszült, amely a nehéz ós hosszadalmas 

munkát tökéletesebbé és sokszorta gyorsabbá tette. Az 1959. 

első félévében -a niü,szaki fejlesztiósi terv keretaken- elkószi-

tett fémnyomó gép több méretű sz Any  hordófenék előállitásá-

ra volt alkalmas. 1959-től a miiszaki fejlesztési terv állandóan 

tartalmazott  különböző konzervgyetri berendezések korszerüsitését 

Különösen jelentősek voltak azok azt újitások, amelyek azonos 

va; y növelt teljesitwr_ény mellett a berendezés önsúlycsökkentése-

it valósitották meg. A gyümölcs válogatónál az eredeti tervtől 

teljesen eltérő, lényegesen könnyebb és olcsóbb konstrukciójú 

ho jlitámüvet kisőrleteztek ki, ami eg ide jüleg feleslegessé 

tette má.s vállalatokkal a kooperációt is. Eredményes kisérietek 

voltak ögtött alkatrészeknek heggesztett lemezszerkezetekkel 

történő helyettesitélére. Jelentős volt`" ilókoron€;os daraboló-

gép kikisérletezése, amely ötszörös vágósebességgel üzemel a 

hegyom yossal szemben a cső, az idomacél vágasónál. A minőségi 

követelmények növekedése igényelte a felület kikészítés tech- 
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noló';iájAnnk fejlesztését, ami 1958 ■60 között állandó térmája 
a mftzeki fejlesztési tervnek, amit  kölönleges sikcsiszoló be-

rendezéssel oldottak meg. Ugyanazt agyszolgálta a különleges 

zománcfestékkel készitett felület; alapozási nüveleteinek ki-

kisérletezése. A rozszdam.entes anya; feldolgozása új eljárást 

igényelt, k .lönösen a heg vesztés területén, ami a vódőgázas 

hegesztési eljárás alkalmazásához vezetett. 

A termelés emelésének, de a minőség növelésének is fontos elő-

niozditója volt  az  igen jelentós ás gyors üt.Iaben jelentkező 

export—i-;ápy  a vállalat termékei irí;nt a KGS  Terén belül a `'z 

jetúnióval kötött hosszúlejáratú szcrzödés 	koplett konzerv- 

gyári berendezések szállítását írta elő, amely már 1958—ban 

igen komoly mennyiségben igényelte a különféle kozerviDari,  

berendezések gyes-Iását.  1)58—tóiapjainkig igen na; -  mennyiség 

került leszállitásra, de közben 1-1 komplett konzervgyári fel- 

szerelőst gyártottak Guineába ás Szudánba:  is. A komplett konzerv. 

gyári felszerelések különböző technológiai .ai szektorokból állnak, 

mint  paradicsom,  főzelék, gyümölcs, zildborsó, stb. A zöldbor-

só OPsorból  Ju ;oszláviába. L_„e ,ieelo8száp,baa ós Csehszloví kiába 

is gyártottak. Baromfi feldolgozó gépeket a Szovjetúnióba, 

vágóhidi berendezéseket Tiranába  ás Ulna—Batortba  szállitott a 

vállalat. Igen jelentős export termékilk az oxigéngyár berende-

zései, amelyekből a Szovjetrnióba, Koreába. Kínába.ba, 

Indonéziába,  Irakba. Len-eloeszába. Romóniábu. és JuG,oszláviá-

ba szállitott a vállalat. A vegyipari berendezések gyár 

csoporti: ban meg kell enliteni a különböző tipusu hőcserélőket.  

Blöször 1959—ben a Szovjetúnióba szállitottak, ami szénacélból 
kőszült, 1961—től rozsdamentes anyagból gyártották Igen tekin-

télyes mennyiségben. 
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Az exportiGény évről-évre növekedett, a sz össztermelés e gyre  

nagyobb híuiyadát alkotta az exp___ ortra: - ártott termékek  
menzyisee t  

    

66 .41  
68'8  

5-3'3%  

   

      

4958 	4q5-9 	^g6o 	4964 	Ág62  

Sokat mondó, ha az ex_1.,.crtra  szallitott ternékek értékét rnaae-  

rikusan is összehasor_litjvk oz össztermelésselt  

L~ 	Telt#fis  ttrm,ért.e.~t. 	~ort  e~ Ft,~ 

1953 	59,134 	17,590  

1959 	60.225 	38,111  

	72s.O82  

1961 	141,174 	93,825 
 

1962 	137,529 	94,715 161  

Az ;Azem minden évben tú te1jesitett_ e az  ebit" -ázott export-- 

terveit  t icy 1958--ban 116,9 0--ra, 1959i z első félévében  
109 %-ra, az 1959-es éven tervet 11,7 y-ra,  1960-ban t  

100,4 %-re.  

A számok medeleverLi.t;ésére csu^ián egy, az elsó, egyben a legki-

sebb texuelési év adatait 1958-ban  12 hónap alatt 1750 konzerv-  

ipari Gépet és ed-ényt szállitotLk. 162  

"1953-60 között több iiint 100 komplett konzervgyárat szálli-  

tOtrtUpL, többek között Kra3znodárba, Ukrajnába, sőt :izibéri-  

áŰF.i ,  i::.  "163  

161./ Vegripari G. ű.datszolcUtatús. 	.  
1624/ Kdéle{wházi Levéltárt F. K. 1960. jar.. l5. 3. sz.  
163./ Ykfélegyhá.zi Levéltárt F. K. 1960. dec. 30. 53 .  sz.  
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Nem  érdemtelen ennek  sem a meGemlitnse, hoar az exportra szálli-

tott árukkal kapcsolatosan semmiféle reklamációra nem került  

or.  

Az előzőekben felsorolt  tényezők ható ereje, s ezen keresztifl  

a termelékenység növekedése jól lemérhető, ha az eddi4; felso-

rolt adatokhoz még meg^vizsgátjuk a munkáslétszám alaLulzásátt  

tv 	Fizikai munkás  
1 	é 	t  

Nem iizikai munkás 
z 	á m 

ússzlétszám 

1955  

1956  
337 

324 

123 	 460 

118 	 442 

1957  222 94 	 316 

1955 	280  77 	 357 

1959 	280  102 	 382 

1,960 	 115   	432  ■•••=0 

1961 	396 131 	 527 

1962 	399 146 	 545 164 

~ 	~ 	f 

 

Szemléltesen mutatja a termeléke4wsó, növekedését,, ha grafikusan  

ábrázoljuk a Le:ciaélési ártőket cos a létszám a1 Uculásátt  

	 I 	( 	■ 	■ 	t  

44. y 	4955 	1456 	4Q57 	4458 	1959 	lgéo 	1964 	1962  

	

J¢)rnacNardzaf : 	mun)áslA176m aÍakuld,sa  
	 f¢rtn¢1i4 í tir{ik -P- 

164./  VeG,/ipari G. a ~~~.atszolgáltatás.  
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Yinden kétséget kiz :rian met;rdemel ben lett »áld" 1960-bani, 

"s ezuttal Liáscisze4; merte el a kitUxtet5 cinez. Az elmmlt 

At  1959/ második félóvében termelési tervÜket 110,, expor t -

terveiket  112,7,  termelékenységi tervüket pedig 111,9 Z--ra 

L eldg site ttek. +165 

Az " lüzem" kitüntetés elnyerését a fentieken túl olyan ténye-

zők is indokolták, mint a termelés jövedelmezőségét jelző mu-

tatót 30%o-kal tele j sitették túl l  kíj váló eredményeket értek la  

el a műszaki-fejlesztésben, az újitúsból eredő megtakaritásuk 

1,800.000  forint, at anyagtakarékosságból ágból több mint lie tsz Gz-

ezer forintos gereduenjt értek el. 

Az üzem jó munkáját bizoryitja az az elismerés is i  pmi 1960-

ban a műszaki közvéleményben kialakult, és az 1960-ab Budapesti 

Ipari Vásáron nagy  érdeklődést váltottak ki az ifizem kiállitott 

termékei. 

Az üzem termékei iránt nagy érdeklődés már 1958-ban az üzem 

teljes rekonstrukció átk megvalósitását tette szükségessé. 

