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Eredetileg a gyár teljes történetét akartam megirni. 

Munka közben derült ki, hogy a harisnyagyár irattári a-

nyaga 1931—től az Országos Levéltárban van, s kutatásaim 

időpontjában az anyag rendezés alatt állt. - 6zért csak az 

első három évtizedet dolgoztam fel, azt az időszakot, ami-

kor még Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár néven ön-

álló vállalatként szerepelt. 

A gyár története igy is kerek egész. 

Megitélésem szerint ugyanis a gyulai harisnyagyár — 

vagy mai nevén: a Budapesti Harisnyagyár Gyulai Telepe — 

története három szakaszból áll. 

Az első 1900—tól 1931—ig tart. Egy vidéki gyár kia-

lakulását és felemelkedését mutathatjuk itt be, majd azt 

a harcot, melyet a világháborus és az azt követő évek gaz-

dasági viszonyaival, valamint a Hitelbank terjeszkedési 

vágyával szemben folytatott. A Hitelbank pénzügyi müveletái 

a gyulai gyár bekebelezésére klasszikus példája a finánc-

tőke gátlástalan terjeszkedésének. A gyár munkásmozgalma 

egy vidéki város ébredő munkásmozgalmának tükröződése is. 

A második szakasz 1931—től az államositásig tart, s 

a Hitelbank tulajdonában lévő vállalat történetét fogja 

bemutatni, mig a harmadik szakasz az államositástól napja-

inkig a szocialista korszak történetét tartalmazza. 
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E két utóbbi szakasz megirása a jövő feladata. 

A  harisnyagyár történetének előző feldolgozása a Mun-

kásmozgalmi Intézet és a Legujabbkori Történeti Muzeum 

1966—ban meghirdetett országos helytörténeti pályázatára 

készült, s ott második dijjal jutalmazták. /Ennek első ré-

sze A gyulai harisnyagyár alapitása és első évei cimmel 

megjelent a Békési Élet 1988. 2.szám4ban./ Ezt a pálya-

munkát dolgoztam át az azóta megjelent történeti munkák 

anyagának és megállapitásainak felhasználásával. 
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I 

TIZ k v ALATT  A CSUCSRA 



A GYÁR ALAPITÁSA 

A magyar kapitalista fejlődés szabad versenyes szaka-

ssában mindvégig rendellenes fejlődést mutatott. Az 1848-as 

polgári forradalom megteremtette ugyan a kapitalizmus ki-

bontakozásához szükséges szabad munkaerőt, a kapitalizmus 

másik feltétele, a tőke azonban az önkényuralom éveiben csak 

lassan halmozódik fel, illetve a politikai élet bizonytalan-

sága miatt távol tartja magát az országtól. 

Ujabb lépést jelent a kiegyezés, mely létrehozza a ka-

pitalizmus kibontakozásábak másik feltételét is: a politi-

kai élet rendeződése után a külföldi tőke megsokszorozott 

erővel igyekszik pótolni lemaradását a magyarországi vadász--

mezőkön. 

A magyar kapitalista fejlődés időbeni késése mellett 

azonban szerkezeti felépitésében is torzulást mutat. Igaz, 

az Osztrák - Magyar Monarchiával létrejövő nagyhatalmi hely-

zet, a tőkekapcsolat, a közös kartellek s a monarchia nem-

zetiségeinek elnyomása ösztönzően hatott a magyar gazdasá-

gi életre is, de az ugynevezett "gazdasági kiegyezés"-en ke-

resztül ezután is az osztrák burzsoázia érdekei szabták meg 

a magyar ipar fejlődését. Ma már világos, hogy Magyarország 

sokat hangoztatott "félgyarmati" elnyomása egyoldalu szemlé-

letet tükrözött. A magyar ipar szerkezeti eltorzulása nem 

elsősorban tudatos elnyomó törekvések eredménye, hanem a 

kapitalista gazdasági törvényszerüségek következménye. A 
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közös vámterület keretei között, megfelelő védővámok hiá-

nyában a töke olyan iparágak fejlesztését kereste, amelyek 

megfelelő profitot - esetleg extraprofitot - biztositanak 

számára. Tehát olyan iparágak fejlődtek, amelyeket nem veszé-

lyeztetett a sokkal fejlettebb osztrák és cseh ipar, a magyar 

ipar kiegészitette Ausztria és Csehország ipari strukturá-

ját: Magyarországon az osztrák és cseh ipar"negativ tükör--

képe " alakult ki. /1/  

Minél inkább távolodott az ország a kiegyezést létreho-

zó gazdasági és társadalmi viszonyoktól, minél jobban kifej-

lőd'ö'tt a magyar burzsoázia, annál erősebb volt a magyar i-

par pártolásának, erőteljesebb fejlesztésének hangoztatása 

az uralkodó osztály részéről. 

Az iparfejlődés meggyorsitását sürgette a század utol-

só évtizedeiben egyre égetőbben jelentkező  szociális prob-

léma, a munka nélküli tömegek munkához juttatásának s ez-

zel az egyre fenyegetőbben jelentkező agrárszocialista moz-

galom megszeliditésének problémája is. A földért, megélheté-

sért harcoló parasztság mozgalmait nem lehetett erőszakkal 

tartósan elfo jtani,ezt az erőt csak munkával lehetett "meg-

szeliditeni". A megye félhivatalos lapja, a Békés is ezt 

hangoztatja a megye parasztmozgalmait tárgyaló cikkében: 

"Az agrárszocializmust gyáriparral lehet legyőzni." /2/  

1. V.ö.: Magyarország tört.II. 98-l1o. és Hanák: Magyar.. 
ország az Osztrák - Magyar Monarchiában. 

2. Békés.1901.ápr.21. 
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A kétoldali - burzsoá és proletár - követelés hatására 

a kormány 1881-től kezdve sorra hozza azokat az iparpártoló 

törvényeket, amelyek egyre fokozottabb mértékben kamatmentes 

kölcsönöket, több évi adómentességet, gépi juttatásokat, elő-

nyös szállítási feltételeket s egyéb kedvezményeket biztosi-

tanak az uj vállalatoknak. Az állami iparpártolásnak meg is 

lett az eredményese: a "vállalkozási kedv" fellendül a magyar 

gazdasági életben, gombamódra szaporodnak a kisebb-nagyobb 

vállalatok. A fejlődés méreteit mutatja, hogy az 1901-ben 

müködő gyárak 46 %-a 1886 és 19o1 között alakult. rl" 

Különösen az addig szinte teljesen hiányzó textilipar-

ban észlelhetünk nagy változásokat. Ez az iparág annyira 

fejletlen volt hazánkban, hogy a fogyasztásnak csak 14,4 

%-át termelte 19oo-ban. /2/  Összesen 12 "gyár"-nak neve-

zett üzem képviselte a textilipar egyik ágát jelentő kötő-

ipart, a foglalkoztatott munkások száma 1292 volt, a magyar 

munkásság o,5 %-a. /3/  

Nem véletlen tehát, hogy a harmadik iparpártoló törvény 

1899-ben épp a textilipar fejlesztését tüzte ki  fő céljául.  4" 

1. Stat.19o1. 51. 

2. Berend - Ránki: 236-242. 

3. Stat. 19o1. 24-25. 

4. A századforduló gazdasági-társadalmi problémáiról elmon-

dottak forrása IVlagyarország története. Bp.Gondolat, 1964. 

2 kötet és Berend Iván - Ránki György: Magyarország gyár-

ipara 19oo-1914. Bp.Szikra,1955. 
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Ez az ipartörvény nagy mértékben megemelte az állami szub-

venciók összegét. Mig 1890 és 1899 között 487000 koronát 

forditottak állami iparpártolásra, az 1899. évi III.tc. 

évi 1 millió koronát irányzott elő. Az eredmény nem ma-

radt el: 198 uj gyár keletkezett az országban, s az ipar 

szerkezetéból következi hogy a legtöbb (45) textilgyár 

volt. /1/  Az igy kiteljesedő magyarországi ipari forrada-

lom ujabb lökést kap az 19o7-es ipartörvény kiadásával s 

természetesen a megélénkülő gazdasági élettel. Mindezek e-

redményezik, hogy a gyáripari munkásság létszáma 19oo és 

1913 között megkétszereződött. /2/  

Különösen a textilipari alapitások fordultak szivesen 

a vidék felé, ahol olcsóbb munkaerőt, kedvezőbb profitot 

találhatott a tőke számára. 

Békés megye a legutóbbi időkig jellegzetesen agrárme-

gye volt. 19oo-ban mezőgazdaságból élt a lakosság 71,4 A.  

a. A Viharsarok másik kétfmegyéjével az ország legsürübben 

lakott területei közé tartozott./Csongrád 65, Békés 77 , 

Csanád 80.//1°/  A fojtogató nagybirtok, az agrárválság, a 

vasutépitkezések befejezése, amezőgazdaság gépesitése o-

lyan munkaőfelesleget teremtett itt, amely végső elkese- 

1. Vigh : 13. 

2. Tanulmányok: 178. 

3. Höhn : 11-12. 
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seredésében az agrárszocialista mozgalmakban próbált meg-

oldást keresni kétségbeejtő nyomorára. Ennek hatását a 

kormány iparfejlesztő politikájára már emlitettük. 

A századfordulón meglévő munkaerőfeleslegre s az eb-

ből adódó szociális problémára félreérthetetlen bizonyi-

ték a kereső és eltartott népesség aránya. Mig Magyar-

országon 19oo-ban loo keresőre 13o eltartott jutott, Bé-

kés megyében 15o. Ezt az arányt csak Pest megye éri el, s 

a munkaerőfeleslegéről, szegénységéről ismert Szabolcs - 

Szatmár /153/ és 14zolnok megye szárnyalja tul /154/. /1/  

Ezt a munkaerőfeleslegrt az akkori földbirtokviszo - 

nyok között csakis az ipar szivhatta volna fel. Békés me-

gye ipara zonban nem tudta lekötni a mezőgazdaság hatal-

mas tartalékait. Bár az iparral foglalkozók százalékos meg-

oszlása meglepően egyezik az országos adatokkal~2/a való-
ságban a hazai ipar fejletlensége és területi koncentrált-

sága miatt a megye ipari elmaradottságát bizonyítja. 

A megye iparának kisipari jellegét az iparban foglal-

koztatottak megoszlása bizzonyitja: 

Az iparban foglalkoztatottak megoszlása 43/  

önálló segédszemélyzet loo önállóra jutó  

segédszemélyzet  

1890 6 11) 5456 89  

19oo 6 257 87o7 139  

1. Demográfia: 184-2o3.  

2. Magyarország:13,5 %,Békés m: 13,4 ,b./Népszám1.19oo./  

3. Békés vármegye:  



12 

Noha a "gyár" elnevezés gyakran előfordul a megyei i-

pari vállalkozásokban, valóban gyárat jelentő, 2o munkás-

nál többet foglalkoztató üzem mindössze 16 található 19oo-

ban Békés megyében, s közülük csak egynek van loo munkás-

nál több alkalmazottja. Az összes gyári munkás száma ek-

kor 588, a 87o7 munkást számláló "ipari segédszemélyzet" 

6,6 --a. /l/  

Nem csoda, ha ezt az erőtlen, most alakuló ipari mun-

kásságot az ország legrosszabbul fizetett munkáskategóriái 

között találjuk.Amig Magyarországon a heti lo koronáig ke-

resők közé a munkások 29,1 %-a, Békés megyében a munkások 

57,5 fi-a tartozik. Heti 14 koronáig keres az ország munká-

sainak 52,2 %-a, a megyeinek 78,7 %-a; heti 2o koronánál 

többet a munkásság 22 %-a, s a megyében mindössze 2,8 %. /2/  

erre az olcsó munkaerőre számit a meggyorsuló vidéki 

iparosodás. Tiz év alatt a 2o munkásnál többet foglalkoz-

tató üzemek száma 16-ről 31-re, munkásainak létszáma 588-

ról 2o27-re emelkedik. /3/  

Még viszonylag Gyula van a legkedvezőbb helyzetben a 

megyében. Megyeszékhxelyi szerepe jelentős tisztviselőré-

teget termelt ki, vonzotta az ipart és a kereskedelmet. 

S bár az alföldi vasut megépitésével Békéscsaba fejlődése 

1. Népszámlálás.19oo. 62. és MTK Békés m.51. 

2. MTK Békés m. 54. 

3. Népszámi. 1910. Il.k. lo4o. 
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meggyorsult, ipari-kereskedelmi fejlettsége abszolut szá-

mokban elhagyta a megyeszékhelyét, Gyula iparosodottsága 

sokáig megőrzi még vezető helyét./1910-ben Gyula lakossá-

gának 25,2 %-a, Békéscsabának 2o %-a él iparböl./ /1/  

A viszonylag korán meginduló belső felhalmozódást mu-

tatja, hogy már 1861-ben megalakul Gyulán a megye első hi-

telintézete /Békésmegyei Takarékpénztári, s ezt követi a 

második 1872-ben.Majd a hetvenes évek szerény kezdeménye-

zései után a gyulaiakat is elfogja az "alapitási láz". 

Gyors ütemben alakulnak a helyi váAlatok:malmok, gyufa-

gyárak, konyakgyár, tejszövetkezet - s 19oo-ban a kötszö-

vőgyár. Az alapításokban a helyi tőke vesz részt, s vezető 

szerepet játszik a hetvenes években megjelent és a követ-

kező évtizedekben megerősödő zsidó kereskedelmi tőke. /2/  

A textilipar sem volt előzmény nélküli Békés megyé-

ben. 1883-ban Mezőberényben már megindul a Herzberger-féle 

szövőgyár, s ugyanitt 1890-ben Schőn Mihály alapit ujabb 

szövőgyárat. /3/  A két szövőgyár mellett egyetlen kötőü-

zemet ismerünk a századforduló előtt: Gyulán a Sánc utcá-

ban egy kisebb harisnyaüzem hirdeti indulását. /4/  19oo-

ban a textiliparban dolgozók száma 292 fő volt, s ebben 

MTK 
1. Békés vármegyében 48. 

2. A gyulai adatok forrása Scherer: II.köt. 310-315. 

3. Békés vármegye 255. 

4. Békés,1894.XII.16. 
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már benne van a gyulai kötszövőgyár 36 munkása is. /1/  

Ilyen körülmények között került sor a gyulai kötszövő-

gyár alapitására. 

A helyi ujság 1900 márciusában adja az első hireket 

egy kötőgyár létesitésének tervéről. Űrömmel üdvözli "vá-

rosunk egyik kiváló kereskedőjének / Weisz Mór — C.I./ 

kezdeményezését", melyet a vármegye és a város is támo-

gat, és a vállalatnak a "leghathatósabb támogatást helyez-

ték kilátásba...Igazán örvendenénk, ha városunkban egy uj 

ipartelep létesülne, mely közgazdaságilag is igen jóté-

kony. következményekkel járna városunkra és igen sok sze-

gény sorsu munkásra."/2/  

A Békés tehát bizakodó, és elsősorban a gyáralapitás 

szociális hatását emeli ki. 

A részvényaláirási felhivás julius 8—án jelent meg: 

"Alulirottak Gyula városában egy Kötött— és Szövöttá-

rugyár részvénytársaságot kivánunk alapitani és ezen 

vállalat részvényeinek jegyzésére az aláirási ívek e-

zennel kibocsáttatnak. Jelen aláirásra az indittatta 

alulirottakat, hogy városunknak legyen egy olyan i-

partelepe, amaelynek révén a szegényebb iparos osztály-

hoz tartozó női családtagok állandó tisztességes kere- 

1. Népszámlálás 19oo.II.k.556-557. 

2. Békés, 19oo. márc.18. 
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sethez jussanak és hogy idővel ezen üzem házi iparként 

is kifejlődjék, mire való tekintettel a kereskedelem-

ügyi Miniszter ur Ő nagy Méltósága a vállalatnak egy 

megfelelő pénzbeli államsegélyt már meg is igért. Az 

Első Gyulai Kötött és Szövöttiparáru Gyár egyenlőre 3o 

évi időtartamra alapittatik loo 00o korona, szóval is 

százezer korona alaptőkével, mely alaptőke ezer darab 

egyenként loo korona névértékü és névre szóló részvény-

ből fog állni. Az aláirók tartoznak az aláirás alkalmá-

val részvényenként a névérték lo száztóliját, vagyis 

lo koronát és részvényenként egy korona alapitási di- 

jat az aláirási iv birtokosainak készpénzben lefizetnie 

további husz száztólit vagyis 2o koronát az alakuló 

közgyülést követő 14 nap alatt és 2o száztólit vagyis 

2o koronát ezen időponttól számitandó 6o nap alatt 

szintén készpénzben a Békés Megyei Takarékpénztár Egye-

sületnél befizetni. A részvénytőkének még fennmaradó 

5o loo-tóliának, vagyis ötven koronának részvényenkén-

ti befizetési ideje és módozatai a Részvény Társaság 

közgyülése által fog annak idején a szükséghez képest 

meghatároztatni. 

A részvények aláirására a zárhatáridő 1990. évi julius 

hó 31-érejállapittatik meg. Az alapitók a kereskedelmi 

törvény 183 s-a értelmében fenntartják a jogot az első 

igazgatóság kinevezésére. 

Kelt Gyulán, 1900 évi julius 2-án. 

Weisz Mór gyulai lakos, gyáros és nagy kereskedő 
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Braun Mór gyulai lakos fakereskedő 

Czinczár Adolf gyulai lakos, fakereskedő 

Reksner Zsigmond gyulai lakos, kereskedő, gőzmalom 

tulajdonos 

Deutsla Jakab gyulai lakos, kereskedő 

3cherer Benaek gyulai lakos, tanitó 

Schwimmer Arnold gyulai lakos, kereskedő 

Az érdeklődők további tájékoztatása céljából megemli-

jük, hogy részvényaláirási ivek a fentebb felsorolt 

alapitóknál, továbbá dr.Berényi Ármin ügyvédi irodá-

jában és a helybeli három pénzintézetnél állnak rendel-

kezés re . "/1/  

Az aláirási felhivásból kiderül, hogy a gyár alapitá-

sában a helybeli kereskedelmi tőke vette ki részét, hi-

szen egyetlen aláiró /Scherer/ kivételével mind gyulai ke-

reskedő, élén a gyulai iparos és kereskedő világban lassan 

vezérszerepet elfoglaló Weisz Mórral. /2/  

1. Békés.l9oo.julius 8. 

2. Weisz Mór az 187o—es években kezdi kereskedői pályáját. 

1883—ban borkereskedést nyit a Billitz—féle házban, 

1892—ben likőrgyárra kap engedélyt. 19oo—ban lesz a 

kötszövőgyár igazgatója, s ettől kezdve egymás után 

választják be az alakuló részvénytársaságok igazgatói 

tagságába /1901: tejskiövetkezet, 19o5: gyula—barakonyi 

vasut, 1915: müjéggyár, 1916: szalontat Toldi—malom/, 

s a város virilisei között az Almássy grófok után kö-

vetkezik a város"legdrágább kabátu" embere. 



AZ,ALAPITC 

lovag Weisz Mór 1910—ben 



17 

S bár az ország ebben az időben tőkehiánnyal küzdött, 

a tervezett loo 00o korona alaptőkét julius 31-ig leje-

gyezték, jórészt a gyulaiak részéről. Amig a kereskedelmi 

tőke döntő többséggel részesedik az aláirásban, meglepő, 

hogy a helyi banktőke mindössze 2o részvénnyel képvisel-

teti magát. Magyarázhatjuk ezt a vidéki hitelélet elmara-

dottságával, a válság hatásával, esetleg a vidéki hitélin-

tézet ipari érdektelenségével. 

Közben folytak a gyáralapitással járó egyéb munkák. 

Gyárépületnek a város központjában lévő, régi megyei 

törvényszék épületét vették meg a Megyeház utcában. A 

szükséges tapasztalatok megszerzése és gépek vásárlása ér-

dekében weisz Mór, a gyáralapitás kezdeményezője és terve-

zett vezérigazgatója hosszabb körutra indul. Kassán a Sipos-

féle "nagyobb szabásu" /19oo-ban mindössze 28 munkást fog-

lalkoztatott/ kötödét akarta megtekinteni,"a tulajdonos a-

zonban nem engedte őket bemenni, és minden egyéb felvilá 

gositást is megtagadván" kénytelenek voltak eredmény nél-

kül távozni. /1/  A kassai gyár tulajdonosának még a hihe-

tetlenül gyenge magyar kőtszövőiparban is az volt az ér-

deke, hogy minden eszközzel akadályozza hasonló tipusu 

uj gyár alapitását. 

Bécs, Cseh- és Szászország volt a további utjuk, és a 

szükséges gépeket itt meg is rendelték./2/ 

1. Ig.jkv. 1990.  szept. 2o. 

2. uo. 
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Augusztusig 13o nő jelentkezett a tervezett 7o helyre, 

többnyire a "helybeli szegényebb iparoscsaládok családtag-

jai",  15-16 éves lányok, de a Békés szerint ezután is "foly-

ton ostromoltatik a nagyszámu munkát keresők által." /1/ 

AZ ELSŐ ÉVEK 

A vállalatalapítás megtörtént. Az iparengedélyi kérvény 

szerint a következő tevékenységet kivánják gyakorolni: 

"...mindennemű nyers vagy kikészitett gyapju, pamut és 

selyem fonálból gépeken harisnyákat és más lábravalókat, 

alsó nadrágokat, ingeket és másnemű ugynevezett kötött 

vagy szövött árukat előállitani, azokat nagyban és ki-

csinyben elárusitani, továbbá nyers anyagokat saját te-

lepünkön kikészíteni, nemkülönben a szakmába vágó ügy-

leteket saját vagy másnak számlájára is lebonyolitani."/2/  

Mindezekből elsősorban a harisnyagyártás valósult meg, 

s a gyulaiak ma is csak harisnyagyárnak nevezik a gyárat. 

A rendszeres termelés l9oo. november 17-én indult meg 

7o munkással és 6o munkagéppel.Az első gépek kivétel nélkül 

kézi gépek voltak: olcsóbb volt a beinditásuk és beszerzé- 

sük, s egyébként is elsőrendű kivánság volt mind a város, 

mind  a minisztérium részéről, hogy minél több munkásnőt fog- 

1. Békés. 19o1. febr.lo. 

2. BML Polg.m.iratok, 11749/19oo. t4833/9o5 gyüjtőszám3 
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lalkoztasson a gyár. 

A gyulai kötőgyár a beinduláskor közepes nagyságu volt: 

a századelő 12 kötőgyára közül 7 dolgozott 5o-loo munkással, 

s csak kettő 20o munkáson felül. Ezek voltak a legnagyobb 

kötőgyárak Magyarországon. 

19o1 januárjában megkezdték a termelés propagálását is. 

A müvezetőt előbb Nagyváradra és Debrecenbe küldték, ahol 

elsősorban olcsó árura kapott megrendelést. Az üzem viszont 

finomabb árukra volt berendezve. Rövidesen Békés megyét jár-

ja a müvezető, majd erdélyi körut következik: Kolozsvár - 

Brassó - Arad - Temesvár jelzi a vevőkör bővülését. A 

gyár pedig igyekszik ezen a területen a "jobb" vevőkört le-

kötni, s a körutakból nyilvánvaló, hogy előbb az iparilag el-

maradottabb Kelet-Magyarországot és Erdélyt kivánta gazda-

sági hátterének tekinteni. /1/  

A továbbiakban az igazgatóság beszámolói a termékek 

korlátlan lehetőségeiről beszélnek," 2/  pedig ezekben az é-

vekben válság van Magyarországon. A válság azonban a textil-

ipart nem érintette, olyan kevés a termelése, hogy a korlát-

lan lehetőségek korát éli. A század elején növekszik a had-

sereg szükséglete, a bő termés következtében a falusi f o-

gyasztópiac a válság ellenére is megmarad, sőt a század ele- 

1. Ig.jkv. 19ol.febr.l6. és jun. 16. 

2. Ig.jkv. 19o3.febr. 9. 
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jén még emelkedik is, mert a háziipar erősen visszafejlődik, 

s helyét a gyáripar veszi át. /19oo—ban még 400 00o házii-

paros volt Magyarországon, 1910—ben már csak 125 000./ /1/  

A korlátlan eladási lehetőségek az üzem bővítésének gon-

dolatát vetikfel már müködésének első évében. A megindulás-

kor egyetlen teremben voltak elhelyezve a gépek, s a 24 x 8 

méteres munkaterem mellett tágas gyülésterem és ebédlő is 

helyet kapott az épületben. Most loo—llo fővel kivánták bő-

viteni a gyárat, "hogy a folyton felvételre jelentkező mun-

kásnőknek minél előbb foglalkozást"lehessen adni. /2/  A gé-

pek számát 75—re emelték, s tervezik a kesztyükötés beveze-

tését is. Októberben Chemnitzből érkezett villamos erővel 

dolgozó gépekkel bővül a gyár, s már az igazgatói irodában 

is gépek termelnek. A villamos erő megjelenésével a gyár fel-

adta a kisüzemi jellegü termelési módszereket, megindult a 

technikai modernizálás utján. /3/  

A bővítés módja azonban eloszlatta azokat az illuzió-

kat, amelyek a gyáralapításban elsősorban humánus tettet lát-

tak. 

A gyár fejlesztése körüli nézeteltérések első jele 

Reisner Zsigmond igazgatósági tag lemondása. Nem ismerjuk u-

gyan a lemondás okát, az igazgatóság jegyzőkönyvek azonban 

L; Berend — Ránki: 235-236. 

2. Ig.jkv. 19o1. márc.16. 

3. Ig.jkv. 19o1. szept. 21. és okt. 27. 



21 

a fejlesztés körüli nézeteltérések meglétét bizonyitják. /l/  

Reisner a vállalat vezetését s a fejlesztés módszereit 

kifogásolta. Ezt a nézetet a helybeli kispolgárság vélemé-

nyét képviselő helyi lap, a Békés fogalmazta meg a legvilá-

gosabban: 

"Amikor arról volt szó, hogy a szaporitandó munkáskéz 

avagy a villamoserővel hajtandó uj gépek készitsék—e a 

harisnyákat, a nagyobb részvényesek anyagi érdeke lépett 

előtérbe, s egy csapásra lesujtotta a munkáskéz fokoza-

tos alkalmazása és kereset kiterjesztése iránt táplált 

humánus illuziókat ... 

... Az igazgatóság többsége üzleti szempontból okosan 

határozott, helyesen cselekedett, nem is tehetünk elle-

ne semmi kifogást, de azt resignacióval éspedig fáj-

dalmas resignacióval kell bevallanunk, hogy az a vára-

kozás, az a cél, amit a gyulai kötött és szövött ipar—

árugyár létesitésekor annak fejlődéséhez fűztünk, meg- 

bukott és hogy a gyár humánus nimbusának szépségét a 

bizonyára kitünően müködő villamoserővel hajtott chem-

nitzi gépek nagyon megrontották."/2/  

A Békés szenvelgéseire az igazgatóság nevében Scherer 

válaszolt: biztositani kell az eddigi vivmányokat, mert 6 

évig, amig az államsegély tart, birják a létezést, de utá- 

1. Ig.jkv. 19ol.febr.16. 

2. Békés.19o1. ok:t.3. 
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na nehézségek jelentkeznének; az pedig, hogy a részvények 

egyharmad része négy-öt ember kezén van - melyet már a köz-

gyülésen is felvetettek - , elsősorban biztositék a gyár fej-

lődéséhez: csak olyan ember hajlandó a szakismeretet elsajá-

titani, észt és leleményességet adni a vállalat vezetésébe, 

aki a 'vállalatban jól van érdekelve. "/1/  

Scherer válasza akarva akaratlanul a kapitalista gazda-

sági elv lényegét fejezte ki. 

19o3 a gazdasági válság tetőpontja Magyarországon. S 

miközben vállalatok evickélnek a csőd szélén, munkások sztráj-

kolnak létminimumuk fenntartásáért, a textilipar busás ha-

szonnal zárja ezt az évet is. A gyulai kötszövőgyár brutto 

nyeresége 27,88o korona - azaz az alaptőke 28 %-os profitot 

jövedelmezett. /2/  

A kereslet továbbra sem csökken. A Standard gépek cik-

kei fél évre előre el vannak adva. A versenyképességre jel-

lemző, hogy a harmadik éve üzemelő gyár jövedelmének 1/3 

része Ausztriából ered. Ilyen helyzetben a vállalat további 

fejlesztésének gondolata vetődik fel: 

"Azon elhatározás, mely bennünket ezelőtt két évvel a 

kötött és szövött iparárugyár létesitésére vezetett 

és következményeiben határozottan szerencsésnek mond- 

1. Békés. 19o1.nov. 31. 

2. Békés. 19o4.febr.7. 
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ható, amennyiben az elébünk tüzött fő célt — munkáse-

lemünk foglalkoztatását a legteljesebb mértékben meg— 

valósitani — egyuttal azon kötelezettséget is rótta 

ránk, hogy a vállalatot a munkásokra és a piac követel-

ményeire való tekintettel fokozatosan és oly mértékben 

fejlesszük, amely mérték elkerülhetetlenül szükséges, 

hogy  a versenyt sikeresen megállhassuk és a szükségle- 

teknek legalább megfelelő részben eleget tehessünk. 

Meggyőződtünk és ezt forgalmunk nem is remélt emelke-

dése valamint a kereslet sürgőssége fényesen igazolja, 

hogy az első izben tervezett keretben meg nem maradha-

tunk, és gondolkodnunk kellett olyan módokról, melyek 

a vállalat fejlődését lehetővé teszik..."/1/  

Mivel 19o5—ban a pénzügyi helyzetre való tekintettel 

ujabb részvények kibocsátására nem gondolhattak, loo 000 

korona államkölcsön megszerzését határozták el.A vállalat ed-

dig is többször részesült állami támogatásban: évi 5000 ko-

rona szubvenciót, 19o2—ben lo 000 korona ingyen gépet kapott 

az államtól. A loo 000 koronát Lukács György közbenjárására 

meg is kapták: öt évre kamatmentesen, további öt évre három 

és fél százalékos kamatra. 

Ekkor veszik meg a békéscsabai Schwarz Arnold—féle, 

mintegy 5o munkást foglalkoztató kötőgyár gépeit. Ezzel e-

gyik versenytársuktól szabadulnak meg./Schwarz 19o2—ig a 

1. Ig.jkv. 19o3.jan. 4. 
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gyulai harisnyagyár művezetője volt. Ekkor felmondtak neki, 

s igy alakitott Békéscsabán hasonló gyárat, de egy év mulya 

felszámolta üzemét.//1/  

19o4 elején először vetődik fel fiókvállalat alapitásá-

nak gondolata más városban. Békéscsabával indulnak meg a tár-

gyalások. A város képviselőtestülete 2000 korona segélyt sza-

vazott meg, ha 6o-7o munkást foglalkoztató üzemet létesite-

nek. Az igazgatóság 3000 korona hozzájárulást kért, de ezt 

már a képviselőtestület nem szavazta meg, s a tárgyalások 

megszakadtak. /2/  

Ekkor az igazgatóság Gyula városához fordul, s a Békés-

csaba által már megszavazott, lo éven át évi 2000 korona se-

gélyt kéri a várostól, s a gyár végregajtja a bővitést. /3/  

A szükkeblü városi képviselőtestület — igaz, minimális 

szavazatkülönbséggel (64:62 arányban) — leszavazza a városi 

támogatást. A tárgyalások ezzel be is fejeződtek, a gyár más-

felé keres terjeszkedési lehetőséget.  Hamarosan egymás után 

jelentkeznek a környék városai, hogy hajlandók fióktelep lé-

tesitéséhez hozzájárulni. 