1959-ben megindult  a beruházási program kószitése és a rekonst-

rukcióval kapcsolatos felmérések. A rekonstrukciós terv 1961-

ben  már  olyan stádiumba jutott, hogy a teljes beruházás kidol-

gozott tervfeladata különböző szinteken elbirálást és jóvá-

hagyást nyert. A megvalósitási határidő 1965. dec. 31-ben volt 

megjelölve. A terv keretén belül  új texmelőteriilet-csnrnokok, a 

legkorszerübb gépekkel feiszerelave-, új iroda épúlet ót szo-

ciális létesitnények szerepeltek. A konstrukvió kivitelezése 

olyan stádiumba jutott, ho gy  joggal irhatta a F. K. 1961. 

165./ K4zfélegyházi Levéltár: F. K. 1960. ápr.  L.  14. sz. 
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Jan. 20-i számat  

n1965--re a megye 	leükorszerübb iizanfivz fP jndi1, a  

EliaLuufélegyházi Gépgyár...fi nz-gyszabá. ~Máiizemfe les7;tés a  

jövő évben kezdődik mintegy  GO  milló fibrint költséggel,  

szinte ujj ás zületik a gyár."  

1962-ben az épitkezéshez, a Uerjeszkedéshez szükséges szomszé-

dos telkek kisajátítása megtörtént écaberuházásához sóseges  

teljes kívite].ez?si tervdokumentáció rendelkezésre ólit.  

1962-ben  a kivitelezést± leállitotta a minisztérium, mivel gazda  

sáposabb megoldási lehetőséget talált. Megállapitották, hogj 

nagyobb  méretőnek kell ler j a vegyipari gépgy€Irtás profil fe j-

leszt6sének, mint amit a Kiskunfélegyházi Géngyár beruházással  

növelt kapacitása elbirna. Tkor vetődött fel a két üzem -a  

Gépgyár és a B. B. Gyár- összevonásának gondolatan összevonás-

sal  nagyobb beruházás nélkül ,  gazdaságosabban, az összevont  

üzemek kapacitási adottságninnk jobb kihasználásával a vegy-

ipari gépgyártás igényeit biztosítani tudja. - Mint már a B, B.  

Gyár tárnyalásánál emlitetteg, 1963. jan. 1-el történt meg az  

összevonás.  

1958-tól, de különösen 1960-tél az ifizem fejlődése igen gyors  

iztemii, termékei szinte zr világ minden tájára eljutottak, öreg-

bitve a magyar ipar hiruevét. Igen fontos szerepet tölt be a  

KGST-énbelüli kapcsolatainkban. Termelése jelentős devizát  

ad évente népgazdaságunknak.  
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j./ A város két ú.j  üzeme  

a./ Kiakun,át1 Ciaőioari Vállalat  

A város gyors  ütemű fejlődését mutatja az előzőeken túlrnenőleg  

az is, hogy a tárgvIlt időszakban két új üzem is létesült.  

A Kiskunsági Cipőipari Yállalát mint megyei taramcsi üzem  

Asn. Lán  kedzdte meg riuködését a "kisvárosháza" épületében.  

AZ  üzen kizárólag gyermekcipők gyártásóra rendezkedett be az  

országosan jelentkező gyermekcipő pótlására. 19-30-as n•éretü  

cipőket gyártott. Az üzem munkáslétszáma 74 fő  volt, ebből kb.  

20 it, a szakmunkás, a töboi betanitott segédmunkás. A 20 % szak-

munkás is kisipari jenegű. A riunk ~;►sak többsége nő! Ez a lét-

szám a jelen felé haladva rohamosan növekedett —főleg az  •írj 

üzem megépitése uttn-, 19G0 ban 205 fő, ma már kb. 450 főt fog-

lalkoztat. Az üzem alapitása nagyban előse ,itette  a női munka-

erő foglalkoztatásának megoldását.  

Az üzem eddigi élete kétségtelenül i azolta, ho€y különösebb  

nehézség nélkül, viszonylas rövid idő alatt —amit a gépek és  

jelleg-ük tesznek crthetővé— kialakitható ilyen kezdő összetétel  

mellett is komoly szak.:rtele mel rendelkező, s jól tevéken ykedő  

munkAskollektiva.  

AZ üzem  kezd» a al:~z8relé3ét korszerütler: ;éne?: íil ották. amit 

a megyei • ai ács támogatásúval úi. korszerű  gópckkel sikerült;  

felcserélni.A  munkáslétszám növekedése és az új gépek nagy  

mértékben nc;;növelték az Tizem kapacitását és terhelését s  

1958.4pan 	35.000 pár  

1959—ben 100.000 pár  

1960--ban 200.000 pár cipót gyártottak.  
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Forint terv:  

1958. I.  félév terve 1841 Ft/m, amit 2.007,7 Ft/m—re telj e- 

sitettek 

1959. I. 	" 	" 4092 Ft/n, " 4.139,2 Ft/m—re telje- 

sitettek. 

Naei tel~ s%: 
1958. I. félévében 	215,20 Ft.  

1959. I. 	a 	454,70 Ft. érték n.unlrásonként.  

Az üzeni fe jlődés6t tükrözi az a térj is, hogy 1960. .ians  l-el  

önállóvá lett.  Ezzel eg idejüleg Kiskusamajstn is létesitett egy  

fiókvállalatot 67 dolgozóval. Á _1 I~ gi4A fiókyáUa.1 t női  

osztószáras cipőt gy ártó részleg volt  évi 40.000 pár kapaci-

tással —ami  a későbbiekben kiderült, hogy túlméretezett volt—.  

A fejlődést az is tükrözi, hogy  a már em.litett 205 fős munkás-

kollektivával két müszakban dol  •oáztak.  

1960—ban tárgyalások indultak az '.ízem további bővitéséról —a ka-

p~ cit1 st mir_te,, 50%—kal bővitení kell—, aminek me{oldásáik  

kulc:kórdésként jelentkezett a tebephely kérdése. Az új, kellő  

uéretü telephely kiala.kitását olyan tényezők is sürgették, mint  

a higénie.i és szociális létesitméryek kialakitásának szükséges-

sége. 1960—ban kezdték meg a város délkeleti részén, a minden  

szempontból korszerit és a szükségleteket kielógitőúj telexhely  

épitósét, s tulajdonképben ezzel az aktussal fejeződött be az 

a folyamat, amelynek eredményeként egy kaanoly és korszerű üzem-

mel gazdagodott a város. 163  

166.j Kiskun Cipőüzem: az adatokat szolgáltatta: Leng;yeligaz—  
gató l ée Bottlik főkönyvelő Ls, a  risk=  Napok 1959. 41.  
e1d. Ler.z;y- el Józsefszili. 1)07. .1956—tól 4  vállalat i6az—  
gatója. Lakikt Ykfháza, Liszt F . u. 5. sz.  
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b ./ 'Mt:aszagZ el  do7.1;o z ó Vállalat 

Az 1960—es év újabb nagyüzemet adott a városnak. 1959. decem-

berében "a félegyházi miianyagfeldo1 ozá éo vegyiprai ifizem ala-

pitásának terve a megyei tanácstilós előtt" — tudatja a F. Köz-

löny. Az első évre előirány—zott termelési érték 4 millió fo-

rint, a kezdőlétszám 45  fő volt. Az üzem nyers ara 	ot dol- 

goz fel. F`YC csövet, festékplekettí kat, agrofóliákat, elektro-

mos szigetelőket, esőkabátot, müanyaglapot padlóburkolásra, stb. 

gyárt. Megalakulj salcor  ;éppark:i á 	többsé ót használt 	ak 

alkotta. 

1960 őszén iár két müszakban dolgoztak a már felépült első rész-

legben. Gyors ütemben épültek fel az üzen többi részletei is: 

"1961 tavaszára elkészült a féle Tházi műanyag üzem két új 

épülete... „167  

Az épitéssel egyidejüleg nőtt a munkáslétszám, As az üzem foko-

zatos bővülésével a termelési érték is. Ma már többszáz embert 

foglalkoztató nagyüzem, amely a harmadik 5 ^vas terv beruházá-

sával kapacitásban is megduplázódik. 