A  gyárfejlesztés pedig egyre sürgetőbbé vált./4/ Az i-

parfelügyelő szerint 5o-6o munkással több van foglalkoztatva 

1. Ig.jkv.19o2.nov. 21. 

2. uo. 19o4.jan.9. 

3. uo. 19o3.nov.24., 19o4.febr.17.,márc.3o. és Békés.19o4. 

ápr.31. 
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a harisnyagyárban, mint amennyi megengedhető a viszonylag 

szerény gyárépületben. /1/  Azonkivül e festöde is a gyáron 

kivül van elhglyezve bérelt épületben. GépparWja már első-

rangu: a kezdetben beszerzett kézi gépeken kivül 82 villamos-

rővel hajtott gép, 2o speciális fűzőgép mellett 32o munkás 

dolgozik, "gyártmányai elismert elsőrendü minőségüknél fog-

va gyorsan piacot hóditottak." /2/  A textilipari konjunkturá-

ra jellemző, hogy a Békéi  szerint "tizszer annyi árut is el 

tudnának helyezni; mint amennyit termeltek./ /  

A várossal való sikertelen tárgyalások után — bár a 

pénzügyi helyzet most sem volt kedvező — a vállalat a rész-

vénytőkének 3oo 00o koronára való felemelését határozta el. 

A gyári munkáslétszámot igy 2oo—ról 400—ra növelhetnék, s 

'mintegy 1/2 millióval több értékű áruval jelenhetne meg a 

magyar és osztrák piacon... melyen ezentul irányadó vezér 

szerepet fog játszani" a gyár. 10/  A részvényaláirási fel-

hivást ki is bocsátották, s hamarosan tul is jegyezték "eb-

ben a tőkeszegény és az ipari vállalkozások iránt érzékkel 

még nem biró városban." S mig a gyár alapításánál a banktő-

ke alig vállal még részesedést — a Békésmegyei Takarékpénz-

tár mindössze 2o részvényt jegyez —,most elsősorban a hely-

beli hitelintézetek tünnek ki részvényjegyzésükkel. Az 19oo- 

1. Ig.jkv.19o4.márc.3o. 

2. Békés. 19o4.ápr.17. 

5 . 
uo. 

4. 	uo. 
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ban még az ipari tőke iránt érzéketlen vagy óvatos helyi tő-

ke most sietve fordul a busás jövedelemmel kecsegtető ipari 

érdekeltség kiépitése felé. 

A részvénytőke felemelését nagyobb beruházásokra for-

ditották. Ismeretes, hogy a gyár eddig a volt törvényszék 

földszintes épületében müködött. A munkáslétszám növelése 

csakis ujabb épületek bekapcsolásával vált lehetővé, ezért 

a gyár teljes rekonstrukcióját határozták el. Már akkor fel-

vetődött az a gondolat, hogy a jelenlegi gyártelep megszün-

tetésével a városon kivül, esetleg a Sugár uton épitsenek 

fel uj gyárépületet, mert a jelenlegi telep lakóházak közé 

van szoritva. Végül mégis a kevesebb költséget igénylő he-

lyi bővitést határozták el. 'egvették a szomszédos Kutsera-

házat, s az épitkezést N Szabados József, gyulai épitész, 

a környék nagy épitkezéseinek egyik megvalósitója végezte. 

A Kutsera—ház helyén megépült emeletes épülettel megkezdődött 

a gyár mai utcai frontjának kialakitása.Az uj épületben a 

munkaterem, festöde, kazánház és gépház kapott helyet. /l/ 

A négy évi tartó válság és a kétéves pangás után 1906—

ban a gazdasági megélénkülés időszaka következik a gazdasági 

életben. Elősegiti ezt az 1906. évi rekordtermés is. A köz- 

1. Kgy.jkv. 19o4.ápr.24. és Ig. jkv.19o5.febr.2. 
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vetlen fogyasztásra termelő iparágak érzik meg  legelőbb  ezt 

a megélénkülést. Emlitettem ugyan, hogy a válság a textili-

part nem érintette, a készéruk korlátlan lehetőséggel talál-

tak vevőre, a gazdasági élet bizonyos területein mégis hatás-

sal volt a válság a gyár életére: elsősorban a hitelélet, a 

beruházások területén.Uj részvények kibocsátása, államköl-

csön vagy más hitelszerzés volt különösképpen nehézkes. 19o4—

ben az awerikai spekiláció is próbára tette a textilipart: 

alaposan felkergette a nyersanyagárakat, majd hirtelen nagy 

áresés következett be. Ekkor " a milliomosnak hitt bécsi 

cégek mellett egy—két magyar vállalat is bebukott." /1/  

A gyár ilyen körülmények között is hatalmasat fejlődött, 

s készen várta a gazdasági megélénkülés időszakát. 

Az alapitás óta eltelt hat év alatt a gyuii kötszövőgyár 

az ország első kötszövőgyárai közé emelkedett, s 'pamut — 

gyapju és cérna férfi, női és gyermek harisnyák és kesztyűk 

előáklitásával foglalkozott. „/2/ 

Amennyire az igazgatósági jegyzőkönyvekből, valamint 

a Békés cikkeiből és könyvészeti adatokból kiderithető, a 

gyár munkáslétszáma az emlitett időszakokban a következőképp 

alakulta 

1. Békés. 1905. ápr. 9. 

2. Stat. 1906.772. 
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A gyári munkáslétszám alakulása a gyulai kötszövőgyárban/ l/ 

19oo 1901 
	

19o4 	19o5 	1906 

36 	8o 

7o 

200 	25o 	45o munkás 

320 

A munkáslétszám tehát hat és félszeresére emelkedett. 

Magyarországon ekkor mindössze három kötőgyárnak volt 25o 

munkásnál több dolgozója, s ezek között van a legnagyobb 

gyárnak számitó - másfél év i zede s multtal rendelkező s 19oo-

ban már 278 munkást f oglalkoztató /2/  váci Első Magyar Szö-

vő és Kötőgyár RT mellett a gyulai harisnyagyár is. 01  

1906-ban összesen 1984 kötszövőgyári munkás volt Magyar-

országon, s ebből 45o-et, a munkások 22,2 %-át foglalkoztat-

ta a gyulai gyár. /4/  

Nincs adatunk a kötszövőgyár nyersanyagfogyasztására. 

Az igazgatósági jegyzőkönyvek azt bizonyitják, hogy  fő  nyers-

anyagforrásuk Rózsahegy, Bécs és Csehország volt. A nyers-

anyagforrás országos kimutatása is az osztrák nyersanyagel- 

1. 1900-ban és 19o4-ben két adat szerepel. Mindkettő irásos 

forráson alapul. 19oo-ban a 7o  a valószinü, 1904-ben a 

2oo a gyári munkás, a többi valószinüleg otthon dolgozó. 

2. Népszámlálás 19oo.II. 982. 

5. 	uo. 	795. 

4. Stat. 1906. 4o7. 
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látás monopolhelyzetét bizonyitj4k: 

A kötszövőiparban felhasznált anyagok erecilete/1/  

Felhasznált áruk 	Ebből beszereztek 

értéke 	Magyarországon Ausztriában Vámkülföldön 

2 305 139 K 
	

856 712 	1 373 16o 	75 266 K 

37,16 	59,57 	3,27 % 

A magyar gyárak tehát a felhasznált anyagoknak míndösz-

sze 37,16 %-át szerezték be Magyarországon, 3,27 %-át vám-

külföldön t  s kétharmad része Ausztriából ered. 

Végül vizsgáljuk meg a kötszövőgyárak termelési értékét 

ebben az időszakban: 

A kötszövőgyárak termelési értéke 1906-ban /2/  

20 00o koronánál kevesebb a termelése 6 gyárnak 

20 000 - 	5o 000 korona  it  5 " 

51 000 - loo 000 	ff  " 4 ff  

lol 000 - 25o 000 	ff " 5 N 

251 000 - 500 000 	" " 2 to  

5o1 000 koronán felüli N ff ff 

1. Stat. 1906. 4o7. 

2. uo. 	784. 
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A gyulai harisnyagyár 1906-ban  600 00o K árut termelt, igy 

a váci gyár mellett az ország legnagyobb kötőgyára volt. 

A MONARCHIA LEGNAGYOBB HARISNYAGYÁRA 

Az 1906-tal meginduló gazdasági fellendülés kedvezett 

a megnagyobbodott gyár kapacitási kihasználásának. A hi-

telélet fellendül, a felhalmozott tőke elhelyezkedést 

keres, az áruigény kielégíthetetlen. A megélénkülő keres-

letre jellemző, hogy 1907-ben a magyar textilgyárak 18 

hónapra el voltak látva megrendeléssel. /1/  

A textilipari vállalkozási kedvet még csak fokóta, 

hogy a kormány 19o7-ben minden eddiginél jelentősebb i-

parpártoló törvényt adott ki. A program abból indul ki, 

hogy 19o3 és 19o7 között az élelmezési, élvezeti és fai-

paron kívül minden területen behozatal volt. A magyar 

gazdasági élet függetlenségének kialakitása érdekében 

284 vállalat megteremtését vette tervbe. A terven belül 

a textilipar fejlődésének elsőrangu szerepet szántak. 

Érdemes megnézni közelebbről a tervezett fejlesztés fon- 

tosabb adatait, hogy képet kaphassunk az 1907-es ipartör-

vény jelentőségéről, s ennek alapján szemlélhessük a tex-

tilgyárak alapitásának lázas menetét. 

1. Berend - Ránki: 245. 



31 

Az 1907-es iparpártolási törvény tervezete /1/  

19o3-19o7 	Létesitendő Befektetendő Munkás- 

átlagos behozatali 	uj gyár 	tőke 	létszám 

többlet 	/száma/ álló forgó 

millió 	kor o n a 

Összes  717,1 284 359, 83 34o,57 119 990 

Textilipar 383,6 13o 246,8o 218,8o 68 95o 

Az adatok azt mutatják, hogy a behozatali többlet fe-

le a textilipart érintette. A tervezett befektetés össze-

ge megközeliti az összes behozatali többletet. A textil- 

iparban azonban a behozatali többletnél aránytalanul nagyobb 

összeget, több mint 46o millió koronát kivántak fejlesz-

tésre fordítani. Ez azt bizonyitja, hogy elsősorban a tex-

tilipraban kivánták megszüntetni a behozatalt, ezt tervez-

ték függetleniteni a küldöldi piactól. 

A kormányprogram hatását természetesen nyomon követ-

hetjük az elkövetkező gyáralapitásokban. 

Nem lebecsülendő szempont azonban az sem, hogy 1906 

és 1909 között, a textilkonjunktura idején a nyersanyagá-

rak 12 %,kal csökkentek, a textilcikkek ára viszont 13 

%-kal m emelkedett, s ez 25 %-os külön profithoz juttat- 

1.  Szterényi: 16. 
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ta a vállalkozókat. /1/  

Mindezek a tényezők a textilipar gyors fejlődését e-

redményezték. A tőke kereste a textilipari beruházásokat. 

Nyilvánvalóan legegyszerübb volt egy már meglévő válla-

lat bővitésével kihasználni a lehetőségeket. 

Orosháza már 1906-ban tárgyalt az igazgatósággal egy 

fiókvállalat létesitése érdekében. 19o7-ben pedig egyszer-

re három város - Orosháza, Arad, Temesvár - jelentkezik 

ilyen igénnyel. 

Az 1906-os jelentkezésre való tekintettel alőbb O-

rosházával kezdődnek meg a tárgyalások. A városi képvi-

selőtestület nehézkessége és a miniszteri hozzájárulás ha-

logatása miatt azonban ezek a tárgyalások elhuzódtak, vé-

gül teljesen megszakadtak. /2/  

Arad irásban érdeklődget. Temesvár agilis polgármes-

tere azonnal Gyulára küldte a város mérnökét és gazda-

sági tanácsnokát a tájékozódás és előzetes tárgyalások ér-

dekében. /3/  Március 26-án a temesvári városi képviselőtes-

tület már el is fogadta a gyár feltételeit. A következő 

kedvezményeket biztositották az uj üzem alapításához: 

22oo négyszögöl ingyen telek, az alapozáshoz ingyen tég-

la, a téglát az épitkezéshez is kedvezményesen kapják, 

munkásonként lo korona támogatás, 15 évi közteher- és adó- 

1. Berend - Ránki: 245. 

2. Ig.jkv. 19o7.május 24. 

3. Ig. jkv. 19o7.márc.11. 
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mentesség, a vizszükséglet és szennyvizlevezetés biztosi-

tása, s a város 75000 korona államsegélyt eszközöl ki a 

miniszternél. Jelentős kedvezmények voltak ezek, amely-

hez hasonlókat Gyulán nem élveztek. /1/  A gyár ennek elle-

nében már meginduláskor 32o munkás foglalkoztatását vál-

lalta, az uj részvények egy részét temesváriaknak juttat-

ják, s a felügyelőbizottságot hét főre emelik két temes-

vári tag beválasztásával. /2/  

Már megkötötték a szerződést Temesvárral, amikor A-

rad is beleegyezését adja a gyáralapitáshoz kért kedvez-

ményekbe. Az igazgatóság tudomásul veszi Arad elhatározá-

sát, de egy másik fióktelep létesitését már abban az év-

ben nem vállapa. /3/  

1. Temesvár élelmességét és gyors elhatározását megma-

gyarázza, hogy 1907-re iparosodása igen előrehaladott, 

a vidék egyik legnagyobb gyárvárosa. Gazdaságilag te-

hát könnyebb volt megszavaznia a gyár által kért ked-

vezményeket. Ekkor már a következő gyárakkal rendelke- 

zik: /Laczkó: 98./ 
6 gőzmalom 	490 munkás 3 szeszgyár 37o munkás 

5 téglagyár 	12oo " 	1 dohánygyár 2600 " 

3 textilgyár 	800 	'• 	1 gyufagyár 450 " 

1 kalapgyár 	45o " 	1 cipőgyár 	85o " 

2. Ig.jkv. 19o7. febr. 22. 

3. Ig. jkv. 19o7. ápr. 8. 
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A megggyezés értelmében a részvénytőkét fél millió 

koronával, 3oo 000 -ről 800 00o koronára emelték.A jegy-

zés minden nehézség nélkül megtörtént, sőt tuljegyzés is 

jelentkezett. Juniusban hirdették meg a versenytárgyalást 

az épitkezésre, novemberbe n már a szerelési munkákat vég-

zik, s 19o8 elején megkezdhették a termelést. 19o8. áp-

rilis 25-én jelenti a vezérigazgató, hogy a temesvári te-

lep megnyitása a napokban megtörténik. /1/  A hatalmas épü-

let a temesvári gyárnegyedben épült fel a Távirda utca 

és Irodaház utca által határolt területen. A Békés szerint 

udvara szépen parkirozott, termei kényelmesek. /2/  

Temesvárott 15o gépen olyan munkásokat tanitottak 

be, akik otthon háziiparszerüen folytatják majd a munkát. 

Ilyen jellegü kisérletek már Ryulán is voltak, itt azon-

ban a gépeket visszakérték a munkásoktól, mert nem voltak 

kihasználva, s nem volt egyenletes a termelés. Igaz, a ké-

sőbbiekben ismét hallunk arról, hogy háziiparszerüen fog-

lalkoztatnak munkásokat Gyulán. 

A háziiparszerü éltrmelés a kapitalizmus korai szaka-

szának jellemző termelési formája'. Néhány iparágban azon-

ban, igy a textiliparban is, sokáig gyakorolt foglalkoz-

tatási forma. Bizonyos előnyt jelentett a tőkés számára: 

1. Ig. jkv. 19o8. május 25. 

2. Békés, 19o8. junius 28. 
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a gép kihasználása nem volt olyan mértékü ügyara, mintha 

üzemben helyezték volna el, a "kiadásos" rendszerrel azon-

ban feleslegessé vált ujabb munkatermek létesitése, s e-

gyéb, a foglalkoztatással járó beruházás megteremtése, 

igy az állótőkével való takarékoskodást jelentette. 

A részvénytőke felemelése lehetővé tette, hogy a te-

mesvári telep megépitése mellett a gyulai gyárat is ki-

bővitsék. A Megyeház utcai részen lebontották a fölszin-

tes épületeket, ujabb telket vásároltak a gyártelep mel-

lett, s a már 1905-ben megépült első emeletes utcai é-

pületet tovább folytatva épitették ki a mai is meglévő 

gyárépületet. /1/  A munkaterem igy több, mint kétszerese 

lett a réginek. 

A két épitkezés 513 000 koronájába került a rész-

vénytársaságnak. A két gyártelepen 800-nál több munkást 

fogla 'koztatott, forgalma az előző év első tiz hónapjával 

szemben 19o9 első tiz hónapjában 84o 000 korona volt. /2/  

A gyulai gyár épitkezése ezzel be is fejeződött. A 

temesvári telepen azonban már a következő évben ujabb é-

pitkezések folynak.  Ekkor  vezetik be a kesztyügyártást 

nagyobb mértékben, s az uj profilból 45-5o g-os emel-

kedését várják az üzleti eredményeknek, a jelenleginek 

1. Ig. jkv. 19o7. jun.28. 

2'. Ig.jkv. 19o9.szept. 4. 
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kétszeresét. 

A statisztika valóban meglepő számokat mutat. 1906-

ban a hazai kesztyűgyártás és - fogyasztás a következő-

képpen alakult: 

A hazai kesztyügyártás és - fogyasztás 1906-ban /1/  

Termelés Behozatali Hazai Termelés ermelés 

többlet fogyasztás 	a fogy. 

%-ában 

Gyapjukesztyü 42 287 272 310 314 597 13,4 

Pamutkesztyü 	3 061 85o 88o 853 941 0,4 

A fogyasztásra került gyapjukesztyünek 13,4 %-át ál-

litotta elő a magyar ipar, s a fő tömegcikk, az olcsó 

pamutkesztyü gyártása minimális. 

S még valamit kötőiparunk századeleji profiljáról. A 

kötszövőiparban termelt termékek megoszlása 1911-ben a 

következőképp alakult: /2/  

harisnya kb 7o % 

alsóruha 25 % 

egyéb 5 % 

A magyar kötszövőipar tehát elsősorban harisnyagyár-

tásra volt berendezkedve, s az egyébként jelentéktelen-

nek tűnő harisnyagyártás a magyar kötőipar legfontosabb 

1. Stat. 1906. 428-429. 

2. Stat.  1906. 787. 



A MONARCHIA LEGNAGYOBB HARISNYAGYÁRA

GYULA

TEMESVÁR
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ága volt. Ez egyben veszélyt is jelentett a kötszövőipar-

ra, hiszen a válság a tultermelésre képes iparágakat é-

rinti legelőször. Jól számitott tehát a gyár vezetősége, 

amikor a fejlődés lehetőségeit a jobb minőségü harisnya— 

és ke s ztyügyártásban kereste.  

Ez az álláspontja a hivatalos magyar gazdaságpoli-

tikának is: 

"Ezeket a gyárakat legnagyobbrészt olcsó es középminő-

sége harisnyák és tricot—alsóruhák gyártására rendez-

ték be ugy, hogy az osztrák ipar megfelelő növekedése 

mellett mihamarabb ezekben a czikkekben tulprodukció 

és árdavalváció fog beállani. Az állami segély ugyan 

a kezdeti nehézségeket ellensulyozni fogja, de igen 

kivánatos volna, ha a termelés egy része áttérne még 

idejekorán a hazai ipar által még kevésbé felkarolt 

középfinom és finomabb kötött és szövöttáruk gyártá-

sára. A standardharisnyák és az olcsóbb tricot alsó-

ruha gyártásának fokozásá ezidőre alig lehet érdekünk, 

jóllehet ezekben a czikkekben még igen tekintélyes 

behozatalunk van."/1/  

1910 novemberében jelenti a vezérigazgató, hogy Te-

mesvárott az uj üzemrészben beindult a munka. Y2/  A két 

gyár közül a temesvári elhagyta anyavállalatát, a gyu-

lai gyárat. 

1. Stat. 1906. 778. 
2. Ig.jkv. 1910. nov. lo. 
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Alig fejeződtek be a temesvári munkálatok, ujabb a-

jánlat érkezett a gyulai részvénytársasághoz: Nagyvárad 

fordult azzal a kéréssel a kötszövőgyárhoz, hogy ott fi-

ókvállalatot állitson fel. Bár az igazgatóság ebben az 

évben nem tervezett épitkezést, mégis megkezdte a tár-

gyalást Nagyvárad polgármesterével, "nehogy idegen elemek 

a gyulai telep megkerülésével reánk nézve hátrányos vál-

lalatot létesithessenek." /1/ 

Az óvatosság nem volt előzmény nélküli. Békéscsaba 

az 1903-as sikertelen tárgyalások után sem adta fel törek-

véseit egy kötöttárugyár létesitésére. Az 19o7-es ipartör-

vény kedvezményeit kihasználva 1910-ben éppen a gyulai 

Deutsó- kereskedőcsalád - melynek egy tagja 19o'-ig a kö-

tőgyár igazgatósági tagja is volt - megalapitja a Huber-

tus Kötött- és Szövöttárugyár RT-t, s 3o munkással meg 

kezdte a termelést. Munkáslétszáma 1914-ben már 7o volt, 

s a világháboru után el is hagyja a gyulai kötőgyárat. 

Az "idegen elem" tehát tul közel volt. /2/  

Weisz Mór igyekezett lebeszélni a nagyváradi polgár-

mestert a gyáralapitásról azzal az indokolással, hogy 

ez időben egy kötszövőgyár létesitését nem tartja idő-

s ze rüne k. " /3/  

Ugy látszik, a polgármester ragaszkodott elképzelé- 

1. Ig.jkv. 1911. jan. 19. 

2. Békés. 19IDo. okt. 9. - A magyar ipar.8. 

3. Ig.jkv. 1911.febr.3. 
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seihez, mert előbb beadványt kért a gy ártól, hogy a vi-

szonyok javulásával milyen feltételek mellett volna haj-

landó gyártelepet létesiteni Nagyváradon, mert csak ez 

esetben tudná mellőzni a "több oldalról kínálkozó aján- 

latokat."/1/  

A politikus fellépés meghátrálásra kényszeritette 

az igazgatóságot, mert julius 5-én négy igazgatósági tag 

Nagyváradra utazott, megnézték a város által felajánlott 

telket, s a helyi tanács egyhanguan jóvá is hagyta a pol-

gármester tárgyalásait.A feltételek a temegvárihoz hason-

lók voltak: ingyen telek, adómentesség 15 évre, villamos-

áram 7 filléres egységárban, naponta lo köbméter viz dij-

talanul s minden alkalmazott munkás után lo korona évi 

segély. A gyár pedig vállalta, hogy 1 2oo 00o koronat be- 

fektet a gyáralapításba, kezdettől fogva mindjárt 3oo mun-

kást foglalkoztat, a munkások 75 96-a nagyváradi lesz, 

a kibocsájtandó uj részvényekből 2000 darabot a nagyvá-

radi piacon helyeznek e1. /2' 

A részvénytőkét még az 191o. január 16-i közgyülésen 

fe1,z.$ emelték 1,5 millió koronára'; /s most a nagyváradi 

épitkezések miatt 2 millió koronára kivánták növelni. Az 

1912-es emelést végre is hajtják az év elején. Az előké- 

1. Ig.jkv. 1911. febr.5. 

2. Békés. 1911.jul.9. 

3. Kgy. jkv.191o. jan.16. 
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születek olyan előrehaladottak voltak, hogy már ebben az 

évben nagyszámu gép is érkezett a temesvári gyár részé-

re. Az év második felében jelentkező eladási nehézség, 

majd a kitörő ujabb gazdasági válság azonban óvatosságra 

intette a részvénytársaság vezetőit. Az uj gépeket Gyulán 

és Temesvárott helyezték el, a nagyváradi épitkezéseket 

elhalasztották, majd évről évre huzódott a kedvezőtlen 

körülmények miatt. Végül 1914 végén, a háboru kitörése u-

tán azt határozták, hogy egyelőre lemondanak a gyáralapi-

tásról. A nagyváradi telep épitése ezzel egyszer a minden-

korra lekerült a napirendről. /1/  

Nyolc év telt el azóta, hogy megkezdték a harisnya-

gyár nagyarányu fejlesztését, s ezalatt a részvénytársa-

ság hatalmas fejlődést könyveit el: részvénytőkéje 

3oo 00o koronáról 2 millióra, a társaság vagyona pedig 

7oo 000-ről 4,5 millió koronára emelkedett. A világháboru 

előtt a legnagyobb munkáslétszám Gyulán 55o, Temesvárott 

a gyarmatai kötőüzemmel együtt 800 volt. /2/  

A fejlődés eredményeképp emelkedett a fogyasztás bel-

földi cikkekből való kielégítése, de növekedett a kivitel 

is. 19o8-ban összesen 2 783 q pamutharisnyát exportáltak 

1. Ig.jkv.1914.dec.2. 

2. Scherer: 312. 
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Magyarországról, ebből Vácról 935 q, Gyuláról 46 q, Bu-

dapestről 115 q került kivitelre. Az export  fő  iránya to-

vábbra is Ausztria és örökös tartományai, de egyre erő-

södik a balkáni export igénye is. /l/  

A balkáni "élettér" gondolata csendül ki Havass Rezső 

Magyarország és a Balkán cimü könyvéből. $  magyar hatalmi 

terjeszkedés érdekében irott müvében sürgetően hivja fel 

a magyar burzsoázia figyelmét a balkáni piac megszerzésé-

re, ahol nem is a helyi lakosság bizalmatlansága jelenti 

a legfőbb veszélyt, hanem a már is mindenütt megtalálható 

német kereskedő: 

"1911 nyarán beutaztam Szerbiát, Bulgáriát és Románi-

át, voltam az aldunai kikötőkben s mindenütt találkoz-

tam német kereskedelmi utazókkal: a vasutak és kikö-

tők rakodóhelyein pedig ott láttam a német árucikkek 

nagy tömegét. Már Zimonyban feltünően mutatkozik a 

német kereskedelmi utazók balkáni inváziója, melynek 

egyik félreismerhetetlen jele az a sok utasszállitó 

koffer, mely a szállodák előcsarnokát zsufolásig meg. 

tölti... a német hóditást a német kereskedő végzi, 

aki ;kozgékony ügynökeivel elárasztja a Balkánt." /2/ 

Az 1906-ban kitört vámháboru megzavarja ugyan a bal- 

káni exportot, a viszály lassan csendesedik, a kapcsola- 

1. Stat. 1906. 

2. Havass: 7.  
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tok normalizálódnak. Ebbe a gazdasági invázióba kapcsoló-

dik be a gyulai gyár is. 19o8-ban még nagyobb mennyiségü 

áru nem kerül Gyuláról a Balkánra, de Bosznia és Herceg-

ovina okkupálása után gyors változás állott be, mert 19o9-

ben a "boszniai vevőkör " bővülése miatt vezérigazgató 

személyesen utazik a Balkánra a piaclehetőségek felméré-

sére.Szeptember 19-én megelégedé:lsel számol be utjáról. /1/  

A balkáni konfliktusok ugyan egy időre bizonytalanná te-

szik ezt a területet, de 1914-ben már kiterjedt balkáni 

kivitelről nyilatkozik Weisz Mór a Békésben: 

A balkáni államok piacaira nagy sulyt helyezünk, külö-

nösen most,  midőn annak konsolidációja folyamatban 

van, igyekszünk ott áruinknak állandó és biztos piacot 

szerezni. E tekintetben máris szép eredményeket érünk 

el. Különösen Konstantinápolyban azonban szükségesnek 

vélnénk, ha a magyar kormány az osztrák kormány után 

indulva, a magyar ipar exporttörekvéseit igyekezzék a 

a kivitelre kerülő cikkek vasuti szállitási dijtételei 

által támogatni. Az 1913. évi forgalmat a kibővitás 

által emeltük ugy, hogy a kötszövőiparban Ausztria - 

Magyarország területén az első hegien állunk, ugy a 

kivitel, mint a versenyképesség tekintetében./2'' 

1. Ig. jkv. 19o9. szept. 19. 

2. Békés. 1914.május 17. 
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Lukács György, a részvénytársaság elnöke megelégedés-

sel állapítja meg 1914-ben, hogy az 1913-as évet "minden  

várakozást felülmuló üzleti eredménnyel " zárta a válla-

lat. Weisz Mór szerint 1914 is a vállalat hegemóniáját 

jelentette. 

Néhány hónap mulya azonban már az első világháboru 

kezdő akkordjai játszódnak a Balkánon, s á háborus idő-

szak alaposan próbára teszi a gazdasági életet: tönkre-

menés és meggazdagodás lehetőségeit gyorsitja meg a há-

borus gazdálkodás. 

Ez határozza meg a gyulai gyár életét is. 



A MONARCHIA LEGNAGYOBB HARISNYAGYÁRA 

GYULA 

TEMESVÁR 



TbKPSEK ÉS MUNKÁSOK 

A tőkéseké a haszon  

Amikor a vállalatot megalapitották, az alapitók legfőbb 

feladatuknak azt hangoztatták, hogy a város szegényebb sorsu 

iparostagjainak és családjaiknak "tisztességes megélhetést" 

biztositsanak. 

Vajon igy volt-e valójában? 

Igaz, a gyár munkát adott néhány száz gyulai családnak, 

de igazi haszonélvezői mások voltak. Nem is annyira a rész-

vényesek, mint inkább a szükebb körü igazgatóság. 

Amikor adatokat közlünk a gyár termeléséről, feltétle-

nül hivatkoznunk kell arra, hogy a gyári főkönyvek hiányában 

az adatokat a legkülönbözőbb helyekről, hiányosan, hézagosan 

tudjuk csak összeállitani: az igazgatóság jelentéseiből, 

a Békés cimü gyulai ujság cikkeiből, esetleg a korszak né-

hány gazdasági szakkönyvéből. Ezek a közlések azonban nem 

teljesen megbizhatóak, s mindig meg kell néznünk, hogy ki 

küldte, kinek és milyen céllal. Az évi zárszámadásokról az 

egyik igazgatósági tag is azt mondta a huszas években, hogy 

"azok valódiságához kétség fér", az igazgatóság nem tárja fel 
a vállalat valódi helyzetét. 

Igy van ez a nyereség-kimutatás esetében is. A tiszta 

haszon feltüntetése sohasem tükrözi a vállalat igazi nyere- 
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ségét, ezt csak körültekintő számitásokkal, akkor is csak 

megközelitő pontossággal lehet kiszámitani. Nem is a szá-

mitások bonyolultságáról van itt szó, hanem arról, hogy 

nem egyformán bujtatták el a nyereséget, s ha az egyik év-

ben sikerül felfedezni a bujtatás módját, nem biztos, hogy 

a következő évben is ugyanilyen módszerrel lehet megtalál- 

ni. 

Sigitséget jelent, hogy az első évek "naiv"  zárszáma-

dásaiban még kimutatták a brutto jövedelmet /27.88o K/ , 

melyből levonva az értékcsökkenési alapot és a kétesek 

tartalékát / 6.2oo KI, megkapjuk a tiszta haszon összegét 

/21.680 K/. /1/  Később azonban jobbnak látják, ha csak a 

tiszta haszon mennyiségét mutatják ki. logy a haszon többi 

részét hova bujtatták, milyen cimen iai adták a tiszta ha-
szonhoz, ezt esetenként kell megállapitanunk. A különböző 

tartalékok értékösszege 	vagy az államkölcsönvisszafize- 

tésre fenntartott összegek ugyancsak az évi nyereségből a-

dódnak. 

Mindezek előrebocsájtásával nézzük meg először a nye-

reség felosztásának módját, hogy képet kaphassunk egy vál-

lalat nyereségének sorsáról. 