Az üzem telepítésének előnye a város szempontjából a női munka-

erő foglalkoztat QroblÉm ár-}á r k  me;oldása.  —  A  cipő és a mü-

anvag gyárral,fŰleg ha a további fejlődésüket is fiureler e 

vesszük, a probléma megoldottnak  tekinthető. — A. müanyagfeldol-

rgozás minimális szakértelmet igénylő, a női munkamerő foglalkoz- 

tatására 	

oz— 

tatására megfelelő munkaterület. Az üzem dolf ozójnak döntő több- 

sé e a háztartásból került a_ az üzembe. Világosan kell azonban 

167./ Kkfélemrházi Levéltár: F. K. 19G1. márc. 21. 11. sz. 
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látni, hogy az üzem későbbi fejlődése megköveteli a munkásság 

szakorri  m;iveltségének hövelésót. A vállalat vezetősége szorgal-

mazza is a tanulást, igy  a d.ol;;ozók tanfolyamikon vesznek részt, 

illetve iparitanuló képzéssel, de kétségtelen, hogy az üzem 

fejlődése egyre inkább a magasabb szintű képzést követeli meg 

nagyobb mércókben.166  

4./  Vágóhid és Iiúsf e3.dolgozó Vállalat  

Az 1953-60-as időszakot komoly fellendülés jcllem3i az üzem éle-

tében. A munkaterület és a géppark szempontjából komoly az előre-

haladás. 1959-ben a sertés-feldolgozás gyorstatása és a nehéz 

fizikai munka csökkontéaére megépült a második sertés ha sitó-

sza1ag,. A munkás egy-egy munkafázist végez, ami a termelékeny-

séget elősegiti. A hús mérlegelésének megkönnyítésére fel ő-

pályás mérleget épitet-tek. Az egyre jelentősebb mennyiséget ki-

tevő töltelékárú készitésének gvirsitására 50 1--es hidraulikus  

töltővel és 1 db 60 l-es yorskeverőyel növelték  a gépparkot. 

Mivel 1960-ban az egyenlősitőüzem Kiskunhalasról ide települt, 

újabb gépek kellettek: db keverő,  mehynek befogadóképessége 

3 q, a ss zsirolvasztó üstök térfogatát is növelték 8 cj-ra. A 

zsi. üzem bővülése szükségessé tette a zsirraktár bővitését is. 

A mu ká.slétszám is gjarapodott, igy  1222=kaa 122 fő, 39 admi-

nisztrátor- ós szaki, 30 iparitanuló. Összesen 241 fé.  

1964-ban összesen 242 fő. 

Az üzem ilyen gyors fejlődése több tény-ezővel függött össze. 

16R./ Muanyagfeldolr ozó Vállalat. Az adatokat Petheő Géza szol- 
gáltatta. Született 1932. A vállalatnál dobozik 1962-
től mint  a Tervosztály vezetője. Lakik; Zkféleg;,-háza, 
Attila u. 16. 
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A Legye kisvágóhidjait -mivel nem voltak gazdasávosak- megszün-

tették. Az egész megyében Kiskunfélegyházán és BajAn volt csak 

vágás. Nyilvánvalóan igy mert a félegházi üzem körzete. A 

fejled6sben egyre jelentősebb szerepet tölt be az export,  mely-

nek eleinte az NDK és Csehszlovákia volt az iránya. A fejlődés 

igen lényeges mozgatórugója a húsfeldolgozás, a töltelékárú 

készitésének ugrásszerei uövekedése. 

A gépesitéssel, a rae;;n.övekedett teunelőteri.il.ettel 3 ,.e;,mött a 

kapacitás és a termelési érték: 

	

1958-ban 	1.13, 590.000 F b. 

	

1959-ben 	114, 549.000 Ft. 

	

1960-ban 	126, 038.000 Ft. 

csomagolt, feldolLozott zsir értéke: 

	

1939-ben 	6,055.000 Ft, 

	

1960-ban 	17,365.000 Ft. 169 

Az 1957-es év napi néhány q-s töltelékárú  készítése, értéke 

is igen me uőtt: 

	

1959-ben 	14,131.000 Ft. 

	

1960- ban 	14,787.000 Ft. 

A fejlődés 1960 után továbü folytatódott mind a :emelés, mind 

a felszerelés vonatkozásában. A  felszerelés korszerüsitésére 

csak egyetlen tényt emlitek: korszerű felszereléssel /labor/ 

több egyetemi végzettségű alkalmszotal működő trichina-vizs-

gáló állopást  létesitettek. 170.  Az export növekedésére is csak 

egyetlen  adattal utcalok: jelenleg csak Olaszország vonatkozásá-

ban 3 céggel tart fenn kereskedelmi kapcsolatot. 

169./ Kiféle „yházi Húsfeldoly. V.  adatszolgáltatás. 
170./ 1iúsfeldo1 . Y.: Dr. Toleki József főállatorvos. Szül. 1932. 

A vállalatnál dolgozik 1958-tól. 



5./ Tollaam  

A tArgyalt idaszuk végén lett igazán nagyüzemmé. 1960 végén kez-

dudött meg a rési osztályozú ós futószalagok kisele,Z,terzése és 

ujak be llitása, mintegy 2 millió férint összegben. A munk(s-

lótszam kb. az  előző  évek szintjén volt,  igy 1960-ban a belső-

dolgozók  száma 	 L a bedolgozóké padig 200.  - 196,E-re a belsíí- 

dolp:ozck száma 110 főre csökkent, ami a gépesitésael volt kap-

csolatban. A géppark korszeriisitése a termelési értékalakulá-

sában  is éreztette hatását: 

1960:-bar. 	53 tonna e ?ort disztollért 111.000 4oll ár valutái 

1965-ben 	 141.000 

tereltek. 

Hazai felhasználása tollérték:  

	

1960-ban 	3,300.000 Ft 

	

1965-ben 	5,300.0UL A.  az évi ternelésük. 

n 	VS  

Természetesen a  dolgozók átlap;keresete  is tiikrözi a termelés 

növekedését, mig 1960-ban 846 Ft, addig 190-ben 1.134 Ft-os 

átlagot sikeriilt elérni. A tercelés fejlődésével lépést tar-

tott az üzem egy; ss  zséG:icyi és kulturális intézményeinek  a fejlő-

dése is.171  

6./ Dohán,,.vferment^_ló  

A tárgyalt idvszakban megnőtt a "külső munká"-val kapcsolatos 

tenni,valója az üzemnek. 1958-tá1 a mezőgazdaság belterjessé-s 

[.ének fokozottabb elörWrésével - elsősorban a Tisza vonalí• 

nAl az öntözéses gazdálkodás, a Duna-Tisza közén a szőlő ős  

171./ Tollüzem, Bib}Éok iizemve"etö. 
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Gyümölcs telepitések-, a termőterület csökkenésének veszélye  

állott elő. Ezt erősitotte az ít]lali felvésárlási politika is, 

ami az előbb emlitett növények esetében magasabb jövedelmet biz-

tositott a tsz-eknek. A ter mtőteriilet csökkenésének megelőzése 

tette szükségessó a dohánytermelésre alkalmas területek fel-

térképezését talajminőségi szempontból. központ nem sok tá-

mogatást ny'ujtott a munkákhoz, igy elsősorban az üzemnek kellett 

megszervezni. ^.  munkában nagy segitséget nyujtottak a gépállo-
mások. A feltórkepezéssel sok oj< an  tor  iletre hivták fel a fi-
gyelmet, amelyeken eddig nem termeltek dohányt. k termőterület 

megtartása-sőt fokozása-érsekóbora€ a ;rcbiolú, ;iai mer ;figyelé- 

seketr  kisórieteket, majd szaktanácsokat k Illett adni a ter-

melőknek. A letutóbbi időkig elterjedt szakvélemény szerint 

vir6inia ddhány kellő minőségben és mennyiségben csuk közöm- 

bös talajokon terem. L szakvélemény alapján a leszükült Duna 

Tisza közi terület a dohánytermelés szempontjából nem jöhet 

komolyan szmitásba -ami a rÚgi multu üzem létét fenye,;ette-, 

mivel itt a talajok döntő többsége meszes. K..11ő talajművelés-

sel -fokozottabb kénsavas káli használattal- mind minőségi, 

mind mennyiségi szempontból alkalmas a termelésre. : Dohány-

ipari Szaklapban ezekkel kapcsolatosan jelentek meg tanul-

mányok. /1965/ A kisérletek, a szakszerübb kezek&, a fokozot-

tabb tanácsadás eredményeként a gyenge 4,5 cq-A:.; tarraés átlagot  

sikerült 6,5 q-ra növelni  kh-ként, egyben jobb let,-  a. minőség 

is. 1960•ra a "világos" 70 %msra emelkedett. 

A várható területi csökkenés helyett a tezmőteriilet  is növe-

kedett: 1956 előtt 6e0 kh, 1960-ban S00 kh fölé emelkedett. 

helyi tsz-ek is egyre fokozottabban termelnek, pl. a Bem 



4-5 kh-ró1 80 kh•ra, 8 Releti 76ny 3 kh-dal kezdte, jelenleg 

100 kh-n termel, a Vöröscsillak; és u Uúztia tsz-ek is igen je-

lentősen növelték. 

A belsőmunka  terén tovább fejlédött a kiagépesités, a nehéz 

fizikai mtini ,t akarták könn'yiteni. Az üzem jó munkáját mutat-

ja, hogy az 1958. évi száritási versenyt a kiskunfélegyházi 

szárító■telep nyerte a legmagasabb világos dohány kihozatali 

százalékkal, 

Az  üzem egyes roszeinek kapacitása hem eléggé kihasznált, 

raindenekelíítt a azáritórészlegé. A száritótelep hosszabb üze-

;aeltetése nar  jeleiitóségü lenne.  t ,yrészt a kihasználatlan 

kapacitás kihasználása miatt, ami uj befektetést nem igényel, 

másreszt lehetőséget adna a termelőkkel való szorosabb kapcso-

lat klópitésére is. Az üres kapacitást hasznositani leheten 

gyep ju, babona, tengeri, stb. száritására. 172  

`i./ Czeszf8zde  

Az üzem felszerelése 1966-tól tovább korszerüsödött.  196- 0-ban 

1 db holtcefre atároló óptilt. A tároláson tul egéazségügA 

követelmény is ez, mivel az üzem lakott ter;]leten van. A bolt- 

cefrét a Talajerógazdálkodüsi Vállalat ha: znosit ja. A régi szesz-

főzde föópületót 1958-tól  mütrágy a tárolásra hasin lták.  /20 

varon tárolására alkalmas./ I ► későbbiekben az ifizem fel re-

lésót is teltesen kicserélték: 1 db 520 1. fózőüst, 1 db 370 

1. finomitötist, hütók, miniegy 1C0.000 Ft értékben. A vállalót 

kálin lakatosmahelyt is kialaiU ',o L. 

172,/ Dohányfermentáló: Nagy üzemvezető. 
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Az Tizem kapacitása  neon teljesen kihasznált. Minden évben 2-3  

hónapig nincs 6zemelés. Feltehetőleg évek mulya -a krn,}yóken  

a szőlők és byümölcsüsök termőre fordulásával- 	a  helyzet mec- 

változik. A kapauiLás kihaszn:itallanságával kapcsolatosan fel-

merül az a kérdés is, ho gy  indokolt-e még a jelenben is a vá- 

ros 	most is miiködő másik szeszfőzde üzemeltetése?  

Igen jelent6o ,.3ema:ont az épületek, tárolók felhasználása a holt-  

szezon idején, hiszen csak a tároló 30 vagonos.  

R •/  Vill.any~tele 

A villamosenergia szol  'íiltat4s szere )e óriási mértékben megnőtt!  

A helyi Izemek re növekede i; i; igényén Lul ú illamosener'ia  há-

lózatba bekapcsoltak 18 falut es közsúget. A mennyiséi igény  

növekedőse az Úletforrna megváltozásával is kapcsolatos, híszea  

sok hAztartást gép, a számban egyre növekvő TV, stb e gyre na-

gyobb igényt támaszt a villamosenergia szolgáltatással kapcso-

latosan nemcsak m.ennyytségi, hanem minőségi szempontból is.  

villamdsenergia szolgáltatás zavartalan üiztositása rae; kö-

vetelte a kooperáló vezetékek kiéei+;ését. A kooperáló vezeté-

kek kiépitése lehetővé tette, hogy az esetleges üzemzavarokat  
igen kis területre lehet korlátozni. A villamosenergia szolgál-

tatással kapcsolatosan megnövekedett igény szükségessé teszi  
ujabb állomás óliitó sét . Az  üzen betöltött szerepének, neúnöve-

kedett munk a. nak megfelelően a müszaki fejlesztés mellett a  
dol .szók száma is megnőtt: összlétszám 84, ebből 1 mérnök, 3  

73 
 

t echniküs .1  

173./ I;orváth üzemvezető.  
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9./ G,;pAllomáa  

A további fejlődés Rutatója az 1950-ben  fel~;~ iU aák,,;; retü  

,zerel6csarnok 2 milliós bei z:íssa.l. mahely korszerüsité-

sére és a géppark bővitésére 1,5 millió forintot ruh,ztak be.  

A fejlődés elsősorban a ereknél mérhető le:  

1957-ben 78 db traktor, ebből univerzál 14 db  

1960-ban a  89 db traktoron kivi ]. 17 db aratógép, 52 db cséplőm  

gép, 9 db kombájn ás 48 db pótkocai alkotta a ?ópnarkot. Össz-

értékük 10,5 millió forint.  A  200-as mumk 313tszám /62 idóny-

munk .s traktorvezető/ lehetővé tette a két niiszak bevezet',  

1959-ben az előirányzottnál 13.000 normálholddal több talaj-

munkát végeztek el. A jelentős tultelrjesitésnek 5s e kettős mii-

szak bevezetésének fő oka az volt, hogy a nyári menőr,:J7dasAgi  

munkák idején számos olyan tsz jelentkezett igénnyel, amelyek  

korábban csak kisebb m6rtéka munkéra szer"ődtek. Az 1959-es  

évi tervet 124,5 %••ra. teljesitették.  

1960-.ban 73.000 normálhold terUetet m:iveltek meg- tsz évi  ayte-

reség 916.000 Ft, a munkások átlac;keresete 950 Ft volt.  

1964-től a korla:tnVere jü rendeletnek megfelelően profilja  me~ 

változott, cép javitó vállalat lett;. 174  

10./ Kiakipari termelő Szövetkezetek 1958.60 között  

~ ./  asztalos Kismari Termelő Szövetkezet  

Az előző szakaszban meginduló gvors fejlődés folytatása figyel-

174/ Váradi igazgr►tó és Kiskun Napok 1959. 35 old.  
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hető mega termelőterület és a ce:pi felszerelés bővitósében, ami  

egyben korszeriisitést is jelentett.  

1.)LC)--bam 	m.iihe1»csarnok ép 1t 1 millió forintos beruházással. 

-~ nagyobb méretü pépbeszerzés is 1960-ban kezdvdött : 1 db inga  

fűzvész a szabáfJzathoz, 1 db hr romhenGeres hengercsiszoló, 1 db  

poros körfíirész, 1 db 18 orsós sorozatfur6, 1 db szalagfürész,  

1 db egyongetőgép, 1 db ujabb marógép, 1 db hidraulikus prés-

gép -400.000 Ft értékű.-, amelyből &110 db van az országban. A  

gépesitést jól érzékelteti az állóeszközök értékének változása: 

1956-ban 	224.500 Ft  

1960-bar. 1,297.800 Ft  

1960-ban a Hunyadi utcai részleget kizárólag a helyi lakosság  

szoláltatás€~ra rendezték be. A tagság száma alig változott:  

53 termelő, 9 adn inisztrátoa és 9 iparitanuló. A gépesités ha-

tására az alig változó termelői létszám  mellett a termelési  

ért  k gyors növekedése figyelhető meg:  

1958-ban 

1959-ben 

1960-ban 

3,335.200  Ft 

4,435.800 " 

4.730.000 " 

nyereség 

tt 

" 

2'/4.400 Ft  

292.400 "  

4~,1900 " ~ ,_...t  
177  19b5-ben  9,101.000 " " 1,040.000 t' 

A termelési érték és a munkáslétszám alakulj sInak egybevetése  

a termelékenység gyors növekedését tükrözi. A szövetkezet 10 

úvea miiköőó:ének eredményeként megerősödött, tagságának biztos 

ós Allandóan növekvő jövedelmet biztositó "nagyüzem" lett, 

amelyet gyártmányairól az egész országban ismernek. Termékeik  

minősége sok oklevelet juttatott a szövetkezet tulajdonába.  