Lássuk előbb az 1903-as üzletév nyereségének felosz-

tását: 

1. Ig.jkv.19o4.jan.4. 

2. uo. 
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Az 19o3.évi nyereség felosztása 

Bruttó nyereség 

értékcsökkenési alapra 	5 000 

kétesek tartalékára 	1 Zoo 

27 880.-K 

Tiszta nyereség 21 680.-K 

lo % tartaléktőkéhez 2 168.- 

Felosztandó 19 512.- 

27 % igazgatósági jutalék + 

felügyelőbizottsági jutalék 5 268.- 

14 244.- 

államkölcsönvisszafizetési alap lo 000.- 

részvényosztalék 4 000.- 

maradvány 244.- 

A 27 88o korona tiszta jövedelemből tehát 5 268 koro-

nát /18,8 %/ kapott a 7 tagu igazgatóság és a 4 tagu fe lü-

gyelőbizottság, s mindössze 4 00o korona /14,3 A/ jutott 

a részvényeseknek - azaz a részvények után 4 %-os osztalé-

kot fizettek. 

Az 5 268 korona igazgatósági és felügyelőbizottsági 

jutalék felosztása pedig a következő volt: 

lo % vezérigazgatóság jutalék 	1 951.- 

12 % az igazgatóság többi tagjának 	2 342.- 

5 % felügyelőbizottsági jutalék 	975.— 

Összesen: 	 5 268.- korona 



í9o3 

Külön tart. a. 

Igazg. jutalék 

Tisztv.jutalék 

Bruttó ny . 

Tiszta ny. 

Államkölcsönv.fiz. 

191 2 Tartaléktőke Részvényosztalék 

NYERESÉGFELOSZTÁS AZ 19o3-AS $8 1912-ES ÉVRE 

/Ezer koronában/ 



48 

Az  igazgatóságot a jutalékon kivül az osztalék jelen- 

tős része is megillette, hiszen a részvények egyharmad ré-

sze kezdettől fogva a kezükben volt. Igy például Weisz Mór 

loo db részvénye után még 400 korona osztalékot is kap, s 

a kimutatható kötőgyári jövedelme igy 19o3-ra 2351 korona 

volt. /1/  

Szerény kezdet ez még 1903-ban. 

A vállalat nyeresége évrő& évre emelkedik. 

Az 1903-as nyereségfelosztási elvet felhasználva min-

den különösebb nehézség nélkül leolvashatjuk az 1912-es 

nyereség igazgatósági jutalékát: 

Az 1912. évi tiszta nyereség feltételezett felosztáda 

Tiszta nyereség 	 215 067.- K 

lo % is tartaléktőkéhez 	21 507.- 

Felosztandó 	 193 56o.- 

23 % igazgatósági és 

felügyelőbizottsági jutalék/2/ 	44 520.- 

1. űsszehasonlitásképpen néhány adat: a polgármester évi 

fizetése évi 3400 K, a városi mérnöké 2400 K, a napszám 

februárban 8 fillér, augusztusban 2 korona. 

2. A vezérigazgatói jutalékot 6 %-ra szállitották le, igy 

27 %-ról 23-ra csökkent a jutalék, az osztalék igy a 

tiszta nyereség 63 %-áról 67 %-ra emelkedett. 
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A 23  %  igazgatósági jutalék felosztása: 

Weisz Mór vezérigazgató 11 614.- K 

12 % igazgatósági tagok 23  228.- 

5 % felügyelőbizottsági jutalék 9  678.- 

Összesen: 44 52o.- K 

Az osztalékra kb. 139 00o korona jutott./Az államköl-

csön a mérleg szerint loo 00o korona, igy nincs rá szükség, 

hogy a tiszta nyereségből lo 00o koronánál többet irányoz-

tak volna elő államkölcsön-visszafizetésre./ 

Ezek után csak Weisz Mór jövedelemét próbáljuk továbbki-

sérni: 

vezérigazgatói jutaléka 	11 614.- K 

részvényosztalék á kb 9+- Ft 	? 

a tejszüvetkezet alelnökeként jutalaa a 14 289 K. tisz-

ta jövedelemből 

a gyuka-barakonyi vasut igazgatósági tagja 

saját likőrgyára, borkereskedése 

Ha nem is tudjuk kiszámítani mindezek tiszta jövedel- 

mét, helyzetét jól jellemzi a virilisek névjegyzékében 1912- 

ben elfoglalt helye: 

Weisz  Mór ip.kam.tag 7o4o,98 K 

Braun Mór ip.kam.tag 55 5o ,38 

K Schriffer József 2981,78 

Gróf Almásy Déles 2888,98 

Czinczár Adolf 2689,47 
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Dr Berényi Armin ügyvéd 1883,98 

Scherer Benedek tanitó 1641,87 

Róm.kath.Egyház 1517,29/1/  

Az első nyolc virilis közül öt kapcsolatban van a kö-

tőgyárral /Weisz, Braun,Czinczár,Berényi,Scherer/, Weisz 

és rokona, Braun magasan kiemelkedve vezetik a listát, pe-

dig másfél évtizeddel ezelőtt még nevük is alig fordult 

elő a virslisek névzékén. A kötőgyár csodákat müvelt, 

mint ahogy Scherer sem tanitói fizetéséből került az elő-

kelő hetedik helyre. Mint tanitó valahol a 9o. lenne a má-

sik két tanitóval együtt. 

S az emelkedés a háboru kezdetéig nem áll meg: 

191a-benn 16 2oo K 

1913-ban 19 44o K jut a vezérigazgatói 6 %-ra. 

Kár, hogy nem ismerjük részvényei után az osztalékát! 

S még egy megjegyzés. A részvényesek nem csak a rész-

vények névértékének megfelelő összeggel rendelkeztek,  ha-

nem részvényeik arányában részesei voltak a ki nem osztott 

nyereségből növekvő részvénytársasági vagyonnak is. Ez a 

vagyon pedig hamarosan milliókat tesz ki, s mint fő rész-

vényesek, a gyár igazgatói ennek a vagyonnak egyharmadá-

val rendelkeztek. 

Ők voltak a gyulai gyár igazi haszonélvezői. 
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A kötőgyári munkások összetétele  

A gyár munkásviszonyainak vizsgálata jelenti a legne-

hezebb feladatot a kutató számára. Főkönyvek hiányában nem 

lehet megbizhatóan összeállitani az évenkét ~
i
i munkáslétszá-

mot, alig elemezhető a munkásság összetétele, eredete, nem  

és kor szerinti megoszlása. Nehezen állapitható meg bérezé-

sük, keresetük.  

A munkások munka szerinti megoszlását mindig a munka  

menete határozza meg. Minden gyár munkássága két részre  

oszlik: a gyár számára prodthktiv és improduktiv munkások-

ra./A maga nemében természetesen ez utóbbiak is produktiv  

munkát végeznek./  

A kötőgyári munka menete a következő részletekből  

áll:  

Előkészités.A gyárba kerülő fonalat az orsózóban felor-

sózzák, s az orsózott fonalat egy ideig tárolják, esetleg  

azonnal használatra kerülnek.  

Szövés. A randozók előkészitik a harisnya szárát, ezt  

a iandvágó kivánt hosszuságra vágja, s bekerül a Standard-

terembe a fejelőkhöz. A megfejelt szárat a forgatók kifor-

gatják, s a láncolók a harisnya fejét beláncolják. Az igy  

megfejelt harisnyát átnézik, s a javitók az esetleges hibá-

kat kijavitják.  

Kikészités. A kész, de még nyers, fehér harisnyákat a  

festödében megfestik, majd a préselőkhöz és a formázókhoz  
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kerül, akik formára huzzák, ezzel megadják a harisnya a-

lakját ás nagyságát. 

Ezzel  a harisnya kész is.  Továbbiakban az "agyusztá-

lók" a párositást, nagyság- és minőségvizsgálást, a bé-

lyegzést és a dobozba csomagolást végzik. A becsomagolt 

harisnyák kerülnek a raktárba. 

A munkafolyamat során általában betanitott munkással 

találkozunk. A szövés során a forgatást, a kikészitésnél 

az adjusztálást, valamint a raktári munkákat napszámosokkal 

végeztették. Szakmunkás kevés van. 

Nemek szerint a munka a következőképp oszlik meg: 

az előkészités és a szövés általában női munka, de a hábo-

ru előtti időkben találkozunk itt férfimuikásokkal is. A 

festödében általában fér•$iak dolgoznak. A présteremben ve-

gyes a foglalkoztatottság. 

A gyár számára improduktiv munkát végeznek az anyag-

mozgatók, takaritók, portás, kocsis stb. 

A gyári munka folyamata alapján a harisnyagyár munkás-

kategóriái a következőképp alakulnak: 

1. Szakmunkások. Egészen vékony réteg, általában fér-

fiak /lakatos, gépész, festő./ 

2. A  betanitott munkások. Többségük gépen dolgozik / 

orsózók, fejelők, lácolók/, más részük az adjusztálást 

végzi. A munkások döntő többségét alkotják. 

3. Napszámos, vagy havi-,hetibéres. 

A munkások ilyen felosztása bérezésük, szervezkedésük 
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illetve szervezhetőségük megállapitása miatt fontos, hi-

szen nagy különbség volt a női és férd munkások, szak-, 

betanitott valamint napszámos munkás bérezése között, de 

szervezettségük is másképp alakult. 

A kevés előképpzettséget jelentő kötőgyári munkára jel-

lemző, hogy a gyár indulásakor a művezető két hét alatt be-

tanitotta a munkásokat, s utána már fizetésért dolgoztak. 

Ugyanigy tanitották be a Gyuláról vitt munkások a temesvá-

ri gyár munkásait is. 

Tanoncot alig lehet találni - nemcsak Gyulán, hanem 

az egész magyarországi textiliparban is. 1909-ben magyar-

ország egész textiliparában a mintegy 32 00o munkás között 

166 fér4i és 23 női "inas" volt. /1/Oka egyszerü. Egyrészt 

nehéz volt tanulót kapni, mert a gyermekeket 8-lo éves ko-

ruktól keresetre adták,, tanoncként pedig nem keresne. De 

nem is alkalmaznak tanoncot, mert a betanitott munkás egy-

két hét alatt elsajátitja a munkát, a gyár igy megmenekül 

az iskoláztatás, a szerződés terhétől. A tanoncok általá-

ban a szakmunkát végző munkahelyeken találhatók. 

A munkások kor szerinti megoszlását nem tudjuk pontosan 

meghatározni a gyulai gyár korábbi éveiben. A kötszövőipar-

ban azonban általában előszeretettel használják ki a gyer-

mekmunkát: 

" ... a textiliparban... megvizsgált telepeken összesen 

1. Stat.1906. 443. 
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7549 16 éven aluli lány volt alkalmazva, átlag tehát min-

den telepre 20 fiatal munkáslány esett, s minthogy össze-

sen 34 835 munkás volt a textilipari telepeken foglalkoz-

tatva, ezeknek majdnem 22 %-a 16 éven aluli volt. A meg-

vizsgált textilipari telepeken összesen 21 564 nőmunkás 

volt, ezeknek tehát 35 %-a volt 16 éven aluli. "/1/  

A gyermekmunka tömeges alkalmazása épp a textilipar 

kifejlődésével vált általánossá Magyarországon. A gyermek-

munkások száma 19o1 és 1910 között megkétszereződött, s 

1910-ben a 17 éven aluli textilipari munkások száma elérte 

a  37,5 %-ot. /2/ 

A gyulai gyár első éveiben itt sem lehetett jobb a 

helyzet, sőt a gyermekmunka jelentékeny alkalmazását bizo- 

nyitja a Békés cikke a gyár megindulása idejéből: 

"Jelenleg  8o munkásnő van foglalkoztatva. A munkás-

nők életkora 15-2o év között van tulnyomóan: van u-

gyan néhány idősebb lány is, valamint özvegyasszony, 

kik a gyárban nyernek teljes kiképzést, és ha meg-

bizható munkásnők válnak belőlük, akkor a gépeket ha- 

zakapják és a rendelkezésükre álló összes munkaidejük-

ben a gyár részére otthon dolgozhatnak..." /5/  
Egy másik helyen igy ir a Békés:"... a munkásnők több- 

1.Chyzer: 92-93 . 

2. Berend - Ránki: 3o3-3o5. 

3. Bé ké s .19 0l . ápr. 21. 
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sége 15-16 éves lányok. " /1/  

A gyulai gyár munkásainak összetételére egyetlen 

adat  a  lanácsküztársaság idejéből megmaradt munkásnévsor, 

amely a Textilmunkások Szövetsége és a Textilgyárosok Szö-

vetségének mÁrciusi gyorssegélypegállapodásának végrehaj-

tásához készült. 

A kimutatás azonban nem ad teljes képet a gyár munkás-

ságának összetételéről. Mindenekelőtt azért, mert a munká-

soknak csak töredékét tartalmazza, azokét, akik a háborus 

időszak végén isimegmaradtak még a gyárban. Mindössze 202 

név szerepel, pedig a gyár munkáslétszáma 19o8—ban már 55o 

körül volt. Különösen érdekes lenne tehát az elbocsájtott 

munkások összetételének vizsgálata, hiszen a megmaradt mun-

kások alighanem a törzsgárdát jelentették. Az összeállitás 

szempontjairól csak annyit tudunk, hogy harom kategóriát 

kívánt megállapitani: s családfenntartókat, a nem család-

fenntartó felnőtteket és a 18 éven aluliakat. Tekintve a-

zonban, hogy az otthon dolgozókat azért irja össze, mert 

"azok is szervezett munkások", feltételezhetjük, hogy a 

nem szervezett fiatalkoruak kimaradtak a jegyzékből. Vé-

gül a fiatalkoruak alkalmazásában esetleg változást hoz-

hatott a proletárdiktatura is. 

Mindezek mellett is tanulságos képet kapunk a haris-

nyagyári munkások összetételéről. 

1. Békés. 19o1. jan.6. 
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A kimutatásban feltűnően kevés fiatal koru /14-15 

éves/ munkásnő szerepel. Az ezzel kapcsolatos feltételezé-

seket már említettem. De hogy a harisnyagyár más körülmé-

nyek között nagyobb arányban alkalmazott fiatalkoruakat, 

azt már korábbiakban amlitettük, s az 1920-as évekre pe-

dig a ma már nyugdíjban lévő munkások visszaemlékezései bi-

zonyítják. 

A gyáripari statisztikában egyébként is hiába keres-

sük a fiatalkoruak teljes létszámának feltüntetését. A 

12-13 éves gyermekeket ugyanis "korositották", 2-3 évvel 

idősebbnek vallották őket, hogy munkakönyvet kaphassanak. 

Ez általános tünet volt különösen a textil- és gyufaipar-

ban. 

Az iparfelügyelők egyértelmüen bizonyítják ezt az el-

járást: 

"A szülők nem szeretik az iparfelügyelőt, mert gyer-

meküket igyekeznek mielőbb magukkal vinni a gyárba, 

hogy keressenek s szüleik mellett felügyelet alatt 

legyenek... "/1/  

"...ha az iparfelügyelő 8-12 éves gyermekeket talál 

a munkánál és kérdőre vonja a teleptulajdonost, akár 

a munkást, egyértelmüen azt vallják, hogy a gyermek 

egy-két órán át csak játékból dolgozik, és amint el- 

fáradt, a munkát tetszése és kedve szerint el is 

1.  Karsai: 74-75 . 
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hagyja. Ilyenkor a családfő állitásának igazolására 

felszólitja a 'ereteket a munka azonnali abbahagyásá- 

ra. A gyermek távozik és az iparfelügyelő mit sem te- 

het - magyarán mondva - egyszerűen ki van játszva"/1/  

agam is beszéltem ilyen kötőgyári munkásnővel, aki 

ilyen korositással került be a gyárba. "Kócos-lányok" 

vagy "tucatolók" voltak kezdetben, s közben lesték a mun- 

kásnők munkáját. Később már "besegitettek" valamelyik mun-

kásnőnek, igy tanulták meg a gépkezelést. S ha már ment a 

fejelés vagy a láncolás, jelentkeztek az irodában, hogy 

ők is géphez akarnak kerülni. Olcsó munkarőképzés volt ez: 

sem az "inas", sem a "mester" nem kapott érte bérezést, sőt 

nagy kegy volt, ha valaki "beprotezsálhatta" rokonát a gyár-

ba, s remélhette, hogy gyári munkás lehet igy belőle.Meg-

lepő azonban, hogy a gyárban dolgozó munkásnők többsége 18-

25 éves, s ettől kezdve rohamosan csökken gfoglalkoztatot-

tak száma. Ugyanakkor az otthon dolgozók között a 3444o év 

közötti korosztály a legnépesebb. Nyilvánvalóan igaz te- 

hát az a megállapitás, hogy a munkásnők egy része csak át-

mene tinek tartotta gyári munkáját, s férjhezmenetele után 

otthagyta a gyárat. Egy részük még otthon folytatta a mun-

kát a kiadott kézi gépeken, de 4o év után az otthon dolgo-

zók száma is rohamosan csökken./1907-ben több mint loo mun-

kést foglalkoztat a gyár háziiparszerüen, azaz kiadott gé- 

i. Karsai: 9o.  
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peken.//1/Bár az is megtörtéhhetett, hogy az otthon dolgo-

zók középkoru kategóriája még abból a munkásgárdából ke-

rült ki, akik gyermeklányként kezdték a munkát a megindu-

ló kötőgyárban, s férjhez menetelük után otthon folytatták 

a munkát.:ivel kezdetben nem voltak munkásnők az idősebb 

korosztályból, ezért érkezett el a munkásnők többsége a 

4o. év felé, s ezért nincsenek idősebbek az otthon dolgo-

zók között.  

A kimutatás azonban rámutat az egyes munkafolyamatok-

ban - munkatermekben - dolgozó munkásnők szám4ra és össze-

tételére is.Legtöbben vannak a javitók /nyilvánvalóan a 

munka kézmüves jellege miatt/, azután a kettlizők /lánco-

lók/, fejelők és gombolyitók következnek. Igen kevés a for-

mázó és átnéző. 

A legfiatalabb átlagot a gombolyitóban /21,1 év/ és a 

javitóban /22,4/ találjuk, majd a formázók /24,o/, feje-

lők /25,o/ és ketlizők /27,4/ következnek. Nem találukk 

fiatal korut a Standard teremben - ahol tulajdonképpen a 

harisnyakötés folyik -, nyilvánvalóan a gépek veszélyes-

sége miatt. Feltünően nagy az adjusztálók /33,1/ és az 

átnézők /36,3/ éveinek átlaga. Utóbbiakat a végzett munka 

megbizhatóságával magyaráztatjuk, az adjusztálók viszont 

az évjáratok széles skálájával tünnek fel, s ez a munka 

nagyon vegyes összetételéből következik. Három fiatalkoru 

1. Békés.19o7.febr.17. 
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mellett itt találjuk a két legöregebb munkásnőt is, közü-

lük egyik 1845—ben született, tehát az összeiráskor 74 é-

ves volt. 

A 131 női munkás közül 18—at minősitettek családfenn-

tartónak, l03 volt nem családfenntartó felnőtt és kiskoru 

munkáslányt tizet irtak össze. 

A férfimunkások a gyári létszám 15,5 %—át alkották, 

átlagos életkoruk igen magas: 35,1 év. A férfiak foglalko-

zásáról közelebbit nem tudunk. 

A munkások eredetükre nézve a "helybeli szegényebb i-

parososztály családtagjai"—ból kerültek ki, tehát nem igazi 

gyári munkásságból származnak. Ilyen Gyulán nem is volt a 

századfordulón. Ez az eredete természetesen megmutatkozik 

majd a munkások kezdeti szervezetlenségében, magatartásuk-

ban. A gyárba bejutni előrelépést jelent, a beprotezsált 

rokonért vagy családtagért a munkás kezességet vállalt, s 

az igazgatóság igy  nagy  befolyást gyakorolhat a munkások 

magatartására. 

Munka— és bérviszonyok  

A gyári munkarendet csak a régi munkások elbeszélései-

ből és a Békés néhány cikkéből rekonstruálhatjuk, nagyon 

hianyosan. A munkafeltételeket 1937—ig a gyártulajdonos 

határozta meg, igy a gazdasági konjunkturától vagy dekon-

junkturától, a munkaerő—piac ingadozásától és a munkások 

szervezettségétől függött. A munkások elbeszélése szerint 

a világháboru előtt a munkaidő reggel 6—tól este 6—ig tar- 
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tott, közben 12-től 14 óráig, később 13,3o-ig ebédszünet. 

A bruttó munkaidő tehát 12 óra, a tiszta Munkaidő lo, ké-

sőbb lo és fél óra volt. Ez a munkaidő az országos átlag-

nak felelt meg. A temesvári gyárban reggel 7-től este ó-

ig tartott a munkaidő,  délben egyórás ebédidővel. 

A gyári törvények alig védik a munkást. A védelem a 

század elején abból állott, hogy megtiltotta a nők éjsza-

kai munkáját és korlátozta a gyermekmunkát. De még ez alól 

a korlátozások alól is kérhette a gyáros a felmentést. 

A bérviszonyok elemzésekor előre kell bocsájtanunk, 

hogy női munkárőről, gyakran gyermekekről van szó, s emel-

lett iparban szegény, tehát nagy munkarőkinálattal rendel-

kező Kisvárosba települt a gyár, igy a legolcsóbb munkae-

rőt alkalmazhatta. A textilipar egyébként is a legalacso-

nyabb bért fizette, s jóval alatta maradt az országos át-

lagnak. 

Békés megye századeleji munkabéreire munkánk elején hi-

vatkoztunk, most nézzük meg egy 1913-as statisztika alján 

az ipar egyes ágaiban alkalmazott munkabéreket:/1/ 

Szterényi: 31. 



62 

Átlagmunkabérek az iparban Magyarországon 1913-ban 

I. Vas és fémipar 	heti 22,1 Ft 	évi 1085 Ft 

II. Gépgyártás és rokonipar 27,5 1445 

III. Kő-,föld-,agyag-,üveg 16,4 6o8 

IV. Fa, csont 16,4 712 

V. Bőripar 17,6 863 

VI.Fonó-szövő 12,6 589 

VII.Ruházati 16,3 785 

VIII. Papirosipar 14,1 708 

Ig. Élelmezési 15,9 748 

X. Vegyészeti 17,7 841 

XI. Sokszorositó 25,1 1241 

Egész ipar 18, 8 887 K. 

A fonó-szövő iparban azonban nagy eltérések vannak, 

s az alkalmazottak bérkategóriái egyetlen gyáron beltil is 

nagy eltéréseket mutatnak. 

1906-ból rendelkezünk részletes munkabérstatisztiká-

val, amely ezt a lényeges különbséget bizonyitja. Számunk-

ra a munkások fizetése döntő, mert az előbb közölt 589 kj-

roba átlagbér a kategóriákra szétbontva mar szemléleteseb- 

ben  mutatja a kötszövőipari munkások bérezését. Náluk csak 

a paszományosok bére kevesebb, s heti fizetésük nem éri el 
a 6 koronát. 
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A fonó-szövőipari alkalmazottak dijazása 1906-ban/1/  

tisztviselő müvezető munkás alkalmi m 
átlagos évi fizetése 

1, Pamutipar 2594 1813 531 628 

2. Len-kender 2736 1904 491 579 

3. Juta 2736 3o85 565 714 

4. Gyppju 3884 1816 438 559 

5. Selyem 3115 1795 346 346 

6. Kötszövő 2402 1568 33o 389 

7. Paszomány 24o5 2278 305 378 

8. Himző 1771 1800 337 383 

9. Viaszosvászon 2877 2445 1o42 115o 

Osszesen 2732 1853 483 568 

Ezek után kíséreljük meg kimutatni a gyulai harisnya-» 

gyár munkásainak bérét. Ehhez szükséges volna a munkabé-

rek kifizettett összegének és a munkások létszámának is-

meretére. Ezek hiányában kénytelenek vagyunk számításokat 

végezni, s az országos átlaghoz mérve közelíteni meg a 

gyulai bérviszonyokat. 

Az ujságokban közzétett nyereség-veszteség számla az 

első időkben külön közli a munkások bérét és az alkalma- 

1. A magyar korona országainak gyáripara... 441. 
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zottak fizetését. Később a kettőt együtt közli, s ez meg-

nehezíti a munkabérek kiszámitását. Gyakzran pedig a mun-

kások létszámának nem ismerése okoz nehézséget. Ilyen kö-

rülmények között csak néhány évre tudjuk megállapitani a 

munkások átlagos jövedelmét. 

Ismerjük a munkások darabbérezésének kategóriáit a 

megindulás évéből. Weisz Mór előterjesztése szerint a mun-

kások  8  - lo - 12 - 14 - 16 - 18 és 2o fillér bért kap-

nak a harisnyák után páronként a géptől és nyersanyagtól 

függően. A csikozott filc áruk 3o fillérig emelkedhetnek/. 1/  

A 7o munkásnővel induló munkásgárda első keresete 145 

K 82 fillér volt, a második heti 256 K 56 fillér. Eszerint 

a munkásnők második heti átlagkeresete 3 K 66 fillér volt. 

A müvezető évi fizetése 2400 korona, a müvezetőnőé - a 

müvezető felesége - 12oo, a háziszolgáé 48o korona egy év- 

re. /2/  

19o1 áprilisában is arról értesülünk, hogy a munkás-

nők heti keresete 25o korona, tehát megállapodott. /2/  

De lássuk a későbbi éveket! A mérlegben kimutatott 

munkabér és fizetés összegem a következő: 

19o2 	19o5 

Munkabér /ezer K/ 	22,5 

" és fizetés/ezer K/ - 	1o2,8 

1. Ig.jkv.l9oo.dec.8. 

2. uo. 
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A munkáslétszám adatai még éven belül sem egyeznek meg, 

azért az évi minimális és maximális munkáslétszámot vagyunk 

kénytelenek használni: 

19o2 	19o5 

Mi nimum 

Maximum 

6o fő 	32o fő 

8o 	 35o 

A továbbiakban még el kell választanunk az 19o5—ben 

kifizetett munkabért a fizetéstől. Az 1906—os statisztika 

szerint a textiliparban az összfizetés 18 %-a jut a tiszt-

viselőkre, 82 %—a a munkásokra. Eszerint az 19o5—ös munka-

bér 83600 korona. 

Az igy feltételezett munkabéreket jenunkások minimá-

lis és maximális létszámával elosztva, megkapjuk az egy 

munkásra jutó átlagkeresetet: 

Egy munkásra jutó átlagbér 

Év 	Ha a munkások 	 Egy munkás keresete 

száma 	évi 	heti 

19o2 max.8o 282,26 If 5,42 K 

min.6o. 375,72 7,20 

19o5 max.35o 236,97 4,6o 

min.32o 261,38 5,02 
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Az 1906-os, előbb közült országos átlaghoz /330 K/  

legközelebbi évben, 19o5-ben kimutatott munkabér azt bi-

zonyitja, hogy a gyulai munkásokat az országos átlagnál 

rosszabbul fizették.  

Lat, ha a munkabér és fizetés rovatban kimutatott 

lo2 ezer koronát csak a munkások számával osztanánk el, 

akkor sem kapn :Ank mer;; az országos átlagbérnek megfelelő  

33o koronát.Az 19o8-as adóreformterv a létminimumot 600  

koronábcln állapitja meg. ríe feltételezünk is némi áremel-

kedést az 19o5-túl eltelt három év alatt, nyilvánvaló  

lesz előttünk, hogy a harisnyagyári munkásnők fizetése  

nem családfenntartói fizetésnek volt szánva.Lbb31 csak  

ugy lehetett megélni, ha a család más tagja is dol ;ozs6kt.  

A munkabérek 1910-12-i emelkedtek; az átlagbér a öveLke-
A1/ 

ző változást mutatta:  

19oo 	1906  

7o8 	7'78 K  

1910 	1912 	1913  

kizio K 	 o  K 	d22  r. 

  

A világháboru előtt tehát jelentős csökkenés áll be, 

pedig az iparcikkek ára 4o ,s-kap, a lakbér. 35 ; -kal e-

melkedett 19oo és 1913 között. Az 1912-es bérek még hozzá-

vetőlegesen egyenlő mértékben emelkedtek az árakkal, 1913-

ra azonban a bórcsökkenés azonban a munkásosztály élet-

színvonalának alnpos csökkenését, elnyomorodását jelentet- 

1. t~erend - i:ánl.ti : 3o7-322.  
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te. 

Szociális ellátottságról alig beszélhetünk ebben az 

időben. A gyár megindulásakor még volt étkező -s pihenő-

helyiségük a munkásoknak, de ezt mér 19o3-ra gépteremnek 

rendezték be. A munkások az 19o3-as sztrájk alkalmával -

amelyről még később szó lesz - ujabb étkezőhelyiség biz-

tositását kérték. Ezt az igazgatóság akkor kénytelen volt 

megadni. Temesvárott - a régi munkások elbeszélése szerint - 

az alagsorban volt egy óriási tüzhely, a Munkások ezen me-

legithették meg az ebédjüket. Gyulán a munkások inkább ha-

za jártak ebédelni, ezért is volt kezdetben az ebédidő 2 

óra. 

19o7-ben törvény irta elő a betegsegélyezést és bale-

setbiztositást. A bejelentett munkások számát nem ismer-

jük. Aztazonban megjegyezzifk, hogy a napszámosok bejelen-

tése nem volt kötelező, s emlitettük, hogy a munkások egy 

része napszámosként dolgozott a gyárban. 

1910-bőt van adatunk munkássegélyalap létezéséről, t. 

i. ennek javára rendeznek táncmulatságot ez év novemberében 

a kötőgyári munkásnők. /1/  

A munkásság szervezkedése, mozgalmai 

A munkások és tőkések harcában döntő szerepe van a 

munkások szervezettségének, melyet abban az időben a Szo- 

1. Békés.191o.nov.27. 
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ciáldemokrata Párt és a szakszervezetek jelentettek. 

Ismeretes a magyar szakszervezetek számadeleji gyen-

gesége. A helyzetet a legilletékesebb, 4eltner Jakab tol-

lából idézzük: 

"... ki kell emelnünk, hogy a gyári munkások nagy ré-

sze nincs és nem is volt szervezve. Ez az óriási tömeg 

nincs benn a modern szakszervezetekben és csak nagy-

ritkán mozgósitható a szociáldemokrata párt politika-

i törekvéseinek érdekében. " /1/ 

Nem feladatunk, hogy a magyar ipari munkásság szerve-

zetlenségének okát keressük, ezek ma már eléggé ismertek. 

A szervezetlen munkások között is legszervezetlenebb a 

textilmunkásság. A textiliparban főként nők dolgoznak, s 

a nők nehezebben szervezhetők mozgalmi munkára / leköti 

őket a család, átmenetinek tartják munkahelyüket ebben az 

időben még/, másrészta textilipar olyan fiatal iparág 

volt, hogy munkássága csak akkor alakult ki, tehát nem ren-

delkezett régi, összekovácsolt törzilgárdával, nem hagyomá-

nyozódott nemzedékről nemzedékre a mozgalmi élet. Maga a 

textilmunkások szakszervezete is csak a nagy tömegmozgal-

mak után, 19o5—ben alakult. 

A vidéki munkások szervezettsége még jelentéktelenebb 

volt. Gyulán nemcsak a textilszakszervezetnek, de a mun-

kásmozgalomnak sem volt multja. Mozgalmi szempontból leg- 

Idézi Laczkó: 68. 
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jelentősebb erő az épitőmunkásság volt, mely Gyulán rend-

kivül nagy bázissal rendelkezett. Gyulai épitőmunkások é-

pitették a környák templomait, gyárait, állami épületeit, 

eljutottak az erdélyi területre is, s ott voltak Herkules-

fürdő épitésénél is. 

A századforduló hosszantartó gazdasági válsága elsők 

között érintette az épitőipart. Hitel hiányában leálltak 

az épitkezések, óriási lett a munkanélküliség, s a munkain-

tenzitás fokozása mellett kevesebb bért fizettek a munka-

adók. Az elkeseredést és elszántságot előbb az l9o3. május 

elsejei felvonulás bizonyitotta. A Békés hangzatos vezér-

cikkben  - "Megmozdult a nép" - számolt be a május elsejei 

tüntetésről, amelyhez hasonlót 12 év óta nem láttak a me-

gyében. Az ujjászervezett szociáldemokraták által tartott 

népgyülésről 2-3000 ember vonult végig a városon tüntető 

menetben. /1/  

Még ebben a hónapban 4o asztalossegéd kezdett sikeres 

sztrájkot a lo órás munkaidőért és munkabéremelésért. Szep-

temberben pedig mintegy 600 - a Békés szerint l000 - épi-

tőmunkás hagyta abba a munkát, s több mint három heti 

sztrájkkal tudták kikényszeriteni a lo órás munkaidőt és 

munkabéremelést a munkaadóiktól. /2' Novemberben a riy omdá- 

1. Békés. 19o3. máj.3. 

2. BAM Polg.m. zárójelentés 19o3-ról és Békés.19o3.szept.2o. 
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szok sztrájkja zárta az évet. 

A Békés még eléggé kívülről, ironizálva kommentálja 

a kőmüvesek sztrájkját: 

"...a kőmüveseknek az a hasznuk volt belőle, hogy 

megtanulták jól énekelni a Marseilles—t, a publi-

kumnak meg az, hogy észre vette mennyi kőmives és 

ács van Gyulán."/ 1/ 

A gyenge iróniánál többet jelent számunkra, hogy meg-

őrizte az utókornak a sztkájkok hangilatát, forradalmisá-

gát. 

A kőmüvesek sztrájkjával egy időben folyt a két gyufa-

gyár és a harisnyagyár első sztrájkja is. A kötőgyári mun-

kabeszüntetés 19o3.szeptember 12—én /szombaton/ kezdődött. 

Idézem az igazgatóságnak még azvnap összeült üléséről a 

jegyzőkönyvet: 

"...a vállalat munkásai a minap reggelén a munkát el-

hagyták és strikeba léptek; amidőn ennek következté-

ben az igazgatóságot összehivta /t.i. Weisz Mór — C.I/ 

kötelességének tartja felemliteni, hogy a munkások 

csak egy része volt kész a munka beszüntetésére, mi-

dőn erről a müvezető igazgató értesült, a többi munká-

sokat is elküldte, mint vezérigazgatónak mondotta, ezt 

főleg azért tette, ne hogy a visszamaradó munkások a 

1. Békés.19o3.szept.27. 
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kilépettek által bántalmazásoknak legyenek kitéve, 

azonban nézete szerint ezen intézkedés felesleges és 

elhirtelenkedett volt és első sorban is az általános 

munkabeszüntetést eredményezte."/1/  

Érdekes megvilágitás ad a strájk keletkezéséhez dr. 

Berényi Armin, a gyár ügyésze: 

" ...kinyilatkoztatja, hogy az egész bérharcot a mun- 

kásoknál rövid tartalmunak hiszi, ez inkább csak a 

strikeban lévő kőmüvesektől ragadt rájuk, kikkel a 

mi munkásaink egy része folyton érintkezésben van. " /2/  

Az igazgatóság ugy határozott, hogy másnap /vasárnap/ 

megtartják a fizetést, s ott nyomatékosan felhivják a mun-

kásokat arra, hogy aki akar, hétfőn reggel a rendes időben 

a munkát folytathatja, mert nem akarja azt a látszatot kel-

teni, hogy a részvénytársaság nem akarna tovább is eddigi 

munkásainak foglakozást adni. Sajnálhátal állapitják meg, 

hogy a sztrájk "ugyszólván a levegőben volt." Végül még egy 

nem elhanyagolható megjegyzés: 

"Vezérigazgató szükségesnek tartja megemliteni, hogy 

a munkások felvételénél kellene nagyobb körültekin-

téssel lenni, és mivel a müvezotő igazgató az itteni 

népeket és viszonyokat nem ismerheti keliZőképpen, 

1. lg.jkv.19o3.szept.12. 

2. uo. 
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kivánatos, hogy a munkások felvételénél Vadas ur az 

ő véleményét mindig kikérje, miután ő elég alapos is-

merője az itteni viszonyoknak."/1/  

A vasárnapi fizetésen Weisz Mór is jelen volt, s 

közölte a munkásokgal az igazgatóság határozatát. Hétfőn 

reggel mintegy 25-3o munkás meg is jelent a gyárban, hogy 

a munkát felvegye. A többi a gyáron kivül tartózkodott. 

A részeredmény hatására az igazgatóság kénytelen volt 

tárgyalásokba bocsátkozni a munkásokkal. A békéltető tár-

gyalást másnapra halasztották, a hatóság igy határozott 

"Böszörményi munkás egyszerit kivánságára." Ugy látszik, 

ő volt a munkások képviselője. Ő nyilatkozott ugy, hogy a 

munkások még nem készültek el követeléseikkel, s bár a ve-

zérigazgató tiltakozott a hatósági döntés ellen, a végzést 

nem tudta megváltoztatni. 

Közben a gyár munkásai átadták követeléseiket Lukács 

György főispánnak /aki egyben a gx részvénytársaság elnöke 

is volt /, s ebben a "müszaki igazgató /Vadas/ bánásmódja 

ellen panaszkodtak, étkezőhelyiséget és ruhatárat követel- 

te k. "/2/ 

A békéltetésen az igazgatóság beleegyezett a helyiség 

biztositásába: a szomszédps Keller-féle házat bérelték ki 

1. Tg.jkv.19o3.szept.l2. 

2. Tg.jkv.19o3.szept.14. 
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étkezőhelyiségnek. j1/  A főispáni jelentés szerint az ivó-

viz miatt is panaszkodtak a munkások, s a gyárvezetőség 

ezt is orvosolta. /2/  

Az első harisnyagyári sztrájk tehát a munkások győ-

zelmével végződött. A sztrájk lefolyása azt bizonyitja, hogy 

a munkásság még nem volt egységes, követeléseiket sem ft-

galmazták meg, igy szervezettségük kezdetleges fokon állt. 

A sztrájk kirobbanásában valóban nagy szerepe lehetett a 

gyulai épitőmunkások bérmozgalmának. Ez azonban csak növe-

li a harisnyagyári sztrájk jelentőségét. A századelő jel-

legzetes munkásmozgalmának lehettünk itt tanmi: egy most 

megjelent, uj mozgalmi formának, a városi sztrájknak, a-

mikoe egy-egy város munkássága közösen lop fel munkáltató-

ik ellen. 

Az alig három éves multtal rendelkező kötszövőgyár 

munkásainak ilyen szolidáris sztrájkja mindenesetre nagyon 

figyelemreméltó. 

S végül a munkások elszántságának bizonyitására hall-

gassuk meg ismét a müvezetőt: /3/  

"... nem küldte el általánosságban a munkásokat, ha-

nem csak néhányat, akik szórványosan dolgoztak, ne-

hogy ezek bántalmazásoknak legyenek kitéve a többi-

ek részéről, mint ahogy tényleg mutatkoztak jelek 

1. Ig.jkv.19o3.szept.l7. 

2. BML MMI Főisp. ir. 178/1904. 

3. Vadas müvezető 19o2-ben Vácról jött Gyulára az akkor 

elbocsájtott Schwarcz-házaspár helyett. 
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a terrorizálásra."/1/  

Változó hevességgell de folytak a harcok a következő 

években is. Az együttes fellépés szükségessége meggyorsit-

ja a munkásszervezetek kiépülését, szaporodnak a munkás-

gyülések. Különösen az ujjászervezett szociáldemokraták és 

a nemzetközi szociáldemokraták gyütéseit figyeli rosszalló 

megjegyzésekkel a Békés. Utóbbiak már az orosz forradalom 

példájával lelke sitenek. /2/  

A gyár vezetői mindent megtettek, hogy a munkásokat 

távol tartsák a mozgalmaktól. Egy jellemző példa: 1905-ben 

Gyulára jött Varga Lajosné Vácról, aki miatt az 1903-as 

váci kötőgyári sztrájk kitört, de három hét mulya a sztráj-

kot abbahagyták, mert nem tudtak miből élni. Vargáné nem 

kapott Vácott munkát, irt Gyulára Vadasnak, egykori müve-

zetőjének, s az fel is fogadta Gyulán, de néh6ny évig nem 

volt szabad a munkások közé mennie. /3/  

A nagy mozgalmak idejére esik a textilmunkások helyi 

szervezetének megalakulása is. 

19o5.május 21-én adja hirül a Nőmunkás, hogy a„ Ma-

gyarországi Textilipari Munkások és Munkásnők Szövetségé-

nek alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyta, s felhiv-

ja a textiliparban dolgozókat, alakitsanak helyi csoporto- 

1. ig.jkv.19o3.szept.12. 

Békés. 19o5.szept.19'. 

3. Varga Lajosné közlése. 
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kat. /1/ 

A gyulai helyi csoportjának szervezésére 1906-ban 

történtek az első kisérletek, valószinü tehát, hogy az 

elsők között próbálkoztak a szakszervezetbe tömörülés-

sel. 

1906. november 31-én, vasárnap délután a népkerti pa-

vilonban tartotta alaküló gyülését a textilipari szakszer-

vezet helyi csoportja. Az eseményről a Békés a következő-

ket írja: 

"Diát régebben felmerült a munkások között, hogy kö-

zös érdekeikben szervezkedjenek. Közölték Weisz Mór-

ral, aki támogatást igért a becsületes szervezkedés-

hez, s kívánatosnak tartotta, mert a munkások érde-

keinek igy szakbeli képviselete lesz, s a gyárvezetés-

nek is könnyebb lesz a felmerülő kérdésekben tárgyal-

ni, mint a szervezetlen, ingadozó munkástömegekkel.~ 

A gyülésen ezonban nem az történt, amit a gyárigaz- 

gató várt. 

"Az alakuló gyülésen történtek napról napra tapasz- 
talt azon tényt igazolják, hogy a munkások könnyen 

hajlanak a felbujtók szavára, s tulzott követelések 

falébresztésével tulmennek saját érdekeik védelmé-

nek jogán/2/  

1. Nőmunkás. 1905. május 21. 

2. Békés.1906. december  8. 
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"A gyülésen a gyár üzletkörén kivül eső, igy nem is 

illetékes szocialista apostolok felbujtása következ-

tében a vezetőség és a munkásviszonyok ellen sulyos 

vádakat mondtak alaptalanul..." — irja a Békés. 

A gyűlésen személyesen jelent meg aeisz Mór is, aki 

a  kellemetlen  és kényelmetlen kérdések felvetődésekor fel- 

szólalásával akarta megakadályozni a további vitát: 

"...olyan ir:nyzat kerekedett felől a gyülésen, mely 

nem a becsületes szervezkedés és megértés ügyét szol-

gálja, hanem a munkás és munkaddó közti mesterséges 

ellentétek keltését, ennek az irányzatnak a gyárve-

zetőség támogatást nem nyujthat, sőt azok ellen a 

legerélyesebb eszközökkel lesz képytelen védekezni."l/  

Weisz Mór felszólalásából tehát az derül ki, hogy az 

igazgatóság olyan szakszervezetről álmodozott, amely a mun-

kások és tőkések békés együttmüködésének eszköze lenne; de 

már megijedt a radikálisabb hangtól, s minden erejével i-

gyeke zett akadályozni egy ilyen szervezet alakulását. 

Az igazgatós felszólalásának hatására a szakszerve-

zeti csoport alakulását más időpontra helyezték. Erről az 

alakulásról már nem irnak az ujságok. A helyi csoport még-

is mesgalakult, mert a Békés "Nyilt tér"—ben közli a "Tex- 

tilipari szakszervezet helyi csoportjának vezetői" /Kukla 

1. Békés.1906.dec.8. 
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Pál, Gronich Jakab, Galog György, Dobos András, Szabó Jó-

zsef, Pecznyik Róza és Réti Teréz / levelét, melyben a tör-

téntek miatt bocsánatot kérnek a gyár vezérigazgatójától  

azokért a kijelentésekért, "melyeket vasárnap délután  

2-kor a népkerti pavilonban tartott alakuló közgyülésen e-

gyes munkatársak a kötőgyár s annak vezérigazgatójával szem-

ben használtak."/1/  

A gyár idősebb vagy nyugdíjas munkásai nem emlékeznek  

a szakszervezet ekkori müködésére.  

~ 1903 után egy ideig nem találkozuk a harisnyagyár mun- 

kásainak mozgalmával. Nem kétséges azonban, hogy ott voltak 

a május elsejei felvonulásokon s a szociáldemokrata nép-

gyüléseken. A szakszervezet alapítása pedig jelentős lé-

pést volt szervezettségükben.  

Alig két hónap mulya - 19o7.február 3-án - összehív-

ták amagyarországi textilmunkások országos értekezletét. 

A vidéket Gyula, Ujpest, Pozsony, Szeged, Temesvár, Sorok-

sár és hrzsébetfalva képviselte. Már az első alkalommal nagy  

megtiszteltetés érte a gyulaiakat: küldöttük, Dobos András 

lett az értekezlet elnöke. Az értekezlet egyébként az SZDP 

hivatalos vezetésének szellemét tükrözte. Rosszallóan 61-

lapitotta meg, hogy a munkások a szakcsoport megalapitása 

után azonnal csak a helyzetük megjavitására gondolnak ahe-

lyett, hogy előbb szervezeti életüket erősitenék. Inditvá- 

1. Békés.1906.dec.8.  
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nyozták, teremtsenek ellenállási alapot, kéthavonként tart-

sanak nyilvános szakgyűlést, és — a támadó sztrájkot hat  

hónappal előbb jelentsék be. /1/  

19o7—ben szinte minden területen sztrájkok folytak a  

városban: sztrájkoltak a szabómunkások, asztalossegédek,  

borbélyok, famunkások és természetesen a legjelentősebb e-

rőt képviselő épitőmunkások.  

A Békés leplezetlen ellenszenvvel ir a sztrájkokat  

szervező szakszervezetekről, a "munka szabadsága" cimén  

felháborodott hangon kel ki a dolgozni akarókat "terrori-

záló" szakszervezetek ellen, álhumanizmussal védve a  

sztrájktörőket:  

"Sajnálni lehet, hogy a szakszervezetek nem a kebe-

lükbe tartozók jólléti intézményeinek ápolását tü-

zik ki célul,de lelkiismeretlenül harcba viszik a- 

zokat a százakat, akikre nézve minden egyes munka—

nélkül töltött nyári nap elveszett helyrehozhatatla-

nul s a kiket télire nyomorba és inségbe döntenek  

saját hatalmi szempontjukból." /2'  

A Wekerlw—kormány kiméletlen megtorló hadjáratot in-

ditott a munkásszervezetek ellen, s a vidéki hatóságok  

készséggel müködtek közre a munkásszervezetek elleni akci-

ókban. Békés megye alispánja megszüntette az épitőmunká- 

1. ~.'extilmunkás.19o7.febr.21.  

2. Békés.19o7.ju1.7.  
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sok, famunkások, a vegyészeti munkások, vas-és fémmunkások, 

valamint a cipész és csizmadiamunkások helyi csoportjának 

müködését, /l/  majd alaki hibára hivatkozva felfüggesztet-

te a szabómunkások 19o3-ban alakult helyi csoportját is. 

Az elnyomatás idején nem marad más ut, mint a kiván-

dorlás. Az eddig is tragikusan magas kivándorlás 11 %-kal 

nő néhány hónap alatt: 19o7. február 1. és május 1. között 

590-en vándoroltak ki a megyéből. /2' 

19o7 után országosan is jelentősen csökken a sztrájk-

mozgalom, A világháboruig terjedő időszak sztrájkmozgalmá-

ról a következő statisztika ad szemléletes képet: 

tv sztrájkok Kizárát Részt vett munkás 131 

19o5 546 36 58512 

1906 652 70 6o78o 

19o7 488 133 44276 

19o8 251 71 19414 

19o9 181 32 13419 

1910 162 27 27883 

1911 2o6 21 21517 

1912 236 22 87o85 

1913 133 42 19948 

1. Békés.19o7.május 5,máj.26, jun.29,jul.21. 

2. Békés.19o7.máj.12. 

5. Jászai: 212. 



8o 

A munkásmozgalom mélypontja tehát 19o9 volt, amikor 

mindössze 13419 munkás vett részt sztrájkmozgalomban. 

Bérmozgalom nemcsak Gyulán, de az egész megyében sincs 

sem az iparban, sem a mezőgazdaságban, s 1910-ban is e-

gyetlen helyen, a gyomai Kne r-nyomdában volt bérmozgalomjl/ 

A hivatalos jelentés is arról számol be, hogy Gyulán az 

összes szakcsoportot feloszlatták, s` Icsabai főszolgabiró 

szocialista mozgalmat egyáltalán nem akar megtörni. /2/  

A textilszakszervezet taglétszáma a szervezet orszá-

gos gyengerését bizony ija: 

A  textilszakszervezet taglétszáma /3/  

Időpont 	férfi nő együtt Bpesten vidéken 

19o8.dec.31. 	256 6o4 	86o 

19o9.  " 	208 412 62o 	28o 	34o 

191o.  " 	310 400 	710 

1911. átlaga 	417 

1912 	" 	5oo 

1913 	 533 

1. Munkásosztály szocialisztikus mozg.191o. 

2. uo. 19o9. 82.83. 

3. Fenti éves jelentések alapján készült összeállitás. 
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1910-től a Khuen-Héderváry-kormány idején alábbhagyott 

a szervezetek üldözése. Az épitőmunkások és a famunkások 

helyi szervezete ismét megalakult. /1/  

Ugyancsak szabadabb a szociáldemokraták szervezkedési 

lehetősége. 19o9-ben még Gyuláról nem fizetnek pártadót, 

1911-ben már 383 tagja van az SZDP-nek, de csak 55 fizet 

tagdijat. 1913-ban hasonló a taglétszám /35o /, s közöt-

tük egyetlen nő sincs. /2/  

Mozgalmi szempontból Gyula és Csaba a központ. Csabán 

ugyan nagyobb a taglétszám /1911: 518, 1912: 600, 1913: 

8o5 - közöttük 6 nő/ /3/14 mozgalmi élet azonban Gyulán erő-

sebb: a megtartott wunkásgyülések bizonyitják ezt. 

1911-ben 15 munkásgyülés volt a megyében, ebből Gyu-

lán 8, Békéscsabán 2, Orosházán 2 stb. /4/  

1913-ban 22 munkásgyülésből Gyulán 5, Békéscsabán 

2, Orosházán 1, Gyomán 3 stb. /51  

Május elsejét 1911-ben Gyulán és Békéscsabán ünnepel-

ték meg, /6/  1913-ban Gyulán,Békéscaabán,Orosházán és Szaxa- 

mozg.191o. 413. 1.  Magyarországi szocialisztikus 

2.  uo. 1913. 143. 

3.  uo. 1913. 143. 

4.  uo. 1911. 551-52. 

5.  uo. 1913. 687. 

uo. 1911. 58. 
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son.
/1/  

önálló textilipari mozgalmak hiányában ezekben a me g-

mozdulás$okben kall keresnünk a harisnyagyár dolgozóinak 

- elsősorban a fércmunkások - mozgalmi életét. 

Az országos mozgalmak elég nyomtalanul tünnek el a 

város munkásmozgalmában, a meg-megjelenő sztrájkok nin-

csenek kapcsolatban a nagy megmozdulásokkal. Az 1913. már-

cius 4-re tervezett általános politikai sztrájkra is csak 

a cáabai és orosházi munkások készülődéséről tudunk. /2/  

1912-től a magyar poltikai élet legyőzte a háborus 

készülődés utolsó akadályait is: Tisza megszavaztatta a 

véderőtörvényt, majd a kivételes hatalomról szóló 63. tc-

et, végül a 68. és 69. cikkeket a hadiszolgáltatásokról. 

Az 1913-i 61.törvénycikk / a közveszélyes munkakerülőkről/ 

ujabb eszközt adott a hatalom kezébe a munkanélküliek ellen. 

De szigoritották a sajtótörvényt, a gyülekezési jogot, a 

cenzurát is. /3/  

A gyulai munkásság 1913. november 9-én, a Kossuth 

téren tartott gyülésen tiltakozott az uj törvények ellen. 

Dundler Károly / baloldali szociáldemokrata, a direktórium 

egyik vezetője 1919-ben/ beszélt a 4-5oo fős tömegnek. 

"A hangulat egyáltalán mem volt lelkes, sőt inkább nyo- 

1. Magyarországi szocialisztikus mozg.1913. 1o4. 

2. Dokumentumok: 59. 

3. Berend - Ránki: 365-368. 
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mottnak volt mondható" - jelenti a főispán a  belügyminisz-

ternek. /1/ 

Nyomott a hangulat - a háboru előtt néhány hónappal. 

1. BMI, Főisp. bi zalmas ir. l45/1913. 
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RÁBORUS ÉVEK  



HÁBORUS GAZDÁLKODÁSBAN  

Akadozó termelés  

A világháboru más-más hatással volt az ipar különbö-

ző ágára. Már a boszniai válság óta meginduló háborus ké-

szülődés nagyobb katonai megrendelésekhez juttatta első-

sorban azokat a vállalatokat, amelyek közvetlen kapcsolat-

ban voltak a hadiipart irányító finánctőkével. A gyulai ha-

risnyagyár nem kapcsolódott be a katonai termelésbe, s még 

az 1916-os év is "tiszta polgári" év volt az igazgatóság 

jelentése szerint. 

Hatott azonban a háboru megindulását kővető zűrzavar: 

"Teljes fejetlenség mindenütt, az egész vonalon, ez volt 

akkor e helyzet."/l/  Csak a hadiipar és a közlekedés "ka-

tonásitása" volt megszervezve, de a mozgósitás idején a 

polgári termelés folytonosságának biztositására már nem 

gondoltak. "A vasuti menetrend megszünt. Nincs interurbán 

telefon, késedelmes a levél és a csomag, a vagonokat kiü-

ritették, ahol találták, s nem tudták,hol az áru."r2/ 

1. Szterényi: 62-67. 

2. uo. 
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A hitel megdermedt, leállt a pénzforgalom, a morató-

rium—rendelet következtében a pénzintézetek még a munkabé-

rek kifizetéséhez szükséges összegeket sem voltak hajlan-

dók biztositani egy időben. 

Mindezek  a tényezők sulyos problémákat okoztak a há-

boru első hónapjaiban:"... a hadimegrendelésekkel nem 

foglalkozó iparágakban az első hetekben aggasztó mértékű 

munkanélküliség támad."/1/  

A behivások is megaavarták a termelés folyamatossá-

gát. A régi törzsgárda megfogyatkozott, uj munkásokkal 

kellett pótolni helyüket. "Mindeme nehézségek következté-

ben  jól szituált, tőkeerős cégek is zavarba jöttek és 

kénytelenek voltak üzemüket korlátozni vagy beszüntet- 

ni. „/2/ 

Néhány hónapnak kellett eltelnie, wig a gyárak tul-

juthattak az emlitett nehézségeken. Akkor azonban foko-

zott mértékben intuit ujra a termelés, s az 1915—ös év 

pótolta a tőkések 1914—es veszteségeit. 

A háboru első héjnapjaira amlitett gazdasági helyzet 

a gyulai gyárra is érvényes. Bár a harisnyagyár többsé-

gében nőmunkásokkal dolgozott, igy a bahivások kevésbé é- 

rintették, annál jobban érratette hatását a gazdasági élet 

káosza: 

1. Szterényi: 62-67. 

2. uo. 
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... a háboru kitörése után az üzem egy időre nagyon 
a 

redukáltatott, később azonban teljes munkáltatás ak- 

ciója vette kezdetét női munkásokkal"- mondotta Lu-

kács György az 1915-ös közgyűlésen. /1/  

A háboru hatását jól mutatja a gyár termelési grafi-

konja: az állótőke lényegében változatlan állása mellett 

a forgótőke lo %-kal csökkent, hanyatló tendenciát muta- 

tott a hitelezők és adósok görbéje is, s a tiszta nyereség 

424 00o koronáról 292 000-re csökkent. 

Az üzemredukció nyilvánvalóan munkáselbocsájtással 

vagy a munkaidő megröviditésével járt együtt, s ez termé-

szetesen a munkabérek csökkenésével is járt. De kevesebb 

lett az igazgatóság jövedelme is. S amikor jogtalannak tar-

tották a munkások követeléseit bérszinvonaluk megtartása 

érdekében, az igazgatóság jövedelmének fenntartásáért kü-

lönös intézkedést hoztak: az 1915-ös közgyülésen - amikor 

már ismert volt, hogy a vállalat jövedelme alaposan meg-

csappant 1914-ben - megváltoztatták at  igazgatóság és a 

felügyelőbizottság jutalékát,az eddigi százalékos része-

sedés helyett állandó összegben állapitották meg, "ami 

által a vállalat a jövőben adómegtakaritás utján jelenté-

keny összegü kiadástól szabadul meg:' A határozat szerint 

a vezérigazgató 15 000, az igazgatók egyenként 5 000, a 

1. Kgy.jkv.1915. 
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felügyelőbizottsági tagok egyenként 12oo korona tisztelet-

dijat kapnak. /1/  

A valóságban arról volt szó, hogy az előző évben a 

termelés "nagyon redukáltatott", s hogy "sulyos krizist" 

kellett kiállnia a gyárnak. Az igazgatóság fizetését tehát 

azért rögzitették, nehogy az esetleges ujabb csökkenéssel 

a fizetés még nagyobb mértékben csökkenjen. De számitot-

tak az esetleges gazdasági fellendülésre is, mert a rög-

zitett illetmény mellé kimondták, hogy ha a részvénytársa- 

ság tiszta jövedelme 25o 00o koronán - azaz az 1914. évin - 

felül van, ebből a vezérigazgatót 6 5, az igazgatósági ta-

gokat egyedkent 2 % jutalék illeti meg. /2/  

A vezetés óvatosabbá válásfát bizonyitja, hogy a hd-

borus ingadozás ellensulyozására ujabb tartalékokat terem 

tekek: "külön tartalékalap", "osztalékalap", majd "háborus 

veszteségek alap"  szerepel a teketartalékok uj rovataiként 

egymás mellett. /3/  

A központi hatalmak gyors győzelemre számitottak, igy 

nem szervezték meg idejében a nyersanyaggal, tüzelőagyag-

gal való takarékoskodást. Igy természetes, hogy az első-

sorban külföldi nyersanyagot használó textiliparban már a 

1. Kgy.jkv. 1915. márc.21. 

2. Kgy.jkv. 1915.  51.§  

Kgy.jkv. 1915. 
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háboru második évében jelentkezett a nyersanyaghiányi pa-

mutkészletből négy hónapra, a fonalkészletből egy-két hó-

napra voltak ellátva a textilgyárak. /1/  Az antant elzárta 

a központi hatalmakat a tengerentuli nyersanyagforrások-

tól s az Olaszország, majd Románia hadüzenetével teljes 

blokádot jelentett. 

Egyre-másra jelennek meg a nyersanyagok kötelező be- 

jelentését s felhasználását korlátozó intézkedések. Előbb 

a gyapjunyersanyagot kötik le katonai célokra /1915.máj-

jun./, de augusztusban már sor kerül a nyerspamut zárolá-

sára is. Et6ől kezdve egyre bővül a textilipar zárolt cik-

keinek száma. 1916-ban már mindenféle gyapjuáru forgalma 

tilos, 1917-ben nincs olyan pamutáru sem, amely szabad len-

ne /;/ s elenyészően kis mennyisége kerül polgári forgalom- 

ba. 

A készletek felhasználásának arányos elosztására, u-

jabb beszerzésekQszközlésére központi elosztó szervek ala- 

kulnak, s elsőz nek épp a textilipar nyersanyagellátását 

biztositani kivonó Osztrák - Magyar Pamutközpont alakul 

meg. /3/  A bizottságok tagjai azonban gyakran visszaélnek 

helyzetükkel. Minőség, mennyiség és ár területén előnybe 

juttatják egymást, s a kívülállók hangulatának leszerelése 

1. Szterényi: 94. 

2. uo. 	134-138. 

3. Bo. 	94. 
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érdekében 1917 végén állami felügyelet alá helyezik a bi-

zottságokat, majd 1918 végén megalakul a Háborus Gazdasági 

Szerveket Ellenőrző Hivatal is. /1/  Mindezek ellenére 	a 

nyersanyagbeszerzésben hamarosan megindul a lánckereske-

delem. 

A gyulai harisnyagyár igazgatósági ülésein egyre töb-

bet szerepel a fonalvétel napirendi pontként, s gyakoriak 

a panaszok, hogy a tervezettnél magasabb áron kellett vá--

sárolniok. /A pamutfonal ára a háboru négy éve LAlatt hát-

nyolcszorosára emelkedett /2/ 

A nyersanyag- és fütőanyaghiány többször is üzemre-

dukcióra kényszeriti a gyárat. Ugyanakkor lenyomja a munka-

béreket, s az általános áremelkedés fokozza a bérek és á-

rak közötti különbséget, nőveli a profitot. A helyzetet 

- a gyulai gyárra vonatkozó adatok hiányában - a temesvá-

ri fióktelepről szóló ujságcikkel közvetlenül is bemutat-

hatjuk: 

"Mikor a háboru kitört, Vámos igazgató ur azt a kije-

lentést tette, hogy ha a háboru három évig tart is, 

az ő gyárában még dolgozhatnak, mint eddig, ha pedig 

valamely okból munkaszüneteltetésre van szükség, ar-

ra az esezre garantállia a munkásoknak minimálisan a 

mostani keresetüknek a felét. Azt hisszük, hogy egy 

1. Szterényi: 147--155 • 

2. Szterényi: 23o. 
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gyárigazgatótól ennél többet senki sem kivánhat. E-

gyuttal mindjárt leszállitotta a munkabéreket. De mi-

vel a munkásnők akkor még nem voltak a 'szocialisták 

által elbolonditva; ezt minden megjegyzés nélkül tu-

domásul vették...Egy idő mulya anyaghiány kezdett be-

állni, az igazgató egymás után küldte haza a munkás-

nőket azzal, hogy ha szükség lesz rájuk, majd hivni 

fogják. A munkakönyvüket otthagyták. A munkaidőt is 

redukálták heti 4, majd 3 napra. Tavaly ilyenkor, a- 

mikor az elégedetlenség már igen magas fokra hágott 

az egyensuly helyreállitása céljából egyszerre 18o 

munkásnőt 'szabadságoltak: Ekkor ujra helyreállt a 

nyugalom egy időre'. "/1/ 

A  gyulai gyár is közel felére csökkentette a munkás-

létszámot: 1916-ban 295 munkás dolgozott a gyárban./ 2/ 

Románia hadüzenete és az erdélyi harcok idején vető-

dött fel először a temesvári telep sorsának kérdése: ekkor 

a készáru-készlet gyors eladsását, vagy Gyulára hozatalát 

határozták el, s felkészültek Temesvár esetleges "kimenté-

sére". /3/  

Ez teszi érthetővé a Nőmunkásban megjelent cikk továb-

bi részét: 

1. Nőmunkás. 1916. okt. 15. 

2. MTK Békés m. 53o. 

3. Ig.jkv. 1916. nov. 2. 
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Most egy pár hónap óta ujra megkezdődött az üzemre-

dukálás 4-3, majd 2 napra hetenként. Igy aztán elér- 

tek drágasági pótlékkal együtt a8-3o korona kerese-

setet. De tessék megijedni, nem hetenként, hanem két-

hetenként. Vámos igazgató ur - gkinak a jó szívét már 

emlitettem - nem bírta ezt a nyomoruságot már tovább 

nézni, kénytelen volt az idegei lecsillapitása végett 

fürdőre utazni. Pár nappal utóbb az igazgató távollé-

tében a könyvelő egy részvényes jelenlétében sajná-

lattal kijelentette, hogy kénytelen az üzemet egyelő-

re beszüntetni. A munkakönyvet mindenki otthagyhatja, 

ha akarja. Egyuttal megvigasztalta a munkásnőket, hogy 

ahogy a többi el tudott helyezkedni ideiglenesen, ugy 

még ez a 15o is talál munkát, mig az üzem ujra meg 

kezdődik, amiről majd annak idején értesiteni fogja 

őket."/1/  

A munkások egy része - a törvénynek megfelelően - a 

felmondási időre fizetést vagy kárpótlást kért. - Nem kap-

tak semmit. Erre azzal fenyegetőztek, hogy ha megindul az 

üzem, szervezkedni fognak, hogy hasonló "kijátszás" ne tör-

ténhessen meg. 