1958-ban nyerte el a szövetkezet a "Kiváló Kisipari Jzövetkezet"  

cimet. Fejlődését hátráltatta -ma is.. hogy a szövetkezet telep-

175./ A.  Kisipari T. Sz: Bartha elnök h.  
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helye 8 helyen, ssítszórtan van a város területén. Az ezt meg-  

c-ziintetű centralizáeiú bizon';  ára ujabb is jlt,Jést me t,inditó  tó-

nyező lenne.  

b./  T. , á b b e l i k é s z i t ű K T:; z  

i kiskunf elegyházi Cipőipari Vállalat megalakulása  hatással  

volt a szövetkezet életére. hz elsősorban a tagok számánál volt  

érezhető. A gyár megalakulásától többen elhagyták a szövetke-

ze  tet. h város vezetősége is olyan álláspontot foglalt el, hogy  

az uj üzem megerősitésére a szövetkezet adjon jól képzett  

iparosoküt. A  taglétszám 96 főre csökkent.  

i S ujabb beruházások -196(}-ban a beruh«zott vagyon 188.000 Ft,  

forgóvagyon 977.000 Ft- hatására a létszámcsökkené. ellenére 

is a termelő-érték növekedett: 1960-ban 14.000 pár cipűtl  

3,500.000 Ft értékben és 25.000 pár cipőjavitást végeztek el. 

A jó minőségre utalnak, hogy az 159-ben kiállított termékeik  

a Kiskun ivapokon dijat nyertek, de a Ki6z0V•tól is oklevelet  

nyertek termékeik minőségéért és a kié.11itá rendezett'  

e./   L~~~ űi~ari szövetkezet  

A  tárgyalt időszak végén ünnepelte fennállásának 10. évfordu-

lóját. Ez idő alatt  a  szövetkezet  vagyona  133.000 forintról  

180.000 forintra növekedett. L t cak száma is megnőtt:  

1958-ban 131 tag  

1959-ben 164 "  

1960i-ban 195 tagot és ?_s iparitanulót fo alkoztatott.  

Al 15 ipari szakmát összefogó szövetkezet tevékenysége  kiter 

jedt az egész járás, sót a megye terdletÁre is. Állandó munka•-

területük az iskolák, középületek karbantartási és felujitási  

::égéért.  



munkái, a város terLiletán folyó ccal.ádináz ás tsz épületek 

épitése. AL szövetkezet fejluuésót ijórmutatja az  egy  fűre eső  

termelés] értökalakulása: 

1956-ban  64.400 Ft 

1959-ben 82.100 Ft. 13 számok a tormolékenység enelkedé-

s..ro is utalnak, amiben igen lényeges szerepet játszott az 

l9b0..ban meginduló fokozottabb iióEeL  i,LIs: betonkeverő, szálli-

tószala , :,eherautá, stb. A megnövekedett tevékenységre utal, 

hogy 1957-ben 1.735, 195'j-ben 2.136 megrendelóst kapott a szö■ 

vetkezet. 1959--bel 64 milli6s forgalmat bonyolitottak le, évi 

tervüket több :LLint 8 millióval. tulteljesitették. Ennek alap-

fan az évi n. ereségrúszesedésük elérte a. háromheti átlagkere-

setet. 1960-ban a nek;,, e 	Ufiz-ének t bb mint hatezer dolgozó- 

ja közül nyerták el  a "Kiv i.ó KI.3ipati Js; vetkezet" címet. 

Orsz asar, r, if-7 a szövetkezetnél is, a további gépesités, 

az uj technológiai fokozottabb _alkalmazása lehet a további 

fejlődés utja.176  

d./ Vas-Fém és Gépjavitó K.Nz  

A későbbiekben szám>zeriileg is kitünik, hogy ez a szövetkezet 

i naírvüzemmé"nőtte ki magát. A termelési érték növekedésé-

ben  több tón: ező :látszott szerepet: 

1./ T,tunkaigényesebb gépek gjártása került elv}térbe: gyó - 

szeripari, esokol`zdó, konzervipari, csomagológépek, 

szAllitósza1a;ok. 

2./ Az előzőekkel összefüggésben további eltolódás követke- 

zett be a szolgáltatás ós az árutermelés köÜött, ez 

176./ Kiskun Napok 1959. 57. old, 



utóbbi javára. A szövetkezet egyik konzervipari gép gyám 

tását éppen "bulgáriai megrendelés" alardán inditotta be. 

Bizonyitja ezt az is, hogy "évente 3-4 milliót tesz ki a 

szolgáltatások értéke" 177 Összehasonlítva a szövetkezet 

évi tervével: 1966-ban 24,500.000 Ft. volt. 

3./  1,  fejlődésben feltétlenül szerepet játszott a modern 

technológia átvétele, ami szorosan kapcsolódik a szövet-

kezet tagságának szarai kyzettségének emeléséhez. Ez as 

iparitanuló képzésben nyilvánult meg, illetve közülük is 

sokan  megszerezték zerezték a középfoku szakmai ismereteket, a t 

technikumi kép esité st . 

4.1 Másik okként kell emlitenem -bár idóbc a későbbi-, hog 

a Gépjavitó, a Rózmüves és a Mezogazdasági KTáz-ek egy 

szövetkezetbe tömörültek 1965. jan. 

Létszóm alakulásas 

	

1956-bun 	40 tag 

	

1959-ben 	40  tag 	ősszlétszám 55 fíí 

	

1966-ban 	160 " 	" 	210 fő 

Az előbbi negállapitások az összlétszám növekedésén tul a ter. 

meléci érték növekedésében is jól megfigyelhető: 

1956-ban 	1,657.000 Ft 

1957-ben 	2,382.000 " 

lomban 	2,393.000 " 

az 1966-os terv 24,500.000 Ft. 

Az árutermelés növekedését jól rer;isztrál ja, hogy az üz em  gyár 

mAnyait hasznAl ja a ! iskolci Rum ás Likőrgyár, a Hatvani Kor- 

177./ Kkfólegyházi Levéltár: F.  X.  1960. nov. 4. 



tervgyár, a Nagykőrösi Konzervgyár, a Kecskeméti Konzervgyár,  

a Csokoládésgyár, a Borsod..Abauj-Zemplén mef yék szeszfőzdéi, a  

zeGedi Kender, Lenszövő Vállalat. 3t17ész Dél,Magyarország  te-

ra.letón karbantartási szerződéssel rendelkeznek hídtő ós fagyq.  

1altgépek javitására.  

tálig több mint 1C év alatt nagyvállalattá lett. I további fej-

lődés akadiflya -hasonlóan az  Asztalos  KTSz-hez-, hogy a város  

területén szétszóródva vannak' elhelyezve részlegei, ami igen  

me neheziti az irányitást. A centralizálás fellendülést er o 3r-

ményezhetne.178  

f./ 13Aziipari Szövei;ke zet.  

A szövetkezet fejlődését a munkaif;ényesebb termékék előállító••  

:Fura való törekvés, s ezzel kapcsolatosan az e:x~port növelés,  

m. srészt a lakossá' javitó-szolgáltató igényének fokozottabb  

kiolé ,itéaére való törekvős jellemzi a tárult időszakban. A  

minői-éri törekvős, másrészt a tarság sz4&tnak növekedőse -1958-

ban 511 fő, 1959-ben már 700 fő- a termelési érték növekedését  

vonta  maga után:  ami 1958-ban His  7,433.600 Ft. Jellemzők az  

exporttea e1ós adatai is: 1958 -ban 2,778.000 Pt. - z export tár  

gya ós iránya az előző évekhez viszonyitva lényegesen nem vál-

tozott.- Az 1958. évi nyeresó3  442.000 Ft volt, amiből kiosz-

tásra került 136.00() Ft. 4,yrészt a munkaigényesebb termelés,  

másrészt a munkabér növekedőse miatt 1958■ban az előző évhez  

viszoi yitva 400.000 forinttal több munkabért fizettek ki. A  

178./ Kiskun napok 1959. 60. old. ós adatokat szolgáltatott  

ííerczeg Al  a !T6z elnöke. Született 1928. i. K Sz.-nó1  

cioljozik 1955-től. Lakik: Kkiháza, Liszt F. u. 16.  
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munkabér mellett számittevő az óvenként kifizetett 150-200.000 

Ft 4yerask;részesedés is. Ezenkivii1 évi 50-60.000 Ft-ot forditotl 

tak s. tagok szociális segélyezésére, jutalmazásra, üdültetésre. 