Igy indul meg ismét a munkások szervezkedése. 

1. Nőmunkás. 1916.okt.15. "Egy szociális érzékü gyárigaz-

gató." 



19o3 	1913  1914 1915 1916 1917 1918 

A BARISNYAGYÁR NYERESÉGÉNEK 

ALAKULÁSA A HÁBORU IDEJÉN 

/Ezer koronában/ 

Bruttó nyereség 

Tiszta nyereség 

424 

292 

S

416 

A :461.40.12.1 28 



93 

Érdekközösség a Hitelbankkal  

Az 1916-ban bekövekezett termelési nehézségek s a te-

mesvári gyár leállitása a részvénytársaság bruttó nyeresé-

gét az 1915. évi eddigi tetőpontról az 1913. évi alá vetet-

te. Ezt a - bizonyára aggodalomra okot adó - helyzetet hasz-

nálta fel a Magyar Általános Hitelbank arra, hogy érdekköré-

be vonja a gyulai harisnyagyárat. A Hitelbank ilyen irányu 

kisérletéről már jóval korábbról tudunk. Az első nyomai en-

nek 1910-ből találhatók. A temesvári telep bővitési lehető-

ségének keresése közben veti fel Weisz Mór, hogy a Hitel-

bank hajlandó a gyár fejlesztéséhez megfelelő összegeket 

biztositani, ha felemelik a részvénytőkét, s az uj részvé-

nyeket a Hitelbank átveheti. Szokásos módszere ez a finánc-

tőkének: felvásárolják az ipari részvényeket, vagy uj rész-

vények kibocsátásakor igyekeznek minél többet megszerezni a 

bank részére. 

1910-ban Weisz Mór tárgyalt is a Hitelbankkal, Braun 

Mór és Czinczár Adolf igazgatósági tagok azonban ellenezték 

az érdekközösséget, amit egyébként a többi igazgatósági tag 

is "megfontolás tárgyává" tett, t.i. azt, hogy "...valamely 

pénzintézeti hatalom esetleg kizárólagos tulsulyban való 

befolyásra tehetne szert, s a nagy bankokkal szembeni aggá-

lyaiknak adtak kifejezést", ezért a tárgyalásokat megszaki-

tották./1" 

1.  Ig.jkv. 191o. jan. 16. 
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1916-ban a Hitelbank az 1910-eshez hasonló ajánlattal 

jelentkezett. Elgondolásadnak megnyerte a részvénytársaság 

elnökét, Lukács Györgyöt, aki a Hitelbank elképzeléseit el-

juttatta az igazgatósághoz. 

Nem lesz érdemtelen, ha kissé részletesebben nyomon 

követjük a tárgyalásokat, mert a Hitelbank módszerét bizo-

nyos mértékben tipikusnak tekinthetjük. Annyiban nem tipi-

kus, hogy nem tönkrement vállalatról van szó, amelynek e-

gyetlen lehetősége maradna csak - ha ezután is fenn akar 

maradni - , a banktőkével való érdekközösség. A gyulai 

gyár virágzásának tetőpontján lépett érdekközösségbe, s épp 

a gyár tönkremenésében fog nagy szerepet játszani a bank. 

Október 18-án terjeszti elő Lukács György a Hitelbank 

ajánlatát, melyben igen kevés, talán nevetségesnek tünő in-

dokot hoz fel az érdekközösség létesitése érdekében: Weisz 

Mór betegsége miatt megfelelő szakemberrről kell gondoskod-

ni, s ezt az érdekközösség megvalósitása esetén biztositani 

tudná a Hitelbank. Egymillió koronával felemelnék a részvény-

tőkét, e részvényeket névértékben /10o K/ a Hitelbank venné 

át, s részvénytőkéje helyes felhasználásának ellenőrzése 

érdekében 3-4 tagot kiván delegálni a gyár igazgatóságába. 

Mindennek ellenértékeként hadseregezá.litást, olcsó hitelt 

és nyersanyag-biztositást igér a vállalatnak. /1/  

Az igazgatóság jelenlévő hat tagjából négy /I/ elle- 

1. Tg. jkv. 19164 okt. 18. 
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nezte az érdekközösséget: 

" ... a részvénytársaságnak mai helyzete mellett nem 

látják szükségét fennforogni annak, hogy a Hitelbankkal 

érdekközösségbe lépjenek, miután a vállalatnak megfe-

lelő tőke és hitel rendelkezésére áll. " /1/  

További érveiket sem árt megemliteni: a gyárnak meg-

felelő szakértője van, a loo koronás részvényátvétel a rész-

vényesek anyagi érdekeinek megcsonkitását jelentené./A tár-

gyalások végén a Hitelbank 12o korona árfolyamon veszi át 

a részvényeket. (z első javslat elfogadása esetén tehát két-

százezer korona azonnali tiszta nyereséghez jutott volna a 

Hitelbank!! 

Ugy látszott azonban, hogy Lukács Györgynek és társá-

nak nem kis érdekei fűződhettek az érdekközösség létrehozá-

sára, mert mindezek ellenére a két igazgatósági tag java s-

latára a következő határozatot hozták: 

"...amennyiben a Hitelbank az elnök által előterje sz-

tett javaslatán tulmenően jelentékeny glőnyöket nyujta-

na a társulatnak és a részvényeseknek, és egyebekben 

az általuk hangoztatott jelen szervezeti állapot fenn-

tartását megfelelőleg biztositaná, ők nem idegenkednek 

az érdekközösségbe lépés iránti tárgyalásba bocsátko-

zástól."/2/ 

Li Ig.jkv. 1916. okt. 21. 

2. 	uo. 



96 

Azt hiszem, ennél többet a Hitelbank sem várt és tár-

hatott az első javaslatra. A határtalan terjeszkedési vágy 

mégiscsak a Hitelbai karjaiba veti a gyárat, s ott eddigi 

eredményeik is megsemmisülnek. A nagy bank hálójában, a-

melynek veszélyességét 1910-ben még oly tisztán ecsetelték, 

hamarosan elvesznek. 

S amint ez a felterjesztési levélből kitűnik, mindezt 

a határozatot 

"...Nagyméltóságod /Lukács György - C.Z./ iránt va-

ló nagyrabecsülésből,. másrészt a Magyar Általános Hitelbank 

megtisztelő ajánlatának méltánylásáért"- teszik. /1/  

1. Ig.jkv.1916.okt.21. 

Lukács György neve eddig is többször szerepelt már a rész-

vénytársaság elnöki tisztségében. Akkor - 19oo-ban - Bé-

kés megye főispánja volt. 1897-ben /32 évesen/ került a 

belügyminisztériumból a főispáni székbe. 19o5 májusától 

a darabont-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere. 

1910-töl 1918-ig - tehát a Hitelbankkal való tárgyalás i-

dején Gyula országgyülési képviselője. Személye a tőke és 

az államhatalom összefonódását bizonyitja. Személyes be-

folyását- az ismert politikus és panamista Lukács László 

testvére volt - többször igénybe vette a részvénytársa-

ság. Innen a nagy előzékenység személye iránt. 
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A kis hal tehát kissé meghajlik a nagy hal előtt - 

csupán a felterjesztő iránti "nagyrabecsülésből" s a nagy 

hal iránti "méltányosság"-ból. Lesz idő, amikor a Hitelbank 

elfelejti visszaadni ezt a nagyrabecsülést és méltányossá-

got az igazgatóság néhány tagjának. 

Október 26-án Scherer Benedek tárgyalt Ervin Kálmán-

nal, a Hitelbank megbizottjával, akinek nevével még sok-

szor lesz módunkban találkozni. Október 3o-án tárgyalja is-

mét az igazgatóság az ügyet, előterjesztve a Hitelbank u-

jabb javaslatát: hajlandó 115 koronával /még nem 12o !/ 

átvenni a részvényeket, egyötöd részét átengedi a részvénye-

se kno k / nehogy méltatlankodjanak a kapesiságonX s főleg, 

hogy az igazgatóság tagjainak jusson az uj részvényekből 

is/, majd igy folytatja: 

" A  Magyar  Általános Hitelbank vállalandó érdekeltsége 

alapján a vállalat nagyarányu fejlesztését ismerné felada-

tának, nevezetesen egyfelől még a háboru időtartama alatt 

is gondoskodnék gyárának foglakoztatásával, másfelől biz-

tositaná azt, hogy a textiliparban a háboru után előrelát-

hatólag előálló nagy konjunktura teljes mértékben kihasz-

náltassanak, végül a vállalat állandó és nagyarányu fej-

lesztését és a részvények mennél jövedelmezőbbé tételét is-

merné feladatának.A szükséges hitelt, természetesen minden-

kor a legelőnyösebb feltételek mellett nyujtaná."/1/ 

1. Ig. jkia. 1916. okt.3o. 
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Az igazgatóságot nem tévesztették meg a Hitelbank le-

velének nagyhangu frázisai. A levél "csak  általános tájé-

koztatást tartalmaz, az igazgatóság egyhangu véleménye az, 

hogy  közlöttek tárgyalás alapjául el nem fogadhatók" - ir-

ják Lukács Gyrögynek válaszikban. /1/  

Ilyen előzmények után dolgozta ki a Hitelbank konkrét 

javaslatait. Ennek megbeszélésére november 11-én összehiv-

ták az igazgatóság és a felügyelőbizottság együttes ülé-

sét. A tárgyalás eredménye a Hitelbankkal való érdekközös-

ség létrehozása lett. 

Az egyességet a következőképp örökítette meg a jegyző-

könyv: 

" A Dr.Lukács György r.b.t.t. elnök által vezetett 

igazgatósági ülés eredményeképpen egyfelől a részvény-

társaság igazgatósága s illetve annak alulirott tagjai, 

másfelől az Ervin Kálmán igazgató által képviselt Ma-

gyar Általános Hitelbank az iparvállalat minél sikere-

sebb müködésének és nagyobb arányu fejlődésének biz-

tositására irányuló együttes törekvésből indittatva 

érdekközösséget létesitenek a következő megállapodá-

sok mellett: 

1.A részvénytársaság alaptőkéje lo 000, azaz tiz-

ezer db,egyenként loo K névértékü névre szóló uj rész-

vény kibocsátásával két millió koronáról három millió 

1. Ig.jkv. 1916. okt. 3o. 
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koronára felemeltetik. A részvények kibocsátási árfo-

lyama darabonként 12o K, amely összegből loo K alap-

tőke emelésére, 2o K pedig a tartalékalapok gyarapitá-

sára fordittatik. A kibocsátandó uj részvényekből 2000 

drb a régi részvényeseknek lesz részvényeik arányában 

átvételre azzal felajánlva, hogy át nem vett részvé-

nyeknek a fentebb megállapított árfolyamban szabad 

kézből való eladására az igazgatóság felhatalmaztatott, 

nyolcezer darab részvénynek és a régi részvényeseknek 

felajánlandó, de esetleg el nem helyezhető részvény-

nek a megállapított árfolyamon való átvételére a Magy. 

Xit.Hitelbank van jogositva. 

2. A vállalat székhelye és központi vezetésének 

helye állandóan Gyulán marad. Ez a kikötés nemcsak az 

eredeti cég fenntartása által indokolt üzleti érdek-

ben, hanem abban a körülményben is találja méltánylan-

dó okát,  hogy  a székhely és központi vezetésnek ilyen 

biztositását Gyula városának fontos erkölcsi és anya-

gi érdekei is megkövetelik, amelyek az iparvállalat meg-

alapitása alkalmával és azóta is a r.társaság különös 

gondoskodását képezte. 

3. Az igazgatóság és f.ü. bizottság ezidőszerinti 

tagjainak valamint a vezérigazgatónak szerzett jogaik 

tiszteletben tartatnak. 

4. Az igazgatósági tagok létszáma 12-re felemel-

tetik aképpen, hogy az eddigi 7 tag mellé 4 tagsági 

h 
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hely a Magy.Ált.Hitelbanknak biztosittatik, egyik  tag-

sági helyre pedig Dr.Lukács György r.b.t.t. lesz be-

választandó, aki egyben az igazgatóság és közgyülések 

elnöke is lesz. Az igazgatósági üléseken az elnök aka-

dályoztatása esetében az igazgatóság legidősebb gyulai 

tagja elnököl. Megállapodnak a felek abban is, hogy az 

igazgatósági tagságok betöltése a jövőben is ezen a-

rány szerint fog történni, vagyis a delegálás joga 4 

helyre vonatkozólag a Magy.Ált.Hitelbankot, 7 hely te-

kintetében pedig a mostani, vagy az azok helyébe lépő 

igazgatósági tagokat fogja megilletni. A felügyelő bi-

zottság tagjainak sorába üresedés esetén kettőt a Magy. 

Á1t.Hitelbank van jogositva kijelölni. Egyik delegált-

ja azonban a létszám felemelésével már a legközelebbi 

közgyülésen beválasztandó lesz. 

5. A vállalat vezérigazgatójának betegsége tarta-

mára elhatároztatik, hogy az ügykezelés rendszeres in-

tézésével az igazgatóság egyiktagja fog megbizatni. E-

zen teendők ellátására Scherer Benedek igazgatósági 

tag személyében felek már most megállapodnak. 

6. A temesvári telep vezetője Vámos Sándor igazga-

tói címmel a központi gyárvezető mai javadalmazásázal 

egyenlő értékű javadalmazást kap,Weisz Mór igazgatósá-

gi tagságának megszünte esetén pedig az igazgatóság 

tagjául fog megválasztatni. 

7. Ezen megállapodások jogérvényes elhatározása 
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végett még ebben az évben rendkivüli közgyülés fog ösz-

szehivatni, amely a megállapodások által igényelt a-

lapszabály módositásokat is el fogja rendelni. 

8. Alulirottak ezuttal kötelezettséget vállalnak 

arra nézve, hogy a vállalat fejlődése és zarvartalan 

együttmükődése érdekéből mindezen megállapodásoknak a 

gyakorlatban leendő becsületes megvalósitását nemcsak 

részvények erejével, de minden tudásukkal is lehetővé 

fogják tenni."/l/  

A szerződésben feltünő módon került előtérbe egy uj, 

vezető személyének , Vámos Sándornak a biztositása. Vámos 

az akkor 59 éves Weisz Mór egyik fia volt, s 1908-ban ke- 

rült a gy4ához titkári minőségben. Előtte Rózsahegyen, majd 

két évig Amerikában igyekezett kötszövőipari ismereteit gya-

rapitani. /2/ 19o8 végén érkezik haza, s két hónapi titkári 

funkciója után a temesvári gyár élére kerül. Az addigi te-

mesvári igazgató - a Gyuláról áthelyezett Silberstein Izi-

dor - a gyár állandó utazója lett. 

A Hitelbankkal való megegyezéskor Weisz Mór biztosi-

totta fiának az igazgatói állást, s nem kis bonyodalmat 

fog okozni, amikor még apja életében beválasztják a köz-

ponti gyár igazgatóságába. 

1. Ig.jkv. 1916. nov. 11. 

2. Békés. 19o8.máj.24. 
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A szerződés jóváhagyására 1916.december lo-re rendki- 

vüli közgyülést hívtak össze. Luk<Ics György az érdekközösség 

megszavalásakor a közgyülésen igy fejezte be beszédét: 

"Az igazgatóságot a transakciónál az vezette, hogy a 

háborus állapotból a békés viszonyokra való áttérést 

gondosan előkészitse. A békés viszonyokból a háborus 

állapotba jutás nem járt annyi nehézséggel és nem vett 

igénybe fay sokoldalu gondoskodást, mint a békés vi-
szonyok beállása a jövőben követel. Az átmenet elő-

készitése céljából szükségesnek és hasznosnak mutat-

kozik az ismertetett érdekszövetséget a Magyar Álta- 

lános Hitelbankkal létesiteni. A magyar nagy-ipar 

fejlesztője a nagy bankok. Hazai viszonyaink szerint 

ez igy van. A Magyar Általános Hitelbank mint egyike 

a nagy világcégeknek a világkonjunkturák utját isme- 

ri és ezen erők behatolásával bizalommal nézhet a vál-

lalat a jövő összes kérdéseinek leküzdése elé."/1/  

Akik komolyan vették ezeket a szavakat, néhány év mul- 

ya alaposan csalódtak. 

A szerződést a közgyülés jóváhagyta. Az igazgatóságba 

ekkor került be Ervin Kálmán, a Hitalbank igazgatósági tag-

ja és szerdai zurday Róbert, a Magyar Pamutipar vezérigaz-

gatója, a nyerspamut beszerzését irányitó Deutsche-Ústerrich-

Ungarische Handels Gesellschaft magyar vezetője, az 1916- 

ban megalakult Magyar Szentkorona Országainak Pamutközpont- 

1. Kgy.jkv. 1916.rendkiv.kgy. 
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ja elnevezésü központi szerv elnöke, s vagy két tucarész-

vénytársaság igazgatósági tagja, a magyar textiltőke egyik 

ismert képviselője, a Hitelbank textilszakembere. 

Szurday még az aznap megtartott igazgatósági ülésen 

vázolta a "hadiszállitási lehetőségeket és az ebből eredő 

előnyöket, a nyersanyagbeszerzés módozatait", s készséggel 

vállalkozott, hogy "illetékes helyeken a szükséges lépése-

ket megteszi ". /1/  1917-ben a temesvári telep hamarosan ha-

dimegrendelésekhez is jut. /2/  

A vihar kezdete  

Alig fél évvel az érdekközösséget létrehozó szerződés 

aláirása után a Hitelbank már megkezdi a szerződés kiját-

szását."A mostani nehéz időkben minden ügyet azonnal kell 

intézni" - mondja Szurday az igazgatóság julius 22-i ülé-

sén, s az "ügyek gyorsabb intézésére" végrehajtó bizottsá-

got neveznek ki. Tagjai: Lukács György, Weisz Mór, Szurday 

Róbert. S hogy az utód se maradjon ki, 'végrehajtó közeg-

ként Vámos Sándor szerepel, aki a Budapesten felállitott 

"nyilvántartó iroda" vezetője lett. /3/  

A nevekből azonnal megállapitható, hogyax a Hitelbank-

kal létrejött kapcsolat eredeti kezdeményezői igyekeztek 

1`. Ig. jkv.1916.dec.1o. 

	

2, 	uo. 1917.márc.4. 

	

3. 	uo. 1917.3111.22. 



lo4  

magukhoz ragadni a gyár vezetését, s ugy látszik, a buda-

pesti nyilvántartó iroda felállitásával ez egyelőre sikerült  

is. Sőt Vámos már is elég nagy hatalommal rendelkezik: Lu-

kács Györggyel és Szurdayval együtt Budapestről irányitja  

a vállalat ügyeit./Nem kétséges, hogy ebben a triumvirátus-

ban Szurdayé a vezető szerep./ A megállapodás szerint fel-

adata volt az összeköttetést tartani a gyulai igazgatóság-

gal,  továbbá sürgős esetekben a budapesti igazgatósági ta-

gokkal egyetértésben tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

/Az iroda 1921-ig maradt meg, ekkor a megváltozott helyzet-

re való tekintettel feloszlatták, s Vámost Temesvárra he-

lyezték.//1/  

1917-ben ismét hatalmas nyereséget könyvelhetett el a 

vállalat. A 3 millió korona alaptőkével rendelkező gyár 

784 282 korona tiszta nyereséggel zár, azaz 26,1 %-os pro-

tot zsebelt be.  De mi volt ez a rózsahegyi Magyar Textili-

pari R~ 47 %-os, vagy a Hazai Fönó és Kötélverő RT 75  %- 
4..  

os nyereségéhez képest!/ 2/  

Egyelőre ugy látszik,a részvénytársaság életében ni-

csenek zökkenők. Vámos intézkedéseit, beszámolóit kisebb 

változtatásokkal elfogadják. Az anyagbeszerzés nehézségeit  

egyébként jól mutatja, hogy 1917-ben már papirfonal vásár- 

1. Ig.jkv.1921.ápr.14. 

2. Textilmunkás. 1918.1sz. március.  
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lására kerül sor.Ez azonban harisnyagyártásra nem válik be, 

s a fonalat a Magyar Pamutiparnak adják át, - azaz Szurday 

Róbertnek, aki "hajlandó volt" átvenni a fonalat, igaz, a-

lapos árcsökkentéssel. 

Az 1917-es év eredményeit Lukács György Vámos Sándor 

működésének tulajdonitja, ki "egyfelől kezdeményezője volt 

a társaság áldásosnak bizonyult rekonstrukciójának /érdek-

közösség a Hitelbankkal - C.I./ és másfelől szakavatott és 

önfeláldozó munkájával felvirágoztatta a vállalatot."/1/  

Munkája elismeréseképpen 3o 00o korona tiszteletdij 

megszavazását kéri az igazgatóságtól /Szurdaynak 5o 000-

et j, s javasolja, hogy a vállalat "láncolja magához ezt a 

kiváló szakértőt" azzal, hogy lo évi szerződést kössenek 

vele. /2/  

A javaslatok mögött nem nehéz felsmerni a budapesti 

igazgatósági tagok között meglévő cinkosságát Vámos gyors 

előtérbe tolása érdekében. 

A javaslat azonban felszínre hozta az igazgatósági ta-

gok között meglévő ellentéteket, s először merült fel a vád 

Vámos Sándor ellen, amiért a vállalatot a Hitelbanknak át-

játszotta. Másrészt nincs minden rendben Vámos elszámolásai 

körül sem. Egy 112 000 koronás elszámolgását nem fogadják 

el,  mert "aggályokat keltő tételek ... discret dolgok is van- 

1. Ig.jkv.1918. jan.26. 

2. Ig.jkv.1918.jan.26. 
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nak benne," ezért azt javasolják, adjanak lehetőséget Vá-

mosnak, hogy "megbizhatóságát igazolja." /1/  Lukács György 

a következő igazgatósági ülésen igyekezett tisztázni az 

"aggályokat keltő tételeket": Vámos ezt az összeget "jóté-

kopy egyesületeknek" adta. /2/  

Az igazgatóság mellett a felügyelő bizottság sem tart-

ja szükségesnek Vámos szerződését. Erre Lukács György a már-

cius 15-i igazgatósági ülésen kompromisszumos javaslattal 

áll elő: Weisz Mór hajlandó lemondani 4 %-os vezérigazgatói 

tiszteletdijáról, ha 3oo 000 koronával végkielégítik, s fi-

ának magasabb jövedelmet biztositanak. /3/( A Hitelbankkal 

történt 1916-os szerződés 6.pontjában ugyantsaz áll, hogy: 

"Weisz Mór igazgatósági tagságának megszünte esetén ... 

/Vámos Sándor - C.T./ az igazgatóság tagjául fog megválasz-

tatni:') 

Czinczár Adolf igazgatósági tag ezt a javaslatot sem 

hajlandó elfogadni, amit azon az alapon igényel Vámos, hogy 

"a vállalatot a Magyar Általános Hitelbanknak átjátszotta, 

minek folytán függetlenségünket elvesztettük."/4°  

A szerződést az igazgatóság migia megkötötte Vámossal: 

4 igazgatósági tag szavazott mellette, 3 ellene, Weisz í .Iór 

1. Tg.jkv.1918.febr.25. 

2. uo. 1918.máre.15. 

3. uo. 

4. uo. 
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tartózkodott a szavazáskor. /1/  

A márciusi közgyülésen viharos vitát váltott ki Vámos 

jelölése, illetve megválasztása 13` igazgatósági taggá. Az 

ellenzék hivatkozott a megegyezésre, mely szerint Vámos ap-

ja életében nem lehet igazgatósági tag. Folmann János, a fel-

ügyelő bizottság elnöke ismét Vámos üzelmeire hivatkozik: 

"Nagy érdekek késztették arra, hogy a szerinte sulyos 

tényeket elhallgatta /t.i`. eddig/, de ha a részvénye- 

sek közül bárki provokálja, kész azokat a közgyülés- 

sel ismertetni. "/2/  

A szavazásnál tzonban a fő részvényesek szavazata dön-

tött - főleg a Hitelbank segitségével - , és Vámost igazga-

tói tagságában megerősitették 6. 

Dr. Follmann nem nyugodott bele a döntésbe. Az augusz-

tus 3-i felügyelő bizottsági gyűlésen ismét felhozta a Vá-

mos-ügyet: a közgyülésen a részvényesek többsége nem ismer-

te $  mik azok a tények Vámos Sándor működésében, amelyek 

bünetőjogi felelősséggel járnak, ezért választották meg i-

gazgatósági tagnak. Végül bejelntette, hogy Vámost feljelen-

tette: 

"Nekem tudomásomra jutott az ő viselkedése, elenged-

hetetlen kötelességem volt ugyis mint embernek, ugy is 

mint részvényesnek, ugy is mint a felügyelő bizottság 

1. Ig.jkv. 1918. márc. 15. 

2. Kgy. jkv. 1918. 
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elnökének a bünvádi feljelentést megtenni. „/1/  

A vitát egy kissé a Békés is "megszellőztette ",de 

"...lemondunk  a disharmónia okainak fejtegetéséről. 

Lemondunk pedig tisztán és kizárólag közérdekből. Egy-

részről mert annak tárgyalását károsnak itáljük, més-

részről és főleg pedig ezért, mert reméljük és elvár-

juk, hogy a kézenfekvő konzekvenciák kölcsönös levo-

násával méltányossági érzület és belátás fog megnyi-

latkozni, hogy a Kötött és Szövött Iparárugyár... o-

lyan közgazdasági intézménye Gyula városának..." a-

melyet "... bármely szempontból történő gáncsvetés he-

lyett akár képzelt, akár fennforgó sérelmek ... leküz-

désével és elfojtásával, fenntartani, megvédeni, meg-

sziládditani és fejleszteni mindenkinek elhárithatat-

lan kötelessége."/2/  

Szóval a Vámos-ügy mögött sok az igazság, de a válla-

lat a városnak hasznos, ezért hagyjuk a személyi kifogáso-

kat, bármi legyen is mögöttük. 

1. Fü.biz.jkv. 1918.aug.3. 

2. Békés.1918. mérc.24. 



MUNKÁSNYOMOR ÉS FOKOZOTT ETAGEDETLENSÉG 

A világháboru kitörése egyelőre félretette azokat az 

ellentéteket, amelyek az utolsó évek nagy megmozdulásait 

eredményezték. A nacionalizmus, a kivételes törvények, a 

munkásvezetők magatartása egyelőre mélypontjára süllyesz-

tették a munkásmozgalmat. A szervezettség a minimálisra 

csökkent a textiliparban is: 

A textilszakszervezet taglétszáma 1914-1916—ban/ 1/ 

Év 1914 1915 1916 

Összes taglétszám 8o 2o 25 

Ez azt jelentette, hogy a szakszervezet névlegesen ma-

radt fenn, s legfeljebb a vezetők fizettek tags<zgi dijat az 

országban. 

A Békés diadalittas cikkben számol be az első háborus 

május elsejéről: 

"Nemrég, a béke nyugalmas éveiben a nyugtalanság szel-

lemét a szakszervezetbe tömöritett munkásság képvisel-

te. Egy nyugtalan tömeg, mely állandóan fenyegetőzés-

re emelt ököllel a fennálló társadalmi rend oszlopai-

nak megtámadásával igyekezett rémitgetni a könnyen hi-

vőket ... 

A szervezettségében bizakodó és nagyralátó socialis- 

1. Jászai: 272-273. 
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must azonban szinte agyontaposta a világháboru.Nemcsak 

elfujta egyetlen lehelete a háboru kezdetének, de gyö-

kerét is elpusttitotta. A nemzetközi, hazát nem ismerő 

socialis munkásságot a nemzet védelmezi a nagy világ- 

felfordulásban. - A fennálló és ledönteni akart tár-

sadalmi rend az, ami nyugtot, enyhet, védelmet nyu,t 

számára...a megrémült, a megszeliditett, a csak nem 

megsemmisült socialismus bevonta a piros zászlót,  nem  

ünnepel május 1-én..." /1/  

Majd kenetteljesen igy folytatja: 

"És mi visszafogadjuk a megtévedt, de megtért gyerme-

ket ott, ahol nem forradalmat, hanem békét teremteni, 

szenvedést enyhiteni, segiteni, alkotni lehet és kell: 

Csak a kézcsókra nyujtott kéz hiányzik ebből a cikkből, 

hogy a megbocsájtás teljessé váljék. 

Pedig lett volna elég ok az elégedetlenségre. Az 1914-

es üzemredukció nyilvánvalóan munkáselbocsájtással járt. A 

temesvári telep háborus munkaviszonyait már előbb idéztük 

a Nőmunkásból.nlitettük, hogy Gyulán 1916-ban 295 munkás 

dolgozott a gyárban, s aligha tévedünk, ha az 1918-ban Gyu-

lán sztrájkoló 137 nőt azonosnak vesszük az ekkor dolgozó 

munkáslétszámmal. Pedig a gyár dolgozott mar 55o munkással 

is. Ha hozzászámitunk 2o-3o fér4imunkást, akkor is 1918-ban 

Li Békés.1915. ápr.25. 
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A HÁBORU HASZONÉLVEZŐI 

A tiszta nyereség, valamint a fizetés és munkabér 

alakulása a zárszámadások alapján 

Tiszta nyereség 

- 	Fizetés és munkabér 

- 1,5mK 

1914 	1915 	1916 	1917 	1918 
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az 19o8-as munkáslétszámnak 25-3o %-a dolgozott. A háboru 

első évében a munkabéreket mindenütt leszoritttták, s a 

későbbi években igen lassan emelkedtek. A Textilmunkás sze-

rint 1918-ban  a gyulai munkások 3 korona bérért dolgoztak 

naponta/, 14 már emlitettük, hogy 1916-ban Temesvárott két-

hetenként 28-3o koronát kerestek a munkások. 

Pedig az árak sokszorosára emelkedtek a háboru előt-

tinek: sitojás ára 3 fillérről 7o fillérre, a cipő 14 koro-

náról 25o koronára, a ruha 5o koronáról l000 koronára - 

mintegy htisszorosára - emelkedett, /2/  s a munkásnők bére 

alig érte el a háboru előttinek kétszeresét. Ennek a bér-

politikának a következménye csakis elképesztő elnyomorodás 

lehet; a vármegye közgyülsésén Grünfeld Jakab, a helyi szo-

cialista munkásmozgalom egyik vezetője, megrenditő képet 

festett a rekvirálások során tapasztalt nyomorról: 

"A szegényebb város részben a legtöbb házban egész csa- 

pat gyermeket talált ruha és lábbeli nélkül. Ez az 

állapot a gyermekhaladdóság oly elijesztő arányait 

idézi elő és a betegségeknek, a tüdővésznek olyan ter- 

jesztője, hogy ebből a nemzedékből alig marad egész- 

séges gyermek."/3/  

S mialatt a munkásoktól áldozatot vártak a háboru ér- 

1. Textilmunkás. 1918.4.sz.jvliws. 

2. Bé kéa. 1918. s zept. 8: 

3. Békés. 1918.márc. 3. 
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dekében, türelmet a bérekben, a vállalat tiszta nyeresége 

1917-ben több mint kétszerese volt az utolsó békeévinek. 

/36o ezerről 784 ezerre nőtt./ Bruttó jövedelme majd meg-

háromszorozódott./424 ezerről egymillió-százhetvennényezer-

re./ 1918-ban tiszta nyeresége megegyezett az előbbi évi-

vel, de azt a munkáslétszám ujabb csökkenésével s a meg-

gyorsuló áremelkedéssel érte el. 

A Textilmunkással hívta fel a gyulai munkások figyel-

mét a kiáltó ellentétre: 

"A gyulai kötszövőgyár részvénytársaság alaptőkéje 3 

millió korona, mult évi tiszta nyeresége 784 282 ko-

rona volt. Mondjátok meg tisztelt szaktársak és szak-

társnők, mennyi a ti nyereségetek?"/1/  

A háborus nyomor ujra szerve zkedésre kényszeritette a 

magyar munkásosztályt. A szakszervezeti tagok létszáma 

gyorsan emelkedett: 

A szakszervezeti tagok létszáma 1916-1918-ban/2/  

1916 	1917 	1918 

Összes szakszervezeti t. 55 338 	215 222 	721 437 

Ebből textilszaksz.tag 	25 	3 64o 	11 7oo 

Ebből nő 	7 	2 86o 

1. Textilmunkás`. 1918. l.sz . március 

2. Jászai: 272-273'. és Nőmunkás. 1918.jul.l. 
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1917-ben tudunk a textilmunkások gyulai csoportjának 

meglétéről is, amelyről a városi rendőrkapitány elégedet-

ten állapitotta meg, hogy "a háboru alatt semmiféle mükö-

dést ki nem fejtettek. "/1/  Ez év májusában mér a kenyérért 

hiába várakozó nők fenyegető menetben vonultak a péktől a 

p`Igárme sterho z. /2/  

1918 már a forradalom éve Magyarországon. Különösen a 

juniusi általános sztrájk vált veszélyesség a hatalom szá-

mára. A megyében 5 üzem 328 munkása sztrájkolt ebben az i-

dőben, köztük a csabai Hubertus kötőgyár 117 és a gyulai 

harisnyagyár loo - más adat szerint 137 - munkása. /3/  A 

főispán kiméletlen fellépésre szólitja fel az alispánt ju-

nius 28-án: 

"Felhívom, hogy mindazokat, akik dolgozni akaró mun-

kásokat rábeszéléss(1, fenyegetéssel, megfélemlités- 

sel munka felvételében akadályozzák, általában a 

most folyó sztreik kolomposait, vagyis akik a sztreik 

fenntartását bármi módon elősegitik, katonai büntető 

törvény 327 szakaszába ütköző az állam hadi ereje el-

len elkövetett bűntett miatt tartóztassa le és ka-

tonai ügyészségnek adassa át ... felkéred, hogy táv- 

iratilag jelölje azokat, a kik eddig jelenlegi sztreik-

ban letartóztattak."/4/ 

1. BML MMI Alisp. ir.6288 /1918. 

2. Békés.1917.máj.2o. 

3 , BIAL Főispált.ir. 213o/1918. 
4. 	uo. 
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Az alispán választávirata szerint eddig letartóztatás nem 

történt, a nyomdászok aznap, a vasutasok másnap felvették 

a munkát. A főispán mégis felterjeszt egy kimutatást a hon-

védelmi minisztériumnak "azon üzemek felmentett alkalma-

zottjairól és munkásairól,,, a mely üzemekben ezidőszerint 

sztrájk van."/1/ (A felterjesztett névsort nem ismerjük.) 

A gyulai munkásnők sztrájkja még Junius 4-én kezdő-

dött, s 'mostani eseményektől /juniusi áltálános sztrájk - 

C.I./ teljesen független régibb keletü munkabér differen- 

ciákból származik,, 	a szankciókat ezért nem alkalmaz- 

zák  

Az okokat a Textilmunkásból ismerjük: 

„ Négy héttel ezelőtt a gyulai kötyzövőgyári munkás-

nők közismert nyomoruságos helyzetük javitása érdeké-

ben a gyárigazgatósághoz fordultak béremelésért. A 

háborus konjunktura alatt milliókat szerzett a gyári-

gazgatóság, azonban a 3 koronás napdzámokst nem akar-

ta felemelni. Könytirtelen és lelketlenség azokkal a 

munkásokkal szemben, akiknek köszönheti a gyárigazgató-

ság azt a milliókat, amelyeket a munkásokkal koplal-

tatott meg,'/3/ 

A Békés pedig az alispáni jelentést - foglalja össze, a- 

l. BML Főisp.ált.ir. 213o/1918 

2. uo. 

3. Teztilmunkás. 1918. 4.sz. julius. 
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melymozgalom külső jeleiből arra a következtetésre jut, 

hogy "ezen mozgalomnak ugy kezdeményezése, mint későbbi 

irányitása Gyulán kivül álló helyről történik és közpon-

tilag irányittatik. "/1/  

A nagy sztrájkok után julius 27-28—án ülésezett a 

textilmunkások országos értekezlete, s megelégedéssel álla-

pitotta meg, hogy 16 város 4880 munkása képviseltette magát 

az országos fórumon. Űsszegzi az addig lezajlott sztráj-

kokat: 14 városban 22 bérmozgalmat indítottak a munkások, 

s csak egy volt eredménytelen. A hozzászólók közül Szaba-

dos Katalin a gyulai munkásnők ötpchetes sztrájkjának 

eredményességéről számolt be, s "hogy a gyulai munkások 

megértették már, hogy szervezetükérás alapokra kell fek-

tetniök, hogy megélhetéssüket magasabb szinvonalra emel-

hessék...", Heim Anna temesvári munkásnő szerint Temesvá-

rott a három textilgyárban nincs szervezetlen munkás. /2/  
Az 1918—as események már a forradalmi válság kiala-

kulásának első jelei voltak, s néhány hónap mulya alapve-

tő változások történtek a magyar tnténelemben. 

1. Békés. 1918.julius 14. 

Itt emlitem meg, hogy a gyulai munkások 1918 mArciusá-

ban már elérték, hogy üzemszünet esetén 5o %—os bért 

kapjanak a temesvári telep munkásaihoz hasonlóan. 

2. Textilmunkás. 1918.5.sz. augusztus. 



KÉT  FORRADALOM  

A négy évig tartó háboru 1918 őszén véget ért. A fel-

gyülemlett elégedetlenség, a háboru okozta ínség és nyomor 

elszánt megmozdulásokra késztette a proletariátust, s az 

1918 őszén kialakult politikai válság a polgári demokra-

tikus forradalomhoz vezetett. Október 31—én táviratban ér-

tesitette a Nemzeti Tanács a város polgármesterét, hogy a 

törvényes hatalmat átvette. A polgármester aznap este a 

városháza nagytermében rendezett gyűlésen hozta ezt a vá-

ros tudomására. Martos Manó, a gyulai munkáspénztár igaz-

gatója a szocialista párt gyulai szervezete nevében azt ja-

vasolta, hogy alakitsanak ideiglenes végrehajtó bizottsá-

got, s november 3—án meg is választották a Nemzeti Tanácsot 

Gyulán is. /1/  

A tömegek monban nem voltak megelégedve a polgári de-

mokratikus forradalmat követő változásokkal, alapvető prob-

lémáinak megoldására alig tett kísérletet. A kezdeményezést 

a Kommunisták Magyarországi tártja ragadta magihoz, s vál-

lalta a forradalom radikális vévigvitelét. Békés megyében 

mindössze négy alapszervezet megalakulgásáról tudunk: End-

rodön /1918.dec.2o/, Szarvason /1918.dec.28./, Dobozon 

1. Scherer: 338. es MTK Békés m. 138. 
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/1919.jan.5./ és Békéscsabán /1919.jan.6./ /1/  A négy szer-

vezet alakulása nem tükrözte eléggé a tömegek forradalmi 

hangulatát. Amikor a kormány március 15-ével akarta ki-

nyilatkoztatni a polgári demokratikus forradalom pártjai-

nak egységét, s március 15 nimbuszát kivánta felhasználni 

az egység szükségességének hangoztatására, a nép már a 

kozelgő proletárforradalom hangulatával ünnepelt. A gyulés 

szónoka Martos Manó, a Szociáldemokrata Fázi elnöke volt. 

"Részletesen fejtegette, hogyan szuletett meg a forra- 

dalom. Beszéde a mult büneinek ostorozásában s egy 

szebb jövő reményében csucsasodott ki. 

Az egybegyült sokaság cca 8-10 eoo ember a legnagyobb 

áhitattal hallgatta meg a szónok minden szavát s ami-

dőn a beszédét azzal fejezte  be,  hogy éljen a vilá-

got megváltó szociáldemokrácia - földet rengető éljen-

zés volt a felelet."/2/  

Az események gyorsan haladtak a proletárforradalom 

kikiáltása felé. Gyulán már a Tanácsköztársaság megalaku-

lásának másnapján, március 22-én átvette a hatalmat a mun-

kástanács.A munkástanácsba minden vállalat elküldte megbi-

zottait, a harisnyagyárból Kardos György, Kiss Sándor és 

1. MTK Békés m. 116. 

2. Békés m.1918--1919-ben. 63./Részlet a polgármesterhez 
cimzett jelentésből a március 15-i népgyülésről./ 
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Kolozsi Péterné voltak a munkástanács tagjai. /1/  

A vesztes háboru után felfordult gazdasági életben 

az év elején a termelés minimális lehetett. A szén- és 

nyersanyaghiány változatlanul fennállt, s a Tanácsköztársa-

ság alig változtathatta meg ezt a helyzetet. Emlitettük, 

hogy 1918-ban 137 munkús /+ férfiak ?/ dolgozott a gyárban, 

s 1919 áprilisában a harisnyagyár munkáslétszáma 131 nő-és 

24 férfimunkásból állt. 

Március 26-án jelent meg a Forradalmi Kormányzótanács 

rendelete az ipari üzemek, bányák, bankok szocializálásá-

ról. A proletárdiktatura legfontosabb geladata az élelme-

zés megoldása és az ország védelme volt, ezért elóbb az 

élelmezési ipart szocializálták a könnyűiparban, de hama-

rosan sor került egyéb társaságokra is$: gyufagyár, József 

szanatórium, tejszövetkezet. /2/  

A Textilmunkás 1919.április 1-i számában még mindig 

arról ir, hogy hamarosan bekövetkezik a textilgyárak seo-

cializálása is: 

"Szaktársak, szaktársnők! Mindenki maradjon helyén és 

teljesitse kötelességét. A forradalmi kormányzóta-

nács termelő munkát vár tőletek. Az ország népe le 

van rongyolódva, nektek kell posztót, szövetet, vász- 

1. Vörös Zászló.l919.márc.27. 

2. Hunya: 13-14. 
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nat szőni, amellyel föl kell ruházni a munkás és 

földrnivesproletárok millióit...Addig is dolgozzunk 

nyugodtan. A termelés folytonosságában nem szabad 

febnakadástak beállnia. Ezentul csak a mienk lesz 

munkánk édes gyümölcse."/1/  

Mig a legtöbb gyulai üzem szocializálásáról beszámol-

nak az ujságok, a harisnyagyárról nincsenek dokumentuma-

ink. Mindenesetre a szocializálás első lépéseként bejelen-

tett üzemi muntiásigazgatás itt is bekövetkezett, mert egy 

alkalommal tudunk a munkásbizottságról, de ismerjük a ter-

melési biztos nevét is /Kardos György./ Kardos már április 

14-én mint üzemi biztos irja alá a munkások segélyezésének 

jegyzőkönyvét. A Textilmunkás azt irja, hogy a textilipar 

szocializálása befejezödott! /de Kardos nevét csak az au-

gusztus elsejei számában közli a termelitiztosok között. /3/  

A proletárdiktatura alapvető változásokat hozott a 

munkások munkakorulményeiben. Március 3o-án általánossá 

tette a betegségi és balesetbiztositást, kiterjesztette a 

terhes anyák segélyezésének idejét, április 14-töl beve-

zette a 8 bras munkanapot és megállapitotertta az órabérek 

legalsó határát, április 26-án gyermekvédelmi rendelete je- 

1. '1'e xti lmun kás .1919 . ápr. l . 

2. uo. 	1919.jun.l. 

3. uo. 	1919.aug.1. 
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lent meg, stb,stb. /1/  

A szervezeti élet is megélénkült. A textilszakszerve-

zet taglétszáma a legmagasabbra emelkedett: nem kellett 

félni az elbocsájtástól a szervezkedés miatt, sőt a ha-

talom alapja épp a munkásság szervezettsége. A Tanácsköz-

társaság rövid fennállása alatt tudunk harisnyagyári kul-

turesoport müködéséröl is. Április 20-án - majd másnap 

megismételve - jókékony célu szinielőadást tarto ttak az 

Erkel Ferenc Szinkörben saját könyvtáruk és a helybeli 

háborus özvegyek és árvák javára. /2/  

S alig néhány nappal később román burzsoá csapatok 

szállták meg Gyulét. Ezzel a proletárhatalom 33 napi fenn-

állás után megszünt a városban. 

1. liptai: 215-219. és Textilmunkás.1919.máj.l. 

2. BML Direkt . ir. 4889/1919. 





AGYONSZANÁLT VÁLLAKT 

Gazdasági helyzet 1919-től 1931-ig 

A háboru után uj helyzet állt a magyar gazdasági é-

let előtt: nemcsak a hadigazdálkodást kellett átállitani 

a békés termelésre - amely eleve nehéz feladatok elé állí-

totta a vállalatokat - , hanem az Osztrák - Magyar MonaF-

chia felbomlásával teljesen át kellett szervezni a magyar 

ipar szerkezetét, valamint kereskedelmei , pénzügyi kapcso-

latait. Megszünt a Monarchia piaca, de a fejlettebb tagál-

lamok versenye is, az utódállamokkal sokáig rendezetlenek 

maradtak a kapcsolatok. A Monarchiára méretezett gazdasági 

szerkezet egyes iparágakban tu lterme lést , máshol hiányokat 

eredményezett az uj határok között. 

Egyelőre a tüzelő- és nyersanyaghiány okozza a legtöbb 

problémát, igy azok a gyárak is kénytelenek alapos üzemre-

dukcióval dolgozni, melyek a megváltozott körülmények kö-

zött kedvező eladási lehetőségekkel rendelkeztek. Az első 

két év szervezetlen gazdaságpolitikája után 1921-ben Hege-

düs Lóránt próbálkozik a gazdasági élet stabilizálásával. 

Az áruhiány és a papirpénz fokozott kibocsátása miatt meglé-

vő inflációt deflációs politikával kísérli meg megálli- 
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tani. A bankóprés leállitása azonban pénzszűkét, igy ka-

matlábemelést hozott, az állami bevételek minden eszközzel 

való fokozása,a tőke "megcsapolása", a nagytőke elégedet-

lenségét vonta maga után, mely rájött az inflációs poli-

tika előnyére. Hegedűs lemondása után ujra megindul a ban-

kóprés. Mind a kamatlábemelés, mind az állami hitelakciók 

közvetitése busás jövedelmet hoz a hitelintézeteknek, el-

sősorban a hitelt monopolizáló nagybankoknak. Féktelen 

spekulációs időszak következik. A nagybankok fokozott fi-

gyelemmel fordulnak az ipari beruházások felé, hogy megnö-

vekvő vagyonukat értékállő tőkévé változtassák. 

A csendes infláció okozta konjunktura 1923-ban ujabb 

fordulatot vesz: a pénz meggyorsult elértéktelenedése a-

kadályává válik a termelésnek. Az éví végén ezért megkez-

dik a stabilizáció előkészitését, s 1924. julius elsejé-

vel megjelenik a pengő. A stabilizáció ujra biztositja a 

profit értékállóságát. 1925.január elsejével végre megszü-

letik az uj vámtarifa is, amely általában 3o %-os védővám-

mal védi a magyar árukat. 

A hosszu válság és pangás lassan megélénkülésbe vált 

át, és rövid ideig tartó konjunktura következik a magyar 

ipar számára. /1/  

1. V.Ö.: Magyarország gazdasága: 26-31, 44-54,68-84, 90-

130 9  138-17 0 . és 198-214. 
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Ebben az átalakulásban a textiliparnak volt a legtö-

retlenebb az utja. 

Már a háboru utáni válság sem egyformán érintette a 

magyar ipar egyes ágait. Mig a Monarchia kiszolgálására 

berendezkedett iparágak tulméretezettségük miatt alapos 

üzemredukcióra és leépitésre szorultak, a textilipar még 

kedvezőbb helyzetbe került. Mig az összes ipar 55,1 %-a 

maradt a háboru utáni Magyarországon, a textiliparnak csak 

41,8 A--a. /l/  A textilipar tehát a legkevésbé függött a 

belső piac fizetőképességétől, hisz egyáltalán képtelen 

volt ellátni ezt a piacot. Inkább a fütő- és nyersanyag-

hiány, valamint a hitelviszonyok befolyásolták müködését. 

Ugyanakkor a gyenge  magyar  textilipar nagy segitééget ka-

pott a behozatali tilalmakkal, majd az 1925-ös uj vámsza-

bályokat, amely épp a textiliparnak kedvezett leginkább: 

az általános 3o db-os vámtarifa @elvett a textilipari cikke-

ket 5o %--os vámtarifával védte. 

Nem véletlen tehát, hogy 1920 és 1922 között 43 uj 

textilgyár alakult Magyarországon, /2/  közöttük 3 Békéscsa-

bán. /3/  192o-ban a Rokka Kötszövőgyár, 1921-ben a Mercur 

Szövöde, 1923-ban  az Excelsior  Harisnyagyár.) De tudunk 

Gyulán is két kisebb kéziszövő üzemről 1922-ben. /4/  

1. Magyarország gazdasága: 32. 

2.  uo. 354. 

5. Békés vármegye 231. 

4, Textilmunkás 1922.szept.l. 
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A textilipari munkások száma is ezt a kivételes fej-

lődést bizonyitja: 

A textilipari munkások létszámának alakulása/1/  

1921 	1924 	1929 

Textilmunkás összesen 

Százalékos növekedés 

	

12 992 	27 963 	44 446 

	

loo 	215 	342 

A megye textilipari munkássága is jelentősen megnő: 
/2/ 

az 192o-as 779-ről 193o-ra 1924 főre emelkedik létszámuk: 

Ez a fejlődés ugyan nem éri el az országos fejlődést, mert 

csupán két és félszeres a gyarapodás. /Igaz, az összeha-

sonlitás megbízhatóságát alaposan csökkenti, hogy a Békés 

megyei adat már 193o-ból való, igy a válság nyilvánvalóan 

közrejátszttt a létszám alakulásában./ 

Különös, hogy ebben a textmlkonjunkturában a gyulai 

harisnyagyár állandó szanálási nehézséggel küzd, megerő-

södni az egész évtizedben nem tud, s végül is a nagy gaz-

dasági válság idején önállóságát is elveszti: beleolvad a 

Columbia Textilipari Részvénytársaságba. 

1. Magyarország gazdasága: 36o-364. 

2. Békés vármgegge 154. 
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Az okokat Gyula és a gyár akkori körülményeiben keres-

hetjük: 

1. A gyárigazgatóságból 1917-ben alakult budapesti 

végrehajtó bizottság a gyors intézkedések szükségessége 

ürügyén önkényesen intézte a gyár ügyeit. Ebben a bizott-

ságban "hozzáértő" ember Gyuláról csak Vámos Sándor volt; 

nagystilü spekulációi, feltünésre vágyó karrierizmusa sok-

ba került a részvénytársaságnak. A másik "szakember",Szur-

day Róbert elsősorban saját vállalata, a Magyar Pamutipar 

érdekeit képviselte, s nem egyszer hátrányos szerződéssel 

"szerezte be" - saját gyárából - a harisnyagyár részére 

a gyersany altot . 

2. Gyula 1919.április 24-től 192o. március 28-ig 

közel egy évig - román megszállás alatt volt, igy min-

den valószinüség szerint nem a magyarországi gazdasági vi-

szonyok hatottak a gyár üzemeltetésére. A román megszál-

lás gazdasági hatását - termelési lehetőségek, nyersanyag-

ellátás - viszont nem ismerjük. A  részvénytársaság vagyoná-

nak több mint felét kitevő temesvári gyártelep végérvénye-

sen román területen maradt. A temesvári telep igazgatása 

az első időkben roppant nehézségekkel járt, mert az akkori 

román hatóságok alig tették lehetővé az érintkezést. U-

gyanakkor az idegen tulajdonban lévő vállalatok ellen kü-

lönleges rendszabályokat foganatositottak. 
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3. A Magyar Általános Hitelbank a vállalat nehézsége-

it arra használta fel, hogy közvetlen hasznát gyarapitsa 

s a pénzügyi manipulációival a vállalat vagyonát néhány 

év alatt bekebelezze. 

De lássuk közelebbről az eseményeket! 

Egy nagystilü bankspekuláció  

Emlékezhetünk arra, hogy a Hitelbank a háborus gazda-

ság kihasználását, a háboru után várható konjunkturára va-

ló felkészülést hangoztatta, amikor az érdekközösséget 

megkötötte a gyárral. Akkor az igazgatóság "megnyugtató-

nak" tartotta, nogy olyan jelentős intézmény veszi szár-

nyai alá a vállalatot, mint a Hitelbank. 

A valóságban egészen más történt. 

A Hitelbank négy év óta szólt bele a vállalat igazga-

tásába. tár részvényeivel még kisebbségoen volt, már is 

sikerülu a vállalat vezetését kezébe vennie, főkepp Lu-

Kács György segitségével s Vámos iánuor vezérigazgató—ne-

lyettessé választatásával. Most, a háboru utót, gyorsabb 

utemoen kezdi meg a vállalat különállásának teljes felszá-

molását. 

192o—ban 	azzal az inaokolással, Hogy a hi -Lel- 

viszonyoknak nem relel meg a vállalat tőkéje, az alaptőke 

felemelésest határozzák el 3 millióról 9 millióra. A javaslat 
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értelmében a régi részvényesek 1 — 1 arányban a 2oo koro-

na nevertéku részvényt 3oo koronáért kapják,s a részvények 

másik felének átvéte&ére "alakitsanak szindikátust", akik 

60o koronáért átveszik a részvényeket. A 30000 részvény-

böl l0000—et a HitelbanKvett át, s ezzel az alaptőkét je-

lento 45000 részvényből 14000—rel a Hitelbank rendelkezett, 

de 1921—ben ujabb felvásárlásokkal már ld000 részvény van 

a kezében. Ha pedig hozzászámítjuk Szurday 1322, az általa 

képviselet Magyar Pamutipar 2000, a Hitelbankot képviselő 

Ervin Kálmán 1551 és a velük teljesen egy hangon beszélő 

Vámos Sándor 1039 részvényét, összesen 4902 részvényt, ez 

a Hitelbank részvényeivel együtt már 2202 részvény, a 

45000—nek több mint 5o %—a. Luics György részvényeire már 

nincs is szükéég, hogy a pesti nagytöke abszolut tobbség-

gel rendelkezzék a részvénytársaság közgyülésén. /1" 

Az alaptokeemelés csak "sima" spekuláció volt. 

A lavina a temesvári gyár ügyével ke zdődott. 

A temesvári telep helyzetéről a háboru után eloszor 

1921 nyarán tájékozodtak. iákkor a.erült ki, hogy a 35 mil--

116 leies tartozásra csak 25 millió fedezet van, tehát 8 

milliós hiány mutatkozott. 	mig 1,)1y—ben a gyulai gyár 

még több mint egy milliós nyereséget mutatott ki, most 

ez is 5 milliós veszteséggel zárt. A közgyülés megdöbbenve 

1. Kgy.jkv.192o,1y21. 
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vette tudomásul a nercvárt eredményt. 

Az igazgatóság megpróbálta objektiv okoKal magyarazni 

a hatalmas veszteségets a gyár 43 millio korona adosságot 

vett fel, s a román Kormány Kedvezőtlen arányban mindössze 

21 es fél millió leire valuoztatta át, s ezzel 11 millio 

lei veszteség Keletkezett. A kamatorra 3 millió leit kel-

tett fizetni. A nagy pamuthiány idején jelentős pamutt'o-

na.at vásároltak, de áresökKenes kovetke ze tt be,  s ez u-

jabb 3 ás fél millio .Lei veszteséget jelentett. Egyébként 

Temesvár 5 75o 000 leit, Gyula 7 millió koronát jövedelme-

zett volna, ha a vállalatot "elemi csapások" nem érik. /1/  

Akkor még ugy látszott, hogy lo-15 millióval a gyárat 

konszolidálni lehet. Minden percben várható volt azonban a 

hitelezők jelentkezése, ezzel a csőd kimondása. A gyár 

kényszerhelyzet előtt állt. /2/ 

Ebben a szorongatott helyzetben jelentkezett ismét a 

Hitelbank, hogy a vállalat szanálását megteremti, a szük-

séges hiteleket és (garanciákat biztosit ja. 

A szanálási terv elfogadására összehivott közgyülés 

elhatározta, hogy a temesvári telepből külön vállalatot csi-

nálnak, hogy igy megmeneküljön a külföldi érdekeltségeket 

sujtó hátrányos megkulönböztetések alól. A Hitelbank ke- 

1. Ig.jkv. 1921.ápr.14. és Kgy.jkv. 1921.jun.3o. 

2. Kgy.jkv. 1921.jun.3o. 
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zességet vállal a gyárért a jelentkező hitelezőkkel szom-

ben. Az uj vállalat eladott részvényeiből szanálható a 

gyárár,  s  5o %-át a gyulai telep megtartja magának, s bár-

mikor eladhatja. Braun már akkor kételkedett benne, hogy 

ezzel a gyár szanálható volna, s azt javasolta, hogy a meg-

maradt részigényeket mielőbb adják el, mert az utána járó 

kamatok magasabbak, mint amennyit a temesvári telep osz-

talékként fizet értük. 

A Hitelbank - amikor kezességet vállalt a gyárért -

átvállalt a követelésékből b millió koronát, ha : ezt az 

összeget három éven belul tetszés szerinti időben 25o ko-

ronás részvényenkénti áron részvénytőkévé alakithatja át' 

/Mint emlékszünk, a gyár részvényei 192o-ban már boo ko-

ronát értek a részvénytőkeemeléskot./ Ez a megegyezés 

tehát azt jelentette, nogy a Hitelbanknak bármikor jogában 

áll e4 00o részvényt kibocsájtani, ha a részvények ára az 

inflációs időben bármilyen magasságig emelkedik is, a Hi-

telbank ezeket a részvényeket 25o koronáért tarthatja meg. 

Figyelemreméltó, hogy a Hitelbank nem kölcsönt adott, 

hanem átvállal tartozást azzal a joggal, nogy bármikor o-

lyan mennyiségü részvényre válthatja át, amely a gyár ak-

kori részvényeinek telét tette ki, igy a részvénytársasági 

vagyon felfalásának döntő eszköze lehetett. 

Az igazgatóság később "vis makor"--nak nevezte ezt a hely-

zetet. A most összehivott kozgyülésen csak "foraulopont"- 
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ként emlegette a Hitelbank ajánlatát, talan maga sem lát-

va a következményeket. 

A közgyülesen többen is hangoztatták, nogy nemcsak 

a lei átszámitásával alakult ki ez a hatalmas deficiti, ha-

nem "muiasztások is történtek-, a közgyülés a mulasztások 

körültekintő kivizsgálását követelte. Nyilvánvalóan szemé-

lyi kifogások merültek fel, s a vezetés felelősségre vona-

sát tűzte ki  a kovetkező határozat: 

a legközelebbi rendes kozgyülés elé (4,[lan részle-

ues jelentést terjesszenek, mely actataibol egyrészt 

kiderüljdn, gogy a mai előterjesztésben megemlitett 

veszteségekért és károsodásokért a vállalat valame-

lyik és melyik tényezőjét terheli-e hiba és amely 

másrészt a részvényeseknek megadja a módot, hogy az 

esetleges hibákért és mulasztásokért való törvény és 

alapszabályszerü felelősségre vonás és kártéritás 

jogának gyakorlása dolgában is elhatározásra jut-

hassanak.n/1/  

Különösen Czinczár Adolf ismerhette ezeket a hiá-

nyosságokat, de egyelőre alfogadta a szanálási javaslatot 

a "kritika érvényesithetésének fenntartásával." /2/  

A támadások elsősorban Vámos Sándor ellen irányultak. 

Első intézkedésként a budapest irodát felszámolták / s Vá- 

1. Kgy.jkv. 1921. Rkiv.kgy. 

2. uo. 
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most Temesvárra helyezték a gyár eladásáig." 

A gemesvári telep eladása 1921.julius 1-én meg is tör-

tént. Egy bukaresti cég vette át 11 és fél millió leiért, 

s megalapította belőle a Standard Prima Fabrica de Li.orapi 

din Timisoara céget. /2/  (Az eladást Szurday Róbert és Er-

vin Kálmán bonyolitotta le.) 

S hogy a "transaction mennyire nem oldotta meg a gyár 

szanálását, az év végén nyilvánosságra hozott mérleg bi-

zonyitotta: 192o.január 1-től 1921.junius 3o-ig terjedő 

másfél év mérlege 1o9 518 o19 korona deficitet mutatott. 

A "mulasztások" kivizsgálása után Vámos Sándor ellen 

- aki ekkor már Czinczár Adolffal és Szurday Róberttel e-

gyütt vezérigazgató minőségben állt a gyár élén - harminc 

oldalas vádiratot nyujtottak be: felelőtlen gép- és fonal- 

vásárlások, márka- és svájci harisnyaüzlet, önkényesen fel-

vett előlegek, jótékonysági adakozások címén elköltött ma-

gánkiadások szerepelnek a vádireitban. Önkényes intézkedé-

sei miatt Scherer és Berényi igazgatósági tagok már előbb 

id le akartak  mondani. /3/  
A bíróság néhány vcidpont alól felmentette, máshol kár-

téritésre kötelezte Vámost, s a december 17-i igazgatósági 

1. Ig.jkv. 1920. ápr.14. 

2. Kgy.jkv. 1921.dec.29. 

3. Ig.jkv.1921.ápr.14. 
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ülésen felszólították, vezérigazgatói tisztségéből és i-

gazgatósági tagságáról azonnal, kártérités nélkül mondjon 

le. /1/ 

Vámos ügye ezzel a határozattal egyelőre lezárult. A 

vád utóhullámai azonban megtalálhatók minden közgyűlésen, 

s azt bizonyitják, hogy Vámos igen simán került ki a vád 

alól ezzel a megoldással. 

Három év telt el 1918 óta. Ekkor választották be Vá-

most a gyár igazgatóságba. A három év keserü tanusággal 

bizonyitotta be, hogy azoknak volt igazuk, akik Vámos 

megválasztása ellen a leghatározottabban tíltakoztak. Y2/  

1922-ben 'megnyugtató kibontakozás"-ról, a szanálás 

befejezettségéről beszél az elnök a közgyülésen. Ez a 

szanálás elsősorban a Hitelbank áldozatvállalásának kö-

szönhető - szerinte; amikor kezességet vállát a gyár ösz-

szes tartozásáért. Igy 1922-ben már az előző évi loo mil-

liós veszteséggel szemben alig 1 milliós veszteség mutat-

kozott. 192o-1921-ben mindkét telep állandóan üzemben volt, 

1922-ben " ha nem is teljes mértékben", de állandóan üze- 

1. Ig.jkv. 1921.dec.17. 

2. De hogy Vámos üzelmei mögött ott volt Szurday jótáka.,már 

a papirfonalak eladásakor bizonyitottuk. 1921-ben a M. 