A  .szövetkezet va gy ona 1958—ban 700.000 Ft, 1960—ban már tél-

haladta az 1 millió forintot. Nehézséget jelentett a telephely 

szűk volta.179 Finnek megoldására vásárolták meg; 1960—b an  a 

Martirok után lévő, volt zsinagóga'égületét 300.000 forintért. 

Ebben az épületben tervezték berendezni a tájmuzeumot. Az ujon-

nan vásárolt épület sem tudta me ,oldani. a termelőterület prob-

lémáját, ami elsjsorban is azzal f$lg össze, hogy a megalaku-

lástól eltelt 8 év alatt "gyárrá" nőtte ki magát. A máig is 

megoldatlan probléma azért is sürgető, mert sokszáz nőnek biz-

tosit munkalehetőséget. 

2./ F'odrzf,sz Szövetkezett 

A szövetkezet megalakulásának 10, év_•'orrIulóján már hat részlege 

miiködött. Évente 150.000 embert szolgáltak ki. xx iizleteikbeu. 

A megalak'xlás óta 4,500.000 forintot termeltek szolgáltatásból. 

Ez idő alatt bérala—pisik 320.000 Ft  volt,  melyből 280 0000-et 

használtak fel. Nyereségrészesedés cimen 80.000 forintot fi-

zettek ki a tagságnak. Mzihelyeiket a mai higéniai 5s esztéti-

kai -.övetelményeknek megfelelően átépitették. Felszerelésük is 

korszerű. 

11./ A magánkisipar 1958-60 között  

A magánkisipar helyzetének alakulását a tárgyalt időszakban 

igen szemléletessé teszik az adatok: 

179./ Kiskun Napok 1959. 54. old. 
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1957—ben 518  

1958—ban 551  
r 

1959—ben 541  

1960—ban 350 
 

1961—ben 290 magánkisiparos volt  Kiskun félegyházár z.]'  

Az állami támogatás politikájának hatása ás az előző évek tor.- 

zulásának még érezhető hatására nyilvánvaló kereslet a kisipa-

ros munkája iránt, átmenetileg a magánkisiparosok számának nö-

vekedését vonta maga után.  

től több té • e ő hatás - számuk sorét erősen csökken:  

a./  A  Kisi aa ri ,gprsaeió Szövetkeze ugrrásszerü megerősödése  

jellemzi ezt az időszakot, ami vonzó hatással volt a  

magán kisiparosság egy részére —a KBSz—ek tagságúnak szám-

szerű növekedése izzel is összefügg—, ugyanakkor a no-

dern technikát egyre inkább alkalmazó KTáz—ek le yőzhe-

tetle~n versenytársat is jelekntettek. Bz utóbbi megál-

lapitást az ig igazolni látszik, hogy elsősorban azok  

az iparágak magánkisiparosainak a száma csökkent ugrás-

szerűen, amelyekben jól működő KTSz is tevékenykedett.  

b./  A  második 3 éves, majd a második 5 éves terv időszaká-

ban, az úi gazdaséd koncepciók egyre inkább éreztetik  

hatásukat. A  gyáripar szerkezeti változása, a lakosság  

közszükségleti cikkekkel történő fokozottabb ellátása,  

C.  termékek miasógének javulása, közvetve szintén a ma-

gánkisipar tevékenységét korlátozta.  

c./ Feltétlenül szerepet tölt be e problémánál a mezőgazd.ar-  

ság átszervezése, majd a mezőgazdasági szocialista nagy- 

180./ Kiskunfélegyházi Városi Tanács YB.: Attól, yi Osztály, adó- 
kivetési kivetési lajsrtomok 1957-191.  
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üzemek megerősödés.. A mezőgazdasági nagyüzemek is igényel 

ték a  javitó—szolgáltató ipari tevékenységet. iegerősödé-

sík szívó hatással lett a  mag6mkisiparosságrat  pontosan 

a:ia thi y miatt neri tudom kimutatni, de az kétségtelem., 

hogy a magáisiparosok küzúúl sokan a mezőgazdaáá ban 

helyezkedtek el. 1959—től a magankisiparosság nagyobb ré-

sze megtalálta helyét a szocialista .Szektorban. 

k jelenleg is magánkisiparosként tevékenykedő iparosok több-

sége olyan ipari tevékenységet folytat, amely kiegésziti az 

állami, és a KTSz—ek javitó--szolgáltató tevékenységét. Kitűnő 

minőséGti és izlésds árlikkal ma is részt vesznek országos vá-

sárokon, sőt kiállitásokon is —a Kiskun Napokon 1959—ben többen 

dijat nyertek—, öregbitve a város kisiparossáénak birnovét. 
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D./ A  z  üzenek  kommunális létesitnéNei, xultutá].is és  

s-portéletük 

Szociális, kulturális, riüzemi Kommunális" intézmények, létesit-

mérzyek vonatkozásában is Agen mál:/ről kellet 1944- 45-ben in-

dulni.  4nte semmi ilyen jeliegii intézmény és intézkedés nem 

volt  az  Üzemekben, ibben a pult öröksége volt a legdöntőbb ok. 

A kapitalista termelési viszonyok, a rendkivii1 magas nui kaerő--

kinál.at játszott döntő szerepet abban, hogy az üzemek hurkássá-

gának ilyen jellegű érdekeit, igényeit figyelmen kiviit hagyták. 

A hely i riu  nké  ssá kis sz 	 ^iából, összetételéből is eredt, hogy  

nem  tudott harcolni a  ma  már természetesnek tűnő létesitménye-

kért, olyanokért s,em, amelyek a nagyüzemekben már ekkor is meg; 

voltak. 

1 +-4.5-tőt  még jó ideig ezek a keriilménTek lényegesen nem vál4 

toztak, melynek elsődleges oka a háborút követő gazdasági é3  

politikai  helyzet.  A nőború után elsődleges  feladat a termelés 

br i nd.itása, a háborús károk helyreállitása, a n.unkanakiiliség 
mellett 

felszámolása volt. Ezek az ókonomiku  kérdések mellett csc.k 
tizedrangu kérdésként jelentkezett a valóságtan a munkakörül-

mények megjavitása, szociális, kommunális, kulturális kérdések 

lényegi megoldása.z volt a döntő meghatározója az intázkedé-

seknek helyi vonatkozásban is, ami a dolgozat első felében tük-

röződik. Pontosabban ft67 lehetne megfogalmazni, hogy a legalap-

vetőbb -de  ezek is elsősorban gazdasági jellegk- kérdésekben 

történt intézkedés /országosan,/, mint a bér, munkaidő, orvosi 

kezelés, stb vonatkozásában. 

Hibás lenne azonban kizárólag az ökonomikus szemlélet elsődle- 
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gesskével, a-z országzilúlt alrjaci erbforrásaival maaarázni. 

lieGalabb enr;iire megbatérorte 

jaAjaall ilidumt lijammi is. Hoy mennyire Jo-  

16e tdspOsL y  tlz a dalomMilliagilliél irt fejetetöbil. 

kitaniK, hiszen  1947-ben  isi0011140talilajdon lett k 1101~14. 

lik tel 	restauréciót. helyi, +fie orszkos viszonylatban is 

munktisságiljea vonatkozásu Itgas icénueinek intóző szervei, 

azat munkastiluna mkV, esck kezdeti ioblin tartobt. felsorolt 

tényezCkLuzei' llt ezte t  blitetrorták 

mpg. bogy konolymóreta előrejutjAs el 1,p6sei valésultak met,. 