Pamutipartól drágán lekötött fonal mérséklését kéri az 

igazgatóság, s Szurday 5oo koronáról előbb 400-ra majd 

2oo koronára tudja leengedni az árakat. 
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melt a gyár, s a termékek könnyen eladhatók voltak. /1/  

Végre az 1922-23-as évet nyereséggel zárta a gyár. 

Ugy látszott, végképp megszabadultak a csőd nyomasztó 

jelenlététől, s a következő év is biztatóan indult. Az 

infláció ugyan már magasra szökött, de megkezdődtek az 

előkészületek a stabilizációra. 

Ezt az időt használja feli a Hitelbank a gyár teljes 

megszerzésére. A Hitelbank kezében ott volt az 1921-ben 

6 millió korona kölcsönért megszerzett jog 24 000 rész-

vény kibocsátására. A joggal most jelentkezett - közvet-

lenül a stabilizáció előtt: 1924 április-májusában. 

A részvénytőke-emeléshez rendkivüli közgyülés összehi-

vását kérte. 

Az 1924. április 8-ára összehivott közgyűlésre az e-

gyik részvényes, 1brenfeld Salamon szervezni kezdte a kis-

részvényeseket a Hitelbank azon botrányos szándéka ellen, 

hogy a Krárom évvel ezelőtt kikötött 25o koronáért kiván-

ja átvenni a részvényeket, holott az inflációs időben ez 

nevetségesen jelentéktelen összeg. 

A Hitelbank megbizottja, Ervin Kálmán megsejthette a 

készülődést, s"közgyülésen nem merte eredeti elképzeléseit 

előterjeszteni, hanek nagylelküen bejelehtette: " 

"...bár a M.Á.H.B-ot kétségtelenül megilleti az a jog, 

hogy 24 000 drb részvényt 25o K-ás árfolyamon, összesen 

1.  Kgy.jkv. 1923. 
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tehát  6  millió koronáért átvehessen, azonban tekintettel 

a vállalat sulyos helyzetére, kötelezően bejelenti, hogy 

a darabonként 25o K helyett lo 000 (!) K-jával veszi át 

a ri.Á.H.B. részére biztosított jogánál fogva a 24 00o drb 

részvényt összesen 24o millió korona értékben."/1/  

Hát ez eléggé alapos engedmény volt! Mi lett volna, 

ha nem szervezkedik az ellenzék!? 

De hogy még igy is nem kis jövedelme lehetett a Hitel-

banknak a részvények ilyen árfolyamon való átvételéből is, 

azt Ehrenfeld felszólalása bizonyitja: 

"... felfogása szerint az 1921-ik évi május hó 4-én 

tartott közgyűlésen megállapított 6 millió korona vé-

telárat a leinek akkori 4 K-ás árfolyama szerint va- 

lorizálni kell, s igy a részvényeket nem az Ervin 

Kálmán igazgató által felajánlott 24o millió korona, 

hanem csak 600 millió korona fejében hajlandó a MÁHB-

nak ádengedni. "/2" 

Hogy mennyire igaza volt Ehrenfeldnek, a következők-

ben bizonyithatjuk: 1924 februárjában bevezették a stabili-

záció előkészitéseként a takarékkoronát, s a visszafizeté-

seket dollárátszámitással eszközölték. Illő lett volna hát, 

hogy a Hitelbank is igy érvényesitse követelését. 

1. Kgy.jkv. 1924.ápr.8.Rkiv.kgy. 

2. uo. 
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Mennyit ért 1924-ben az egyOri 6 millió korona? 

A korona dollárárfolyama helyett ,K a svájci frankra 

való átszámitásával rendelkezünk: 

A korona árfolyama svájci frankban /1/  

be papirkorona = 

svájci frank 

1 aranykorona= 

papirkorona 

1914.junius 	1o4,28 	/jan.1/ 	1,01 

1921.december 	o,76 	137 ,84 

1924.május 	o,0065 	17 866,00 

A korona elértéktelenedése tehát 1921.december és 

1924. május között 13o-szoros volt. Az 1921 decemberében 

átvett  6  millió korona 1924 májusában 78o millió koronát 

tett ki, igy az ellenértékeként kibocsátható 24 00o rész-

vény értéke egyenként nem lo 000, hanem 32 5oo korona 

volt. Tekintve, hogy a Hitelbank ajánlata nem májusban, 

hanem áprilisban volt, igy az elértéktelenedés még nem ér-

hette el a májusra kimutatott mértéket, a reális ösuzeg 

ezzel a számitással is 600 000 00o körül lehetett. 

Éhrenfeld meglepő bejelentésére az igazga tóság nevében 

Scherer próbált meg érvelni: 

1. Magyarország gazdasága: 84. 
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p... a MÁHB az által, hogy a cca 15 milliárdra rugó 

kölcsönt az elmult évben átlag 25 %-ért engedélyez-

te a vállalatnak, az Ehrenfeld Salamon által kivánt 

vételárnak legalább ötszörösét hozta áldozatul a tár-

saság javára, mert ha ezt az összeget más hiteligé-

nyeinek kielégitésére forditja, avagy un. kosztpénz 

alakjában helyezi ki, 6o-72 %-ig terjedő jövedelmező-

séget biztosithatott volna... "/1/  

S ha még ez sem elég az aggályoskodóknak, óvatosan 

bár, de nyiltan megfogalmazta a valóságos helyzetet: 

"Tart attól, hogy az Ehrenfeld részvényes indítvá-

nyának elfogadásával előálló szerződésszegés esetén 

a MAHB fdlmoddja a kamatlába és ha ez az esetleges 

emelkedés csak lo 14-ig terjedne  is,  ami még mindég 

mérsékelt kamatlábnak volna tekinthető, egy év a- 

latt több mint háromszorosát jelentené annak az ösz-

szegnek, melyet Ehrenfeld részvényes az önként fela-

jánlott 24o millió korona vételáron felül még köve-

tel."/2/  

Szóval "vis major" mindenfelől - ezt vegyék tudomá-

sul a részvényesek! 

A Hitelbank ajánlatát a közgyülés elfogadta. 

A javaalat elfogadásával a Hitelbank látszólag 34o 

1. Kgy,jkv. 1924.ápr.8. Rkiv.kgy. 

2. uo. 
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millió tiszta nyereségre tett szent. Ennyi volt az Ehren-

feld által felfedett valódi ár és a részvények átvételi 

ára közötti különbség. 

Valójában ennél sokkal többről volt szó. 

A Hitelbank a közgyülésen kibocsátott és a Hitelbank 

által megtartott ujabb 24000 részvényével már is abszolut 

többségre tett szert a részvényesek között, s mint rész_ 

vényes lényegében a gyár legfőbb tulajdonosa lett. /A 

69 00o részvényből 37 9o5-tel, a részvények 55 %--ával ren-

delkezett./ S a részvények tulajdonosa nemcsak a részvé-

nyek mindenkori értékének, hanem részvényei arányában a 

részvénytársaság vagyonából rá eső részének is birtokosa 

volt. A gyár vagyona ebben az időben 9 milliárt korona, s 

ennek 55 %-a, 4,9 milliárd a Hitelbank tulajdonában volt, 

amiből 3,3 milliárdot 1924-ben, az 1921-es 6 millió ellen-

értékekónt kibocsátott uj részvényekkel szerzett meg. 

Ervin Kálmán elégedetten iilhetett le igazgatói széké- 

be. 

Ezzel a részvénytőke-emeléssek a részvénytársasig al 

laptőkéje 14 millió korona lett. 

A vállalatnak azonban még mindig tulajdonában volt az 

a 7,5 millió névértókü Standard-részvény, amit a temesvá-

ri gyár eladásakor megalakult uj vállalattól átvett a gyu-

lai gyár. Ez a részvénytömeg nagy teher volt a társaság 

tőkéjében. 



139 

Most a Hitelbank a "szanálás" érdekében 2o millió 

lei értékben átvette ezeket a részvényeket, melyet a gyár 

tartozásainak "apasztására" fordítottak. A részvényeket 

a gyár öt éven beeül visszavásárolhatta a Hitelbanktól, ha 

a tőkésitett kamatokat lefizeti érte/ 1/  

Mindezttermészetesen nem ingyen cselekedte a Hitel-

bank. Mindenekelőtt kikötötte, ha a részvényeket másnak 

adja el, az esetleges veszteségeket 2 millió leiig a gyár 

megfizeti a Hitelbanknak. Továbbá a Hitelbanknak a Válla-

lat "szanálása érdekében" hozandó"áldozatainak némi renu-

merációjaképpen" a kötőgyár részvénytőkéjét 2o millió ko-

ronára növelik , s a kibocsátott részvényekből 3o 000 da-

rabot a Hitelbanknak joga van átvenni 2o 000 koronás ár-

folyamon./Tehát még mindig olcsóbban, mint az Ehrenfeld 

által előirányzott árfolyam.//2/  

A Hitelbanknak azonban még ez sem volt elég. A követ-

kező javaslata az volt, hogy ugyanezen a közgyülésen egy 

második részvénytőke-emelés is történjék, amely 4o milli-

óra emelje a részvénytőkét ugy, hogy a régi részvényesek 

1-1 arányban jegyezhessenek a részvényekből. 

Nem lesz nehéz felgedezni a Hitelbank spekulációjá-

nak lényegét. 

Ujabb "jótékonyságával" átveszi a vállalatnak terhes 

1. Ig.jkv. 1924. ápr.8. 

2. uo. 
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temesvári részvényeket, de ujabb részvénytőke—kibocsátás-

sal növelni kivánja részesedését a gyulai gyár részvénye-

iből. S amikor már igy kb. kétharmad részét megszerezte a 

gyár részvényeinek, az ujabb részvénytőke—emeléskor már 

megengedheti magának azt a nagylelkü gesztust, hogy 1-1 

arányban vásárolható részvényjegyzést ajánl fel. Ebből 

természetesen kétharmad részta Hitelbank fog jegyezni. 

Ha ez a terve sikerül, lényegében magáénak mondhatja 

a gyulai gyárat, olyan jelentéktelen lesz a magánrészvé-

nyesek aránya. 

A Hitelbank célja olyan nyilvánvaló volt, hogy a rész-

vényesk közül többen élesen birálták az ujabb spekulációt. 

Ujra előkerültek a régi vádak emlegetése azok felé, akik 

a vállalatot a Hitelbanknak átjátszották, s ezt a helyze-

tet előidézték. 

A javaslat ellen Ehrenfeld birálatot olvas fel, "mely-

nek sorén az igazgatóságot és a MÁH&-ot sértő kifejezések 

miatt elnök két izben is rendre utasitja.""1/  
Schererválasza már az elmult közgyülésinél is nyíl— 

tabb: 

NA beterjesztett határozati javaslat alapját képező 

egyesség szükséges voltát kifejtve... a javaslat a-

lapját képező egyezség érvényre emelése az egyedüli 

lehetőség a vállalat további fennállásának, fejlesz- 

1. Kgy.jkv. 1924.máj.lo.Redkk.kgy. 
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tésének és jövedelmezőségének biztositására. Évekkel 
bizonyitja, hogy a javasolt egyezség elvetése elke-

rülhetetlenül  maga után vonná a vállalat fizetéskép-

telenségét és felszámolását."/l/  

Azt hiszem, ennél világosabban felesleges megfogal-

mazni a Hitelbank spekulációinak eredményéti a vállalat 

néhány év alatt odáig jutott, hogy teljesen a Hitelbank 

magatartásától függött további léte. Ellentmondani nem 

lehetett. 

A Hitelbank tervezetét természetesen elfogadták, hi-

szen egyedül a Hitelbank is képes volt leszavazni a kis-

részvényeseket. A közgyülés határozatára csak a jogi 

formaság betartása érdekében volt szükség, s a bankelle-

nes kirohanások csupán szépséghibák voltak a határozat-

nál. 

Az ujabb részvények megszerzése után nem volt már 

szükség a kisrészvényesek jelenlétére, meg is változtat-

ták az alapszabályokat: 

% A közgyülés határozatképes, ha legalább lo részvé-

nyes van jelen, akik az összes részvények egynegyed 

részét képviselik."/2/  

A husz részvényes mellett tehát már tiz is elég a 

szavazatképességhez. Néha ennyi is nehezen jön össze ez-

után. Ugysem hallgatják meg őket* s ugyis leszavazzák el- 

1. Kgy.jkv. 1924.máj.lo. Bendk.kgy. 

2. uo. 
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lenjavaslataikat. Néha a vállalat néhány részvénnyel ren-

delkező tisztviselőit tessékelik be a közgyülésre, hogy 

a szavazatképességet elérjék. A további közgyüléseken a-

lig volt néhány kültag. A részvényesek közgyülése az i-

gazgatókból és néhány tisztviselőből állt. 

Messze jutottunk attól a helyzettől, amikor a köz-

gyülés 49--5o, néhány részvénnyel rendelkező gyulai pol-

gárbél tevődött össze. 

Négy rutinmanipuláció 1924—ben a Hitelbank részéről 

— s a gyulai gyár önállósága többé csal látszat maradt. 

Hogy ez a látszat meddig nad fenn, a Hitelbank jóindula-

tától függött. 

1924 ujabb fordulat volt a vállalat életében. 

"Szélmalomharc"  

A közgyüléseken tovább folyik a már megkezdett vita. 

A vád Vámos és a Hitelbank ellen egyre élesebb, s egyre 

bizalmasabb dolgok látnak napvilágot. 

A közgyülésen Ehrenfeld engedélyt kér, hogy az ügy-

vezető igazgató 1921.december 17—én az igazgatóság elé 

terjesztett jelentéséből felovashasson./Ez a Vámos—féle 

ügy kivizsgálásának jegyzőkönyve./ 

"Scherer Benedek és több részvényes az engedély meg- 
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adása ellen tiltakozik. Elnök megengedi, hogy Ehren-

feld a jelentés tartalmát jeggzet gyanánt használ-

hassa. Miután Ehrenfeld tullépi a kapott engedély ke-

reteit és állandóan olvas az ügyvezetői jelentés azon 

részénél, hol az  foglaltatik, hogy ezt a jelentést 

bizalmasnak tekinti és kizárillag az igazgatónak szán- 

ta, az elnök félbeszakitja a felolvasást és annak 

folytatását nem engedi meg, mire Ehrenfeld kijelen-

ti, hogy az ügyvezetői jelentést a lapokban ki fog-

ja nyomatni és a mérleget, amennyiben azt a közgyü-

lés elfogadná, meg fogja fellebzni." /1/  

Scherer szerint Ehrenfeld nem fogja elérni célját, de 

„ ...elérheti azt, hogy a vállalat eredményes vezetése 

szempontjából annyira szükséges harmonikus ügyüttmü-

ködés bittositása érdekében a társulat székhelye e-

setleg Budapestre lesz áthelyezve."/2/  

A vád azonban nem csillapul el a vállalat átjátszá-

sa miatt, s hogy a vállalat tul nagy hiteleket vesz fel, 

a kamat felemészti a gyárat; 

"Itt csak a Hitelbank és nem a gyár csinál jó üzle-

tet S ... a kimutatott haszon, melynek realitásához 

az ő /Czinczár Adolf — C.I./ véleménye szerint szó 

fér, a forgalomhoz arányitva csekély."/3/ 

1. Kgy.jkv. 1924. Rendes kgy. 

2. uo. 

3. Kgy.jkv. 1925. 
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Újabb vitát kavar fel a pengőre való áttérés. 1925--

ban megtörténik a vállalat vagyonának átértékelése pengő-

re. A felértékelés telőbb természetesen koronában végezték 

el, s ezután számították át pengőre. A vállalat teher ol-

dalán 19 milliárd  korona szerepel, s ebből 11 milliárd a 

hitelezők rovatában. A megdöbbentő eredmény hatására is-

mét magasra csapnak a szenvedélyek: 

"A temesvári telep semmivé vált és még mindig 11 mil-

liárddal tartozunk. A Hitelbank kamat- és árfolyamdif-

ferencia címén 25 milliárdot vont ki a vállalattól"--

mondja Czinczár a közgyűlésen. /1/  

Amikor pedig pengő-értékben 1925.junius 30-án 1,5 mil-

lióban állapitják meg a vállalat vagyonát, Ehrenfeld ke-

serűen jelenti ki: 

"Ha az 1916-os mérleget /az érdekközösség létreho- 

zása előtti utolsó mérleg/ összehasonlítjuk a mai 

mérleggel, kitünik, hogy ki lettűnk fosztva."/2/  

/A vállalat vagyona 1916-ban  4,5 millió korona volt. 

A pengő és a korona nagyjából egy árfolyamon mozgott az 

említett időkben./ 

Scherers nyiltan "szélmalomharc'-nak nevezi Csinczá-

rék vádaskodását, kifejti azon véleményét, hogy nem hi- 

1. Kgy.jkv. 1926.Rendk.kgy. 

2. uo. 
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szí, hogy az esetleges bírósági tárgyaláson magánosoknak, 

akadékoskodóknak adjanak igazat, s ezzel egy virágzó vál-

lalatot tegyenek tönkre. 

Pedig  a vádak még mindig szaporodnak: a közgyülést 

hétköznapra hivják össze, a gyulai ujságokban meg sem hir-

detik, nem teszik közzé a nyereség-veszteség számlát, a 

kamatterheket a vállalat ideig-óráig bírja, a tiszta ha-

szon alig két százalékos, a vállalat vagyona elhint. 

Mindezért a pesti igazgatósági tagok a felelősek, akik a 

gyulaiak előzetes hozzájárulása nélkül adtak-vettek, in-

tézkeditek. /1/  (Most mondták ki nyíltan, hogy a vállalat 

bukásának okait a pesti igazgatóság manipulációiban kell 

keresni!) 

Czinczár azonban évek óta hit ba kisérli meg a válla-

lat összeomlásának okait feltárni. Nem tud hozzájutni a 

bizonyítékokhoz. 

Scherer válasza már hatalmi emelvényről történik: /2/  

"... a közgyülés összehivása az elnök kizáralagos jo-

ga, melyben a részvényeseknek nincs beleszólltásuk... 

a helybeli lapokban leközölt hirdetmény, valamint a 

nyereség-veszteség számla közzététele nem kötelező... 

Visszautasítja a további bírálatokat is: az előző é- 

vek mérlegeit, melyeket Czinczár most kifogásol , ,iinden 

1. Kgy.jkv. 1926. máj.2. 

2. uo. 
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évben jóváhagyták, igy ma már elévült, s a Vámos-ügyet is 

lezárták már.  

Czinczár - a jegyzőkönyvből ki nem derithető pontok-

ból álló - inditványt terjesztett a közgyülés elé, ame-

lyet Scherer "céltalannak és komolytalannak" nevezve el-

vetősre javasol. 

Czinczár keserüen válaszol egykori igazgatótársa fö-

lényes válaszára: 

"...4 a multban azért tekintett el a megtorlástól, 

mert kilátásba volt helyezve a sanálás. Jóhiszemü-

ség; ~és toleranciáját most nem szabadna ellene fel-

használni. Miután a Hitelbank nem váltotta valóra a 

reménycet, most kell visszatérni erre. A sanálásra 

számitani nem lehet..."/1/  

Tehát a régi vádak kerülhettek ismét elő Czinczár 

inditványában.  

Az akadékoskodás kezdett kényelmetlenné válni az 

elnöklő Scherernek, s ismét hatalmi szó következett:  

... a kisebbség jogát a törvény határozza meg, mely 

kimoddja, hogy ily eljárás csak ugy kérhető, ha a 

kisebbség a részvények lo százalékát és a megfelelő 

költségeket a biróságnál deponálja." /2' 

1. Kgy.jkv. 1926.máj.2. 

2. uo.  
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A javaslat felett szavaztak, hogy a "törvény" alap-

ján eldöntsék jogosságát: 166 2o5 szavazattal 6711 ellené-

ven leszavazták az inditványt. Sbből 15o 00o részvénnyel 
az igazgatóság 

✓Fiát tagja rendelkezett az általuk képviselt bank vagy i- 

parvállalat harisnyagyári részvényeivel együtt. Mi volt 

ehhez képest a vádlók és szémpatizánsok jelentéktelen 

részvénye! /1/ 

Most derült csak ki, miért kellett a Hitelbanknak a 

vállalat részvényeit még ilyen arányban is megkaparin-

tani. Spekulációit a részvények tiz százalékának szervez-

kedése is veszélyeztethette. 

A Columbia Textilipari RT gyulai gyára  

A stabilizációt nem cbkáig élvezhette a gyulai haris-

nyagyár sem. Pár  1928-ban  tultermelésre panaszkodnak a 

textiliparban: /2/  

"... a Standard-harisnyák tulprodukciója lépett fel 

Magyarországon, a külföldi államok védővámjai miatt 

kivitel nincs. A nyersanyag 6o 96-kal p  a készáru csak 

5-l0 %-kal emelkedett a megnövekedett verseny miatt." 

A vállalat nyereségkimutatása érzékenyen mutatja a 

1. Kgy,jkv. 1926. máj. 2, 

2. Békésmegyei Fairlap. 1928. máj.2o. 
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gazdasági hanyatlást:

A hartsnyagyár tiszta nyereségének alakulása

1926-27 /másfél év/ 67 059»22 P nyereség

192Ö 56 oo5»94 P

1929 25 ^37,4o P

A Hitelbank ezt az időt használja fel a gyár önál

lóságának teljes megszüntetésére. sz természetesen az 

1916-os egyezmény megszegését jelentette» de épp csórt 

kellett kivárni ahhoz as lépéshez egy újabb kényszerbely- 

zetot» araikor a gyár ’’megmen tüzének" ürügyén felszámol

hassák a különállást, ¡árrészt az 19oo-as részvónyalúirú- 

si felhívás szerint a gyárat 50 évre alapították, igy jo

gilag is tiszta helyzetet tersaat a határidő lejárta.

192íM»n Qég csak központi iroda felállítását határoz

zák ol. zt özurday hóbort a következőképixin indokolja meg 

az igazgatósági Hősen:

”... a kötött-ezövött iparban észlelhető ólos verseny» 

mely még u Hitelbank érdekolt: égéhez turtozó iparvál

lalatok között is sajnoson tapasztalható» indokolt

tá tette, hogy az üzeni első racianalizásális kisór- 

let ként Budapesten próbaképpen egy évre iroda állít

tassák fel, melynek vezetésével Gálámon Oszkár igaz-
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gató bizatott meg. Ennek az irodának a rendelteté-

se a központtal kontaktusban a szükséges nyersanya-

gok beszerzése és a készáru eladása mellett,lehető-

vé tenni azt, hogy a három hitelbanki harisnyagyár 

ugy g  gyártott áru minőségére, mint az eladási kon-

diciókban azonos elvek szerint járjon el, hogy a jö- 

vőben ne szoritsák egymást abba a kereskedelmi és 

közgazdasági szempontból tarthatatlan helyzetbe, 

hogy egyes cikkeket állandóan csak veszteséggel lehet 

értékesiteni. "/l/  

Egyelőre  tehát arról van szó, hogy a megfogyatkozott 

nyereség emelése érdekében kell a versenyt kiküszöbölni. 

A tőke szervezkedik a profit érdekében, a monopolárak 

megteremtése érdekében. Most nem több nagytőkés csoport 

szervezkedésé+4i, hanem egy nagybankhoz tartozó vállala- 

toknak a bank által való tömöritásét kisérhettük figyelem-

mel. A szindikátus-jellega átszervezéssel a beszerzést és 

eladást kivették a gyulai igazgatóság kezéből, bár a vál-

lalatok részvénytársasági különállása egyelőre megma-

radt. /2/  

A központi iroda élére Salamon Oszkár, egykori veszp-

rémi gyárigazgató, jelenlegi gyulai igazgató került, aki 

1. Ig.jkv.1929.máj.lo. 

2. Csige Varga Antal gyulai ügyvéd "Utazás a gyulai kö- 
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erre az állásra mindenképpen megfelelt: testvérbátyja, Sa-

lamon József Tivadar a bácsi Rotschild- csoport bizalmi em-

bere volt a Magyar Általános Hitelbanknál. 

A központi iroda felállitás ellenére az 1930-as gaz- 

dasági évet jelentős veszteséggel zárták./ 159 926 P/ 

A Hitelbank nem várt tovább: elbatározta az érdekeltségé-

hez tartozó három gyár - a budapesti, veszprémi és gyulai - 

különállásának megszüntetését. 

Az 1931.febr.l2»i igazgatósági ülésen terjeszti elő 

Szurday Róbert az egyesitási tervet: a veszteséggel záró 

s a Hitelbanknak eladósodott gyárat a bank hajlandó "meg-

menteni" - immár nem tudom hányadszor - i de le kell mon-

dani függetlenségéről: 

... a Hitelbank dacára a sulyos pénzhiányoknak, haj-

landónak mutatkozott a társasággiil  szemben fennál-

ló mintegy 2 400 000 pengő követelését részvénytő-

kévé átalakitani azzal a feltétellel, hogy a három 

vállalat összeolvasztása utján nagy tőke erős egész-

séges vállat alkul, mely racionális üzletvitellel 

tudja ellensulyozni a sulyos gazdasági viszonyok 

következményeit... A mai gazdasági helyzetben... az 

tőgyár körül"  cimü cikkében már "mggjásolja" a követ-

kező lépést, az önállóság teljes megszüntetését, sőt 

a gyulai gyár elsorvasztásától fél. /Békés.l93o.okt.19./ 
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egyetlen kivezető utat a rokonszakmáju vállalatok 

legszorosabb együttmüködésében és7a termelés lehető 

legracionálisabb berendezésében látja, ami csak fu-

zió utján valósitható meg. Maga az állam is támogat-

ja a fuziós törekvéseket illetékkedvezmények nyuj- 

tásával."/1/  

A február 23-ra összehívott utolsó részvénytársasá-

gi közgyülés egyhangulag határozta el az egyelülést. El-

lenvélemény nem volt. A néhány évi "szélmalomharc" után 

alig volt kiváncsi valaki a gyár bukására. Ervin Kálmán 

és Szurday Róbert el sem jött a közgyűlésre, a felügyelő 

bizottságból és az igazgatóságból hét tag volt jelen, s 

ezeken kívül még hat részvényes jelent meg az utolsó köz-

gyülésen. A közgyülés jegyzőkönyvét mér  alá sem irták a 

gyulai gyár igazgatói. Felesleges volt. /2/  

Igy vesztette el függetlenségét az Első Gyulai Kö-

tött és Szövött Iparárugyár másfél évtizeddel azután, 

hogy a gyár igazgatósága - a részvénytársaság elnöke és 

a Hitelbank iránti "tiszteletből" - tárgyalásokat kez-

dett a Hitelbankkal, és létrehozta az érdekközösséget. 

A gyár belépett a Hitelbankhoz tartozó Columbia Tex- 

1. Ig.jkv. 1931.febr.12. 

2. Kgy.jkv. 1931.febr.23. 



154 

tilipari RT-ba, létrejött a Hitelbankhotx tartozó textil-

vállalatok összevonása. Bevonták a gyulai kötöttárugyár 

részvényeit, s 82o 00o korona alaptőkével megalapitották 

az uj részvénytársaságot, amelyben a gyulai gyár 12o 000 

korona részvénytőkével volt képviselve. Megszünt a gyulai 

igazgatóság, néhányan bekerültek a Columbia igazgatóság6- 

ba. 

A Hitelbank érdekeltségi köre ujabb vállalattal 

gazdagodott. /1/  

1. A Hitelbank textilérdekeltsége a harmincas években a 

következő volt: 
r1} 

Magyar Pamutipar 

Pannonia Kender- és Lenipari RT 

Linum Taussig Sámuel és Fiai Lenfonó és Szövő-

ipari RT 

Hazai Fésüsfonó és Szövőgyár RT 

Columbia Textilipari RT 

Magyaróvári Müselyemgyár RT 

Rokka Kötszövőgyár Békéscsaba. 

/Gereblyés: 14./ 
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Kedves 'r an ár ur ! 

E'nézést kérek a zavarásért, 

bemutatni do'gozatom váz'atá 

Minden Szolnokon fe" e' het5 

évek fegyelmi anyagát nem ka 

tár igazgatója szerint azt n 

neti Intézetben ta' á' ható  an  

beszélnem Tanár urra' . 

Azt kérném, hogy tessék sziv 

mikor kereshetném fel tanár 

de ha  lehetne  hétfői vagy c 

megjeVö'ni, mert hétfőn sza 

csak két órám van, és igy 

Fáradozását, szives türe'mé 

Szo'nok, 1 972. szeptember 20 



igéretemhez hiven szeretném  

got átnéztem, egyedű' a 20-as  

kézhez, mert az Állami Levél-

nézhetem át. Még a Párttörté-

de annak kutatását meg kell  

enni időpontot  megjelölni,  

. Elnézést, hogy ismét kérek,  

öki napot tessék szives 'enni  

pom van, csütörtökön pedig  

sem megoldható 'enne.  

őre is köszönöm  

4,r,1;,14,co~  • • ••  

Balogh Lukácsné  

Gel' ér Jul ienna  

6  



VÁLSÁG ÉS NYOMOR 

Nehéz évek 

A Tanácsköztársaság bukása után az uralkodó osztály 

kiméletlen meg °adásba kezd a proletariátus ellen. Nemcsak 

a prolatárhatalom vott vezetői elleni közwvtlen megtorlást 

jelentette ez — a gyulai direktórium három tagját még a 

románok kivégezték — hanem a pBritérdeket szolgáló, hosz-
szantartó nyomorpolitikát is: 

"1919 augusztusától kezdve a munkaadó érdekeltség a 

munkásokat szemben a bosszu politikáját folytatta, 

ugyis mondhatnánk, a kiéheztetés politikáját, a kié-

heztetéssel akarta a béreket letörni és a kiéhezte-

téssel akarta a munkásokat engedelmes munkásokká 

tenni."/1/  

A megtorlás minden módszerrel folyt: katonai, rendő-

ri, politikai, ideológiai. 

A Tanácsköztársaság rendelkezéseit megsemmisitették. 

A munkabérek nem haladhatták meg a prolatárhatalom alatt 

bevezetett bérek 5o A-át, bérfizetés helyett csak előle-

get kapnak a munkások, s bár a 48 órás munkahetet egy i- 

1. Szakszervezeti Értesitő. 1922.aug.1./Idézi: Magyaror-

szág gazdasága: 92./ 
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deig nem változtatjáa meg, a szociálpolitikai intézkedé-

seket megsemmisitik. /l/ 

Ugyanakkor a háboru idején kezdődő inflációs folya-

mat felgyorsul. Az inflációs időszak kárvallottai a bér-

ből és fizetésből élők, de különösen a munkásosztály és 

földnélküli parasztság, akiknél a munkabér emelkedése mesz-

sze elmarad a pénz romlása mögött, s az igy létrejövő ex4-

raprifit a tőkéseket gazdagitja, mialatt az infláció meg-

szabaditja őket régi adósságaiktól. 

A bérek és árak fokozott eltávolódására spekuláló 

tőke nyiltan bevallja az ebből eredő hasznot: 

"Ne  felejtsük el, hogy a mar ipar versenyképessé-

gét eddig csupán az biztositotta, hogy a munkabérek 

a békebeli béreknek csak 2o-25-szörösét tették, ho-

lott valutánk külföldi vonatkozásban ötvenedére, sőt 

volt idő amikor csaknem századrészére csökkent... 