193-t61, a p:NaetArallqat1;ira_lkrig140  am" 	osi- 

tdsokkal lónjeesen n(11-1  t3rtónolmi helyzet Allott OA. Az 

állmai ak1nmul6zió meLudvekease, Laiszia2.212 . 

termelósi visztryok  uralkodáva v i sa,  a haboras károk helyre. 

lényegesen nagyobb perspektiveakkal biztatett, kindness. 

sen banipelembe vesszak az első 5 &yes tery oólkitazéseit, 

amelyngt egyik fő oólja as életszinvonal, ezen belal as e feje-

zetbenfelsorolt tényezM sokkal matp.sabb szintre emelőse. KU. 

sáLteleas  how a célkitazdobilsól asaLmai , 

21L111a.34L.4.# de as is kétakteleng  Weir SS ASO timpal  mart 

4115 elbirányzott, és neu is T3Lu4 ISIAMMaiiiva1611111tinAG. Oka 

IS 01Olv takatturalkodóvA 145 68 sajosbodó 	 

adta. A hibák kibatásait a követke- 

zLirben.lehet 

aa Az iri berlibd,snitrim nagyfaka koncentrUtMag jellemző i  

sőtQ teljesség kedvt5Órt mét; arra is utalni kell, bogy 

sdk esetben  erőn  felült, ennok ellenére oak gazdaselci 

hassfla is volt. Alol 	naujobb méretil berubLzásra 
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nem került sor, ott a régi üzemek állapota szinte egyhely-

ben topogott. Ezeknél az üzemeknél az előbbre lépést jxis 

csak az jelentette, amit saját erőből sikerült megvalósi-

tani. Igy a Gépár  munkásai az álluzositást követően saját 

erőből ideiglenes -Jcorántsem nevezhető sem elegendőnek, 

sun korszerünel4- mosdót és étkezűét létesitettek. A többi 

üzemet vizsgálva, pl. a  Tollüzembex  az 50-es évek elején 

sem volt fürdő!- holott a munka jellege messzemenően meg-

követelte volna. Étkezde sem volt, hasonlóan a po AGLE©r--

montálón.al, a Qágóhidnál.  stb.  Egyik  Tizemnél sem volt üze-

mi orvosi rendelés. Ezek a tények szoros összef .iigEésben 

voltak azzal a gazdaságpolitikai koncepcióval is, amely 

háttérbe szoritotta a régi üzemek rekonstrukcióját. 

U./ Több vonatkozásban összeiigg az előzőekkel a beruházások 

erőn felüli volta, strukturális kérdései, amelyek az állam-

háztartás nehézségeit növelték és csak igen kis teret enged-

tek a régi üzemek munkakörülményeinek változtatására. 

c./ Az ‚0-es évek termelési "mennyiségre" való törekvésével 

-a szavakkal ellentétben- tovább élst az ökonomikus szem- 

lélet, amely háttérbe szoritotta a problémák nagyobb méretü 

megoldását. Jól tükrözi ezt a Középnehéz Vasszerkezeti Gyár 

- később B. B. Gyár•- létrehozásának köridényei is. A gyár 

a1apitásbnáM lesorakoztatott okmányok -niányossáöuk ellenére 

eléggé pontos képet aclrink a termelés menetéről, az Tizem egy-

ségeinek valamint a gépeknek az elhelyezéséről, stb, de szó 

sere esik a isiunkások munkaköriilményeiről, a kommunális lé-

tesitmónyekről. Ezért az üzem vezetőségének törekvéseként 

csak egy azdkös étkezde és Konyha létesült, amit hamarosan 
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meg kellett oldani,  annál is inkább, mert az eredetileg 

tervezett  3-400-as munkáslétszám a duplájára emelkedett. 

A  hit  kép körvonalazáása aziikscgessé teszi annak is a megealité-

sót, hogy az új ifzem még a hián;,•osságok ellenére is lén,ieges n 

más munkAkörn é-ekei biztositott, összehasonlitva a többivel, 

pl. a tágas ós korszerű szerelőcsarnokot a Gépgyár állandóan 

szűkös, egészségtelen -sok  esetben  a  szabadban  dolgoztak a 

fényt visszaverő alumi ni  um tartályokon, norelvoná, vizhiAny, 

stb- munkaterületével. Maga az a tény -összehasonlitva a Gép- 

gyárral, de akár a Tollüzemmel is-, hogy tágas telephellyel 

rendelkezik, ami nehézségek nélkül lehetővé tette a bővitése-

ket, kcrszeriisitéseket. Nem érdemtelen a-z új üzemtél annak a 

megemlitése sem, hogy modern ;épe'skel szerelték fel. /A Toll-

üzemben eleinte egyáltalán nincs, később is cask használt Gé-

pekkel szerelték fel, a Gépgyár gépparkja is idővel korszerűt-

len lett, munkavédelmi szempontból is./ 

üsszegezés-ül negállapitható az új üzem nagy fölénye a régiekkel 

szemben. Az Uzeaek munkásai, vezetői, de a város vezetősége is 
sokat tett -főleg önerőből, s főleg 1957-58-tól-, hogy a mult 

örákségét, vs .gy éppen az előzőekből eredő 1iiá rossáj,;okat  fel--

számolAa. 

Az  1951-be-la  Üzemelni kezdő Lizepnehéz Vasszerkezeti Gyárnak, 

1952vben már külön kulturháza , volt a város központjában, amely 

egy előszobából, két kis teremből és egy nagy teremből állott. 

Ebben a teremben volt felállitva a sziupad, 1953-ban  szabad-

téri szinpadot is épite ttek. Liegalakult a szinjátszó'► és tánc-

csoport, amely e15adásaival nemcsak a gyár, hanen a közeli fal-

vak dolgozóit is szóre.koztatte. A Gyár kulturesoportján kivül 
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többször tartottak előadást a kecskeméti Katona József Szinház 

szintársulata ia. Hetenként három napon filmelőadást rendez-

tek. A bevételt a kulturház felszerelésének agyarapitására 

forditották. 1952-ben alakult meg a fúvószenekar, amely sokat 

szerepelt a különböző városi és Üzemi rendezvényeken, án álta-

lános és a szaunai müveltség növelését j61 szolgálta a 900 kö-

tetes könyvtár,  melynek bővitésóre évi 2.000 Ft-ot ütemeztek 

be, ami nem sok, de jelentős eszköz volt a könyvtár szinvonalá- 

nak emelésére, hasonlóképpen a Szasüervozeti Központ csereakciójz 

amit ki is használtak. 

A kulturházban szervezett ankétok, előadások jól szolgálták a 

dolgozók politikai nevelését is. 1959--ben a kulturház a Szakszer-

vezetek Szakmaközi Bizottságának gondozásába került, a kulturá-

lis és tánccsoport pedig a városi KISz bizottság iránryitása alá. 

Azóta az üzem a saját telephelyén szervezi. 

A fejlődés követelményeinek megfelelően a tárgyalt iciűszak vó- 

f Ón -mi naen  igényt kielégitve- u.-fi konyhát és étkezdét éuitettek. 

Az ifizem és a város vezet3inek egydttes törekvése öltött testet 

a vállalati bérházak  épitésében, ami a város arculatínak alakulás 

sóra  is nagy kibAtással volt. 

A B. B. Gyár Sport-Köre  1953-ban alakult. gaz egyes szakosztályok-

ban  a kezdeti nehézségek ellenére is lelkes munka folyt. Az ifizem 

labeiirugó csapata 1959-ben megnyerte a járási bajnokságot és 

ezzel átvette a labdarugás irányitását az $pitő SK-tól. Feljutva 

a megyei I. o-ba, több évi munka eredményeként 1963-ban meg-

nyerték a bajnokságot. 

A fejazet elején felsorakoztatott tényezők -elsősorban a szomorú 

örökség, a jórészt önerőre utaltság, a terjeszekdés és korszerii- 
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sités térbeli korlátozottsága--, a Gépárnak  lényegesen nehezebb 

és ugyanakkor t::bb tennivalót adott. Ktség ahhoz nem fér, hogy 

a törekvés -kisebb vagy nagyobb mértékben- mi..dij, meg-volt az üzei 

munkássága és vezetősége részéről. A Gépgyár ez irásyu törekvése: 

a város vezetősége is támogatta. Eredmények is születtek -amit 

a későbbiekben rrst1etezek- de nagyon jól vili ;itja mag a tény-

leges helyzetet, a lassú f e jlődést 1959-ben a Kic3kun Napok kró-

nikása= 

"A gyár kinőtte cipőjét. KéhZtny új nagy épület, munkahely 

mellett ott vannak még a Szij jártó féle kisiizen kormos, füs-

tös, levegőtlen, sötét 	e.i oi." 

Kétségtelen, hogy a régi üzem mint munkahely összehasonlithatat-

lanul keetvezőtlenebb a B. B. Gyárnál. Igyekeztek ezen a helyze* 

ten változtatni. ú z 19}3. Jan.  23-i tanácsülés jegyzőkönyvéből 

értesUliink, hogy  "egy  korszeri öltöző, zuhanyozó és orvosi ren-

delő épii1 a Gép rárban.JJ 

1953—ban u.I szer lőcsaaokot égitek, ami a termelés bővité-

sén túl mu kavódelmi, eg6oz9égü,,,,i, stb. követelményeket is 

szolgált. Ezzel egyidőben kezdődött meg a gyár modernebb gépek-

kel -egyben jobb biztonsági felszerelésekkel- történő korszerii-

sité: e. 1956-ban  egy újabb korszerei csajt ópitósót kezdték 

meg, amit a későbbiekben a harmadik is követett. Egyre  több lett 

a modern ; p is. Az 'szem arculata, berendezése döntően a második 

5 éves terv időszakában változott meg. Történetét fiá  is magáit 

horda. Az Tízem mu_i avédelrni, szociális lótesit mén;; einek ki-

alakulása nem tudott lépést tartani a munkáslétszám, a termelési 

ették ugrásszerü növekedősével. A munkater(ilet zzükös volta 

miatt ma is dolgoznak az udvaron, belélegezve a csiszolók porát. 
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A zsufoltság,'a védőberendezések beszerzésének lassubb üteme 

teszi érthetővé, hogy a két iizeua baleseti aránya 13_.1.2 :7•300/ 

100 :42-Ljz,  LL az enlitettaken kivdl a g6vievic mintTa4g6v'el is 
kapcsolatos. 

1949-50-ben a szakszervezet támogatásával önálló kulturesoport  

alakult a Gépgyárban.. A kuiturc:soporton belül sziujátszó és 

népitánc csoport tevékenykedett. A nÉ itááC csoport árt el 

figyelemre méltóbb eredményeket: 19151—ben  megnyerték a megyei 

kulturális seregszemlét, melynek eredmóryekén.t szerepeltek az 

országos döntőben. Az 50—es évek migiat közepén —ismeretlen ok 

miatt— feloszlott. 

Nagyobb eredményt órt el az üzem patroná*rlásával 1950.-től mi3kö-

dG Vasas Sport Kör.  1952—ben már ó szakosztállyal míiködött, 

melyből: a labdarugó szakosztály az B 3 II—ben játszott egy 

ide sikerrel, tornaszakosztálya több válogatottat adott a ma-

gyar sportnak, birkózó szakosztálya szintén NB II—es ozintü 

volt, több éven át megnyerték a 'Vasas bajnokság"—ot, kosár-

labda szakosztálya megyei I. o—ban szerepelt és az atlétikai 

szakosztály nevelte Zaivótzky G7ulát, a római és a tákiói 

olimpia helyzettjét. 

Az ifizem dolgozói közül többen tanultak  a B. B. Gyár által lét-

rehozott levelező techrikumbann, majd az 1962—ben beindult Álta-

lános Cépipari Technikum Levelező Tagozat-- n. A két nagyüzem zgx 

egyesülése Méltán joLosit fel arra a reményre, hogy a termelé-

sen túlmenőleg kulturális, nunkavédelmi, kommunális szempont-

bór is ujabb fellendülés következik be. 

A  két ú.i üzen,  - a  Cipő és a Müanyag—feldolgozó-- korszerü telephei 

lyei nagyobb lehetáséEet biztosl,tanak  a feladatok  negvalósitá- 
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sára, Mivel mindkét üzem dolgozóinak többsége nő, ezért foko-

zottabban nek; is kell valósítani. Olyan probléma egyre jobban 

előtérbe kerül, mint a dolgozó nők gyermekeinek napközi ellátá-

sa, ami  vábosi szinten is nehézségeket jelent. 

A többi üzem ilyen jelleuü fejlődése a Gépgyáréhoz hasonlóan 

alakult. A munkahelyek korszeriisitése -a Várlóhid uj részlegei, 

a Tollüzem. 3 GéD tllomás uj épületei, hasonlóan a Doh .n, es e-- 

ta l 	barátságosabb, de főleg összehasonlíthatatlanul eglizzsé. 

esebb munkakörülményeket biztositarak. Ezt fokozzák -a  felso-

rolt üzemek valamennyiében- az új, munkavédelmi szempontból is 

kor: zerübb gépek. Valamennyi üzemnek van étkezdéje, fürdője, 

kultsrtez3ne. Valamennyi vállalat szor ;almasaa dolgozAi  n k poli- 

tikai és szakmai fejl&dé;ét, A szakmai fejlődés segitésénél 

helyenként még negatív tAaalizezkk jclenségek.is megfigyelhetők. 

Külön problémakör a KTS?.-ek, helyzetének felmére,se. A részlete-

zés helyett inkább néhány általános jellegvonásra kell a fi-

zyelmet felhivni: 

a./Legtöbb KTSz amyagi szempontból igen alacsonj szinten 

kezdte. Egyenes következményként a fő hangsúly a j azda- 

sági i:i.gyeken volt. Mindegyiknél első helyre a termelé-

kenység i  a gépesités, a termelőterület növelése kerölt. 

Ez elhamályositja a szociális, kulturális, komaunális 

feladatokat, ugyanakkor a korszerűbb munkahellyel jobb, 

egészségesebb köriilm6 yeket biztosított a tagság legtöbb-

jének, mint amilyen mint magáekisiparosnak volt. Pl. a 

cipész, asztalos, de a többi KTSz-t is lehetne emliteni. 

b./ Bizonyos fokig.; szubjektív ok, a legtöbbnél még hosszú 

ideig létező magánkisiparosa szemléletből, de az idősebbek. 

nél puritánizmusból is adódott, 
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c./ Az 50-es '3vek elejéről is találunk nuamokat ilyen jelle- 

bü lé ItesiG.ncnyekre -a  cipészek Hajduszoboszlón üdülőt 

lútesitettek, a Háziipari Szövetkezet szociélis és üdül-

tetési akciója, stb-, de fokozottabban az 50-es ével, vé-. 

gn valósul meg, ami összefügg a szövetkezetek megerősö-

désével, de nett utolsó sorban a társadalom egészónok 

fejlődésével. 

A tárgyalt időszakban városunkban is f elnütt a munkásosztály. 

Több ezer ember dolgozik a város nagyüzemeiben. Korántsem mond-

ható azonban, hogy SZRIaimn1,műveltség, politikai képzettség, á1-

talános műveltség szempontjából megközelitőleg is azonos szin-

ten tartana az egyes üzemeket összehasonlitva, de egy--egy üze-

men belül sem az azonos munkakörben dolgozók. A szakinai művelt-

ség növelésének módozatait az üzemek vezetőinek, az őket tá-

mogató párt és szakszervezetnek kell  megtalál  rLi  . Az egymással 

szorosan összefüggő politikai és általános műveltség növelését 

városi szinten lehetne  hatékonyan riegoldani. Az ehhez Szükséges 

anyagi bázist 	város vezetőin tulmenőle az Üzemek is biz- 

tositmri tudnák, hiszen az uj gazdasági mechanizmussal a válla-

latok nagyobb  önár lóságával erne  is  mód adódik. Kulturális 

téren  sem  lehet kellő átütőerő az erők szótforgácsoltsága 

esetén. Több üzemi -, sport- stb, csoport nr1ködik nem sok ered-

ménnáyel. Az összefogás, amely oly sokszor megvalósult a város 
;letében, most ilyen vonatkozásban is előbbre vivője lenne a 

vásros további fejlődésének. 

qri3: kR 
181/ Á kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium tanulói által ada-

tok /feldolbozatlan., nyomtatásban mez nem jelent anyag/. 
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