Hogy meddig tarthatók fenn fenn a mai munkabérek, az 

a magyar gyáriparnak ez idő szerint legfontosabb kér-

dése."/2/  

Az összeállított bérindex jól jellemzi az elnyomo-

rodás fokát: 

1. A munkásosztály összetétele: 93-95. 

2. Magyarország gazdasága: 75-76. Idézet a GYOSZ titká-

rának beszámolójából. 
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A munkabérek alakulása 1921-1929 között /l/ 

Évi átlagbér P. Index 

1912 1307 lo0,0 

1921 522 39,9 

1928 505 38,6 

1923 Soo 38,2 

1924 965 73,8 

1925 1273 97,3 

1926 1318 100,8 

1927 14o7 1o7,7 

1928 1465 112,1 

1929 1483 113,5 

A huszas évek elején kialakult  mélypont  hatalmas bér-

sztrájkok kitörését eredményezte. 1922-ben 352 sztrájkban 

43 000 munkás vett részt. A sztrájk a Békés megyei tex-

tiliizemekre is kiterjedt. Előbb a három csabai textilü-

zem munkásai szüntették be a munkát /;"majd sztrájkba kezd-

tek a gyula munkások is:  

"Az elviselhetetlen nyomoruság végre a gyulai munkás-

tesvéreinket is cselekvésre késztette. Mintegy 300 

nőmunkás testvérünk dolgozik az ottani kötszövőgyár- 

1. Am munkásosztály összetétele: 97-99. 

2. Textilmunkás. 1922.1.sz. julius. 
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ban, akiknek fizetése eddig az alamizsnát is megszé-

gyenitő alacsony szinvonalon állt."/1/  

A Békés inkább a kivülálló sajtó hangján kommentálja 

a kirobbanó sztrájkot: 

"A gyár munkásai, akik tudvalevőleg szüleik családi 

körében otthon élő nők és közöttük részben más for-

rásokból is táplálkozó hadiözvegyek, szerdán /21—

én/ abbahagyták a munkát és az eddigi mukkabért két-

szeresére felemelni kérték. Az ügyben eddig döntés 

nem történt és a közeli napokban nem is remélhető, 

mert a gyár az anyagbeszerzés terén olyan nehézsé-

gekkel kénytelen megküzdeni, hogy eddig is inkább a 

munkások kenyérkeresethet juttatása végett tartot-

ta fenn az üzemet, és nem a vállalat részvényesei 

érdekében, kik utóbbi időkben osztalékot semmit sam 

kaptak."/2/  

Elképzelhető, milyenek lehettek a bérviszonyok, ha 

a munkások a jelenlegi bér kétszeresét kérték, s ha a Bé- 

kés is azzal akarja szépiteni a dolgot,hogy a munkások jó-

réaze otthon élő családtag — tehát nem azért dolgozik, hogy 

ebből tartsa el magát — , s egyéb jövedelemből is él. 

A sztrájk sikeres volt. Sem a Békés, sem az igazgató- 

1. Textilmunkás.1922.pzept. 1. 

2. Békés. 1922.junius 24. 
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sági jegyzőkönyvek nem dokumentálják ugyan ezt, de a Tex-

tilmunkás örömmel számom be arról, hogy rövid idő alatt 

5o-7o %-os és legutóbb 8o %-os béremelést értek el a gyu-

lai munkásnők: 

"Rövid szervezettségük és testvéri összetartozandó-

ságuk fölismerése ma már olyan munkabéreket bizto-

sit nekik, amely legalább megközeliti a mai drága- 

ságban azt a fokot, hogy létfönntartásukat biztosit-

hassák."/1/  

A bérek letörése mellett a tókések hararosan megkezd- 

ték a 48 órás munkahét felszámolását is. A kezdeményezés 

épp a textiliparból indult el. A Magyar Textilgyárások Or- 

szágos Egyesületének 1922. évi jelentése nem kis önelé- 

gültséggel számol be az 57 órás munkahét bevezetéséről: 

"Kezdeményezően lépett fel Egyesületünk az 57 órás 

munkaidő kérdésében...kétszeresen fontos volt a 8 

órai munkaidő hamis axiómájának megdöntése a mai 

magyar textiliparban ... Oly példát statuáltunk, 

melyet előbb-utóbb a többi magyar iparoknak is kö-

vetniük kell."/2/  

A munkaidőt előbb 52 majd 57 órára emelték fel, A 

1. Textilmunkás. 1922.szept.l. 

2. A munkásoztály összetétele: 104-106. 
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pamutgyárakban ez sikerült is, de a kötszövőiparban a mun-

kások sikeresen álltak ellen az 57 órás munkahétnek, sok 

üzemben még a 48 órás munkahetet is sikerült megtartani. /1/  

A gyulai munkások munkaidejéről nem rendelkezünk ada-

tokkal. A munkások visszaemlékezése szerint bevezették az 

éjszakai müszakot, s a munkanap a következőképp alakult: 

a nappali müszak reggel 6-tól este 6-ig dolgozott, délben 

egyórás ebédidővel, tehát 11 órás tiszta munkaidővel. Az 

éjszakai müszak este 6-tól megszakitás nélkül tartott reg-

gel 6 óráig. A munkások szerint azonban a munkanap hossza 

a munkától függött. Volt, amikor hají&aii 4 órától este ó-

ig dolgoztak, vagy reggel 5-től este 9-ig is. Az évtized 

vége felé azonban bevezetik a 8 órás munkaidőt. /2/  

A munkaidővel kapcsolatos nézetekre érdemes megemli-

teni 193o-ból egy megyei nagybirtokos, Beliczey Géza hoz-

zászólsását a közigazgatási bizottság ülésén: Beliazey ki-

fogásolja az alispán jelentését, mely azt tartalmazza, hogy 

államellenes és defetista mozgalom nem volt. ".Ezzel szemben 

f oglt&ozik a gazdasági és népjóléti bizottságnak jan. 

27-iki ülésével, amelyen az egyik bizottsági tag in- 

ditvány vagy kérelem formájában felvetette, hogy a 

nyolcórai munkaidőt kell bevezetni a mezőgazdasági ü- 

1. Textilmunkás. 1923. junius. 

2. BML Iparfelügyelői iratok 635/1928. 
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zemekben is. Ezzel a kérdéssel a kommün idejében fog-

lalkoztak, ez destruktiv gondolat és egyben defetis- 

ta is, amit ugy hiszi - a közigazgatási bizottság 

minden tagja elltél. Az alispántól azt kívánja, hogy 

a jövőben az ilyen felszólalókat jegyzőkönyvileg ró- 

ja meg.  "/1/ 

A huszas évek szociális ellátottságára jellemző a kö-

vetkező eset: 1922-ben az alispán előirta a gyárnak, hogy 

a festödét fűthető előcsarnokkal lássa el, hogy a munkáso-

kat ne érje közvetlenül a hideg levegő. Ugyanakkor mosdó 

berendezésére is kötelezi e gyárat. 

Az igazgatóság megfellebbezi a döntést, 

"mert olyan tiszta vizet tartalmazó lo hl-es kád van, 

melyben a munkások távozásuk alkalmával kezet mos-

hatnak."2/  

A kért szellőzőhöz hasonló berendezés pedig az or-

szágban nem található - érvel az igazgatóság az ugyancsak 

kifogásolt szellőző ügyében -, s 17 évelsenki sem kifogá-

solta hiányát, csak most.Szellőző esetén annyi gőz sem tá-

vizhatna el, mint a mai mennyezet nélküli tetőn0 /  

Alig telt el az 1922-es év, alig élvezhették munkabér-

emelkedésük előnyeit, a gyorsuló infláció megint bérmozgal- 

1. Békésmegyei Hirlap.l93o.febr.11. 

2. Ig.jkv.1922. 

3. BML Polgárm.ir.13118/1922. 
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makra késztette a munkásságot. 

1923.január 21-én a gyulai textilmunkások "jól láto-

gatott" értekezletet tartottak, melyen a központi előa-

dó a gyulai textilmunkások sulyos gazdasági helyzetével 

foglakozván kifejtette, hogy a textilgyárosok önkényesen 

határoznak a munkások munkaideje és munkabére fölött. /1/  

Márciusban ismét értekezletet tartottak a munkabérek-

ről a gyulai munkások. /2/  Majd 1923-ban minden eddiginél 

nagyobb - 8 hétig tartó-sztrájk folyt a gyulai harisnya-

gyrában. A sztrájk lefolyását, eredményeit nem ismerjük. 

Magát a tényt is csak a közgyülési és igazgatósági jegyző-

könyvből olvashatjuk, s csak azért emliti a jegyzőkönyv, 

mert akadályozta a termelést. /3/  

Nyilvánvalóan bérsztrájkról volt szó. A Textilmunkás 

némileg jobban felvázolja az okokat: 

"Gyula egyike azon kötszövőüzemeknek, ahol a munká-

sok a legminimálisabb bérek mellett dolgoznak. Gyu-

la város a létfenntartás szempontjából sok esetben 

drágább, mint a főváros ... A gyárvezetőség ugy mint 

a többi üzemek a munkaadóblokkba tartozik, s mig a 

többi üzemekben dolgozó munkások legalább azt a bér- 

1. Textilmunkás. 1923.2.sz.február. 

2. Textilmunkás. 1923. 3.sz.április. 

3. Kgy.jkv. 1924. kgy. 
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emelést kapják meg; addig ebben a gyárban a blokk ha-

tározatát sem respektálja a gyárigazgatóság. Az éh-

béreken tartott munkásnők legutóbb szeptember 21.-től 

október 1-ig kénytelenek voltak a munkát beszüntet-

ni, hogy érvényt szerezzenek a blokk átlal nem a leg- 

humánusabban megállapitott 21 százalékos béremelés 

kifizetésének. "/1/  

A gyulai munkások munkabérviszonyairól mindennél töb- 

bet mond az, hogy az igazgatóság a saját érdekvédelmi szer- 
hajlandó 

vezete által megszavazott béremelést sem voltiónként vég- 

rehajtani. 

A Textilmunkás által emlitett sztrájk azonban viszony-

lag rövid ideig /szeptember 21-től október 1-ig/,10 napig, 

tartott, igy nem azonos a jegyzőkönyvek által emlitett, 8 

hetes sztrájkkal. 

A Textilmunkás arról is beszámol, hogy a bért köve-

telő munkásokat az igazgatóság azzal fogadta, hogy "sok 

az áru és kevés az anyag:'/2/  Az 1924-es közgyülésen ugyan-

akkor ugy értékeli az évet, hogy 1923-ban "áruinkat ver-

senyképességüknél fogva mindig könnyen el tudtuk adni" 

s csupán arról beszélt, hogy a valuta nehéz beszerzése 

"nem tette lehetővé üzemünk teljes kihasználását."/3/  

1. Textilmunkás.1923.6.sz.november. 

2. uo. 

3. Kgy.jkv.1924. 
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Vajon kinek nem mondott igazat a gyárigazgató: a mun-

kásoknak vagy a részvényeseknek? 

Ugyancsak kéthati sztrájkról tudósit az 1925—ös köz-

gyülés jegyzőkönyve is az 1924—es évben. /1/  

Az 1922—es nyári sztrájk összekovásolta a harisnya-

gyár munkásait is, ismét jelentkezett a textilszakszerve-

zet gyulai csoportja./A textilmunkás októberben nyugtázza 

a gyulai csoport első befizetését,az augusztusi járuléko-

kat./ A csoport hivatalos megalakulásáról azonban csak az 

1923—as novemberi számában közölt beszámoló tudósit. /2/  

A szakszervezetet nem jó szemmel nézte a gyár igazga-

tósága. A munkások féltek belépni, tartottak az elbocsáj-

tástól. Kénytelenek voltak illegális tanácskozásokon ösz-

szejönni: a Fehér—Körösnön tul, a két Körös között tartot-

ták összejöveteleiket, de a rendőrség nem egyszer igy is 

megzavarta őket. Csoportjukhoz a másik két kisebb szövő-

gyár munkásai is csatlakoztak. /3/  Vezetőik a visszaemlé-

kezések szerint: Müller Teréz, Berndt Gizella, Krasznai 

Katalin és Monoriné. Gyakaran kijárt közéjük Bottyánszky 

Pálné Békéscsabáról. /4/  

1. Kgy.jkv. 1925. 

2. Textilmunkás. 1923.6.sz.november. 

3. Textilmunkás. 1922.3.sz.szept.l. 

4. Szabóné Hajdu Mariska visszaemlékezése. Bottyánszkyné 

egyébként a békéscsabai kommunista mozgalom egyik tag-

ja, Szobek András,Hankó Mihály harcostársa./Balázs:189./ 
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1925-től - a baloldali mozgalmak erősödésétől - a 

hatalom is nagyobb nyomást gyakorol a baloldali szervez-

kedésekre. 1925-ben  Békéscsabán 9 szakszervezeti csopor-

tot függesztettek fel belügyminiszteri rendeletre hivat-

kozva. /1/  1927-ben a gyulai rendőrkapitány nem engedélyez-

te május 1 megünneplését: április 29. és május 2.között 

megtiltott minden  gyülést. 

Ezekben  az években fokozott jelentőségük volt a po-

litikától látszólag független munkás sport- és kulture-

gyesületeknek. A tanácsköztársaság bukása után nőtt meg 

az emlitett egysületek jelentősége: 

"...kizárt munkások, valamint a pártba és a szakszer- 

vezetekbe belépni nem akaró fiatalok nagy számmal 

kapcsolódtak be a kulturegyesületek munkájába. Ez 

az ellenzé%k a 20-as évek első felében még szerve-

zetlen volt."/2/  

Az évtized közepétől irányul az ujjászervezett KMP 

politikája a munkás kultur- és sportegyesületek összefo-

gására és fokozott szervezésére. Célja az volt, hogy a meg-

lévő egyesületeket befolyása alá vegye, s uj, a szociál-

demokratáktól független egyesületeket hozzon létre. A 

különböző néven összeállt munkásegyesületek -- sportegye-

sület, turistaegyesületek, énekkarok, szavalókórusok, 

1. nML MMI Alisp.ált.ir . 3767/1925. 

2. Serfőző: lo. 
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eszperantisták - a munkások felvilágositásának, a töme-

gek között végzett propagandamunkának fontos bizisává 

váltak. /1/  

A munkásifjuság magatartására, szervezhetőségére jel-

lemző példa a következő gyulai sporttörténetéből: 

192o-ban megalakult a Gyulai Ipari Munkás Testedző 

sportegyesület /GYIMT/. Az elsősorban labdarugókkal ren-

delkező egyesületbe számos iparos és kereskedő is belépett, 

s ezért 1922-ben megváltoztatták nevét /hosszu vita után/: 

Gyulai Testedző Egyesület lett az uj neve /GYTE/. Ílén i-

parosok és kereskedők álltak. Sokan kifogásolták, hogy ki-

maradt a "Munkás" szó az uj egyesület nevéből, ezért - el-

sősorban az épitőmunkás ifjuság - külön sportegyesületet 

alakitott: Gyulai Épitőmunkások Testedző Körét /GYÉMTK/. 

A kör egészen 1928-ig fenn bir maradni, ekkor összeolvadt 

a GYTE-ve 1. /2/  

A másik helyi példa a vidéki eszperantó mozgalom ki-

terebélyesedése. 1925-ben kérik a helyi csoport megalaku-

lását, de az alispán - a rendőrkapitány véleményét kikér-

ve - formai okokra hivatkozva visszaadja az alakulási ké-

relmet. A Magyarországi Eszperantó Munkások Egyesületének 

központja 1926-február 6-án jelenti, hogy megalakult az 

eszperantisták gyulai csoportja. Az első csoport két élő 

1. Serfőző: 11-13. 

2. Christián: 98-1o5. 
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tagjának visszaemlékezése szerint nem sokáig állt fenna a 

szervezet, mert a rendőrség megjelent egyik összejövetelü-

kön, és felhívta figyelmüket, többet ne tartsanak össze-

jövetelt. Ugy látszik azonban, hogy a csoport tovább élt, 

mert a magyarországi 23 eszperantista csoport között nyil-

vántartották a gyulait is, s végérvényesen 1934-ben osz-

latták fel a csoportot. /3/  A csoportnak néhány tagja volt 

a harisnyagyárból is. 

Az év#* $ másidik felétől javtlt a gyári munkásság 

helyzete. Az inflációs bérpolitika megszűnt, a kiharcolt 

bérek egy ideig biztositották az életszinvonal tartását. 

Bár a textilmunkások fizetése az egész évtizedben a lega-

laceonyabb bérkategóriába tartozott, az átalgbér közelebb 

került az ipari átlagbérhez. 1910-ben az ipari átlagbér 

66 %-át, 1929-ben 77 %-át keresték a textilmunkások. Ez 

a lo %-os emelkedés mindenesetre jelentős emelkedés az 

ipari átalgbéren belül, de nagyobb emelkedést nem jelen-

tett, hiszen ugy alakult ki, hogy egyes ipartsgakban /vas-

és fémipar, gépipar/ jelentősen csökkent a munkások átlag-

bére,/, 4/  

1. Seffőző: 82. 

a. Bálint: 31. 
4. A munkásosztály összetétele: 1o2. 
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A gyulai kötőgyári munkások béréről Ehrenfeld ugy 

nyilatkozik az 1926-os közgyülésen, hogy "sehol a munkássá-

got olyan rosszul nem fizetik, mint ennél a vállalatnál." /1/  

Az igazgatóság azzal válaszol, hogy a munkabér már 1924- 

ben elérte a háboru előtti sAnvonalat. De hogy mit je-

lent a békebeli stinvonal elérése, azt ugyanaz az igazga-

tósági tag két ével később - igaz, nem közgyülésen, ha-

nem szükebb körü igazgatósági ülésen - a következőképp 

cáfolja meg: emeljék fel "a tisztviselők és alkalmazot-

tak fizetését, mely elérte ugyan a békebeli nivőt, mégis 

a Pengő kisebb vásárló erejére való tekintettel" fizetése-

melés-  kér az emlitetteknek~ 2/  
Szóval mégiscsak nagy különbség van a közgyülésen a-

dott szólaWátkés a valóság között. S amikor nem a munkások-

ról van szó, elismerik, hogy a névleges bérek nem felel-

nek meg a háboru előtti reálbéreknek. Mindez nyolc évvel 

a háboru befejezése után, s három évvel a gazdasági vál-

ság előtti.' 

Emlitettük, hogy az évtized végén bevezetik a 8 órás  

munkaidőt. A megyei textilgyárak többsége nyolcórás munka-

idővel dolgozott, igy a gyulai gyár is. A minisztérium u- 

1. Kgy.jkv. 1926.rendkiv.kgy. 

2. Ig.jkv.1928.jan.27. 
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gyanis az orvos-iparfelügyelő utján tudomást szerzett ar-

ról, hogy a Békés megyei textilgyárakban sok fiatalkorut 

alkalmaznak, ezért jelentést kért az iparfelügyelőtől a 

munkások életkoráról és munkaidejéről. A kimutatásnak egy 

ceruzával irt vázlata maradt meg, s épp a gyulai harisnya-

gyá* munkásainak életkorát nem részletezte. 

Az iparfelügyelő jelentése - és a részletezés - szerint 

három gyárban nem volt nyolcórás munkaidő a megyében. Ebből 

kettő mezőberényi /Schőn és Alföldi/, egy békéscsabai. 

Ha hihetünk ennek a kimutatásnak - kételkedni alig van 

okunk - a Békés megyei gyárak munkaideje kedvezőbb, mint sok, 

a korról irt tanulmány azt országos viszonylatban kimutat- 

ja. 
/1/ 

Más a helyzet a munkások életkorával. 

Az iparfelügyelő szerint a textiliparban 12 éven aluli 
e 

munkást nem foglakoztatnak Békés megyében. A 18 éven aluli 

munkások aránya igy is meglepően magas:  a munkások 43,4 %--

át alkotják, s a munkásnőknél ez az arány még magasabb. 

Rendkivül magas a 18 éven aluliak aránya a békéscsabai Hu-

bertus szőnyeggyfrban: 9o,5 A, s a 148 munkás közül mind-

össze 14-nek az életkora haladja meg a 18 évet. Pedig itt 

- gyakorlatból tudjuk - a gyáripari nyilvántartás nem fedi 

a valóságot. A gyulai munkások közül itt közölt szakszerve$ 

1. Vigh: 55. 
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zeti igazolvány bizonyitja, hogy Hajdu Mariska 12 évét töl-

tötte be, amikor a szakszervezet tagja lett, egyben a gyár-

ban dolgozni kellett. Maga is azt mondja, hogy ez csak a 

szakszervezeti igazolványban volt igy, a gyári nilvántar-

tásban "korositották" 14 évre. Azt hiszem, nem egyedi eset 

volt ez, igy aligha tévedünk, ha a fiatalkoruak arányát még 

jelentősebbnek vesszük a textiliparban. /1/  

193o.szeptember 1. 

Az 1929-ben kitörő válság ujabb megpróbáltatásokat ho-

zott a dolgozó osztályok számára. A tultermelési válságot 

a dolgozók rovására igyekeznek megoldani a tőkések: munkás-

elbocsátások, a munkabér leszoritása s a munkaintenzitás fo-

kozása mindazok a bevált módszerek, melyekkel az árcsökke-

nés okozta profitot igyekeznek pótolni. 

A textilipar helyzete a válság idején/2/  

1929 1931 1932 	1933 

Textilipari term./mill.P/ 	4o1,8 315,7 287,2 	327,4 

kötszövőipar 

	

loo,o 	78,6 	71,5 	81,5 

	

50,0 	36,5 	33,9 	37, 8  

y6 	loo,o 	73,o 	67,8 	75,6 

/folytatva/ 

1. Az adatokat én összegeztem; AQZ összes munkás és a rész-
letezés között 11 fő eltérés tapasztalható. 

2. Tncze:Világgazd.: 166. 
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/folytatás/ 1929 1931 1932 1933 

Munkáslétszám 429o9 39275 38276 44622 

yb 100,0 91,5 89,2 103,4 

Kifizetett munkabér /mill.P/ 61,7 52,8 48,2 55,o 

9b loo,o 85,6 78,1 89,3 

A válság tehát a kötszövőopart jobban érintette, 

mint a textilipart általában. Mélypontja ugyancsak 1932- 

ben volt, de emelkedése 1933-ban lassubb, mint a textilipari 

átlag. 

A munkáslétszám a mélyponton is mindössze 11 %-kal 

volt kevesebb, a munkabér viszont épp kétszeresével, 21,9 

%-kal. 

A gyulai gyárban a lo %-os létszámcsökkentés már 

193o-ban bekövetkezett, 32o-ról 292-re apadt a munkáslét-
/1/ 

szám. Sajnos, a munkabéreket nem ismerjúk a harisnyagyár- 

ban. A kifizetett munkabérekből hiába kisérelnénk meg ösz-

szeállitnai a munkások munkabérét, mert a válság ideje a-

latt számolni lehet a munkáslétszám állandó változásával. 

Márpedig az évi bérek összegét csakis a munkásátlag isme-

retében lehetne megbízhatóan felhasználni az átlagfizetés 

kiszámításához. 

1. Népszámlálás. 193o. 
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A válság okozta elnyomorodás vezetett a korszak leg-

nagyobb megmozdulááához, a szeptember 1-i tüntetéshez. A 

megmozdulás országos volt, s a gyulai munkásság is készült 

a tüntetésre. 

A Békésmegyei Hirlap 193o.augusztus 31-i , vasilánapi 

számában közli az - egyébként előzőleg betiltott - másnapi 

tüntetés tervét: 

"A fővárosban és vidéken egyforma izgalommal várja a 

közönség a szeptember elsejei eseményeket. A munkás-

ság vezetői Budapesten elhatározták, hogy szeptember 

elsején az összes gyárakban és üzemekben, kiváve a 

közüzemeket és napilapokat előállitó nyomdákat, dél-

előtt 11 órakor beszüntetik a munkát... Amint a Békés 

Megyei Hirlap már jelentette, hogy Gyulán is engedélyt 

kértek a szociáldemokraták népgyülés és csendes fel-

vonulás tartására. A gyulai rendőrkapitányság ma kéz-

besitette a pártvezetőségnek a gyülést és felvonulást 

betiltó végzést. Értesülésünk szerint a gyulai munkás-

ság igazodik az országos irányzathoz, s miután jelen-

leg az a helyzeti a magyar munkások szeptember 1-én 

csendes tüntető sétát rendeznek az utcákon. A gyulai 

munkásság is d.e. 11-kor abbahagyja a munkát és kivo-

nul az utcára."/1/  

1. Békésmegyei Hirlap.193o.aug.31. 



1 79 

A polgári lap ugyanakkor igyekszik irányt is szabni a 

tö.ntetésnek, dicsérve a gyulai munkások mindenkor "mérsékelt 

irányzatu", "fegyelmezett" magatartását: 

"A gyulai SZDP illetékes helyen már ki is jelentette, 

hogy minden erejével azon lesz, hogy a rendet és fe-

gyelmet fenntartsa, a gyulai munkásság mindig mérsékelt 

irányzatu volt, és szélsőségekbe sohasem ragadtatta el 

magát. A munkásság meg fogja mutatni azt, hogy fegyel- 

mezett és erejének törvényes keretek között is tudja 

bizonyosságát adni. A munkabeszüntetés Gyulán is, mint 

az egész országban estig fog tartani...A gyulai munkás-

ság csendes felvonulásával a munkanélküliség ellen tün-

tet és munkát követel." /1/  

Az oktató hangnem mögül némi félelem is kicsendül az 

ujságiró tollából, s egyáltalán nincs meggyőződve, hogy ugy 

történik minden, ahogy a hivatalos szervezés kivánja. Is-

meretesek a szociáldemokraták elképzelései a tüntetéssel 

kapcsolatban, az SZDP vezetők magatartása az egész tüntetés 

folyamán, s az is, hogy a tüntetés jóval tulment a tervezett 

kereteken, elsősorban az illegális KMP és a munkásság harcos 

magatartásának hatására. Mig a budapesti és néhány vidéki 

tüntetésnél ismerjük a KMP befolyását, a gyulai munkások fel-

vonulásán ennek közvetlen nyomai nem mutathatók ki. 

1. Békésmegyei Hirlap. 193o. aug.3l. 
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Az eseményekről legrészletesebben a Békésmegyei Hirlap 

számolt be, ennek alapján irjuk le mi is a tüntetést. 

Mivel a tüntetés kezdetét 11 órára tűzték ki, a mun-

kások reggel megjelentek a gyárakban. Ott azonban azzal fo-

gadták őket, hogy a gépeket nem fütötték be erre a rövid i-

dőre, igy már kora reggel mozgalmas képet mutattak a gyulai 

utcák. A tüntetés betiltása miatt csoportosulás tilos volt, 

a munkások igy szétszórva fel s alá sétáltak az utcákon. A 

kisebb csoporosulásokat kerékpáros rendőrök oszlatták szét. 

Az első nagyobb, mintegy kétszáz főnyi tömeg a város-

háza elől indult el, s a Petőfi utcán,valamint a Wenckheim 

Béla utcán át a németvárosi Wiszt-vendéglőbe, a gyulai mun-

kásösszejövetelek szinhelyére igyekezett. A polgári körnél 

azonban szembetalálták magukat a karhatalommal, melyet Gyu-

la hírhedt rendőrfelügyelője, Pávó vezetett. A rendőrfelfi-

gyelő oszlásra szólitotta fel a tömeget. Egy szilágyi János 

nevű munkást, aki azt merte válaszolni, csak próbálják felosz-

latni a tömeget, azonnal letartóztatták, s vele még két mun-

kást.A tömeg erre Szilágyi szabadonbocsátását követelte. 

Pávó ismét oszlásra szólitotta fel a tömeget, de az nem moz-

dult. Ekkor  autóbuszon mintegy husz rendőr érkezett a pol-

gári kör elé, és ugyancsak odaérkezett kocsin dr.Kövess Ede 

rendőrkapitány, a gyulai kapitányság helyettes vezetője. Kö-

vess is oszlásra szülitotta fel a tömeget, mire azok visz- 

s zafordultak és a Ernckheim Béla utcán át a Komló felé i- 
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gyekeztek."Kövess erre attakot vezényelt és a rendőrök ki-

vont karddal verték a tömeget. A rendőrök a Petőfi utcán ke-

resztül a Kossuth térte kergették a tömeget ahol aztán szét-

oszlottak: Fél 12 tájban egy század géppuskával felszerelt 

rohamsisakos katonaság vonult végig a városon a Vármegye-

ház és a Városház utcán, majd a Petőfi utcán letáborozott. 

A rendőrség a nagytrafik előtt állt készenlétben."E perc-

ben 12 óra van, a munkástömegek tovább sétálnak az utcán, 

csoporosulás nincs, és a rendőrségnek nincs alkalma a be-

avatkozásra"- fejezi be tudósitását a délelőtti események-

ról az ujságiró. 

Bár az utcák az ebédidő körül egy időre elnéptelened-

tek, a munkásság tüntető sétája csak este 8 óra után ébt 

véget. A délután folyamán ujabb beavatkozásra nem volt mód: 

"Bár a rendőrség igen erélyesen viselkedett, a munkásság 

megóvta higgadtságát és vezetőire hallgatva az egész délu-

tán és éjszaka nyugodtan telt el". 

A délelőtti rendőrattakon - a rendőrkapitány szerint - 

három munkás sebesült meg, közelebbit azonban nem tudtak meg 

róluk, mert a munkások orvosnál nem jelentkeztek. A letar-

tóztatott három munkást másnap szabadon engedték, ellenük 

kihágás cimén eljárást inditottak. 

A gyulai munkásság felvonuló tömege a földmunkásokból, 

épitő- és gyárimunksokból állt. Külön ki kell emelnünk, 

hogy a gyulai gyárak egységesen szüneteltették a munkát, s 

1. Békésmegyei Hirlap. 193o.szept. Z. és 3. 
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s ez a gyulai munkásság egységes feillépésének nagyszerü 

bizonyitéka. 

Békéscsabán "a  gyárakban és nagyüzemekben a munka szep-

tember elsején zavartalanul folyt egész nap" - jelenti a 

szegedi rendőrkapitányság a csabai tüntetésről, s csak a 

Hubertus kötszövőgyár 517 munkása közül hagyta abba 4o1 nő 

délelőtt 11-kor a munkát, részt vett a csatai tüntetésen, s 

csak 14 órakor tért vissza gyárba. A gyulai ujságok nem 

említik ugyan - sőt az alispáni jelentés sem -, hogy dél-

után mintegy háromszáz csabai inségmunkás gyalog jött át 

Gyulára, a megyszékhely re, s "munkát,kenyeret" kért az alis-

pántól. A tüntetők rendőrautók kíséretében vonultak vissza 

Cabára forradalmi dalokat éne te lve . / 1/  

Alig ült el a szeptemberi esmények zaja, a gyulai ha-

risnyagyár egyesült a Hitelbank másik két kötszövőgyárával. 

Az uj igazgatóság a munkaintenzitás fokozására itt is be-

vezeti a bedó-rendszert. A bedó hatása olyan elkeseredést 

vált ki, hogy a gyár történetének legnagyobb arányu sztrájk-

ját folytatja a munkásság a bedó megszüntetéséért. 

kz az 1932-ben lefolyt, országos visszhangot kiváltó 

sztrájk azonban már kivül esik az általunk tárgyalt korszak 

történetén. 

1. Dokumentumok: lo5-1o6. 



Ez volt az Első Gyulai Kötött— és Szövött Iparárugyár 

története. 

Három évtizedéből az első fele az alföldi vagy vidéki 

iparvállalatok kialakulásának menetetét mutatta be: a 

helyi nyersanyaggal nem rendelkező, de olcsó női munkaerőt 

kereső textilgyár alapitása a vidéken felgyülemlett keres-

kedő—tőke által, s a textilipar fejletlenségét kihasználva 

az olcsó munkaerőre támaszkodva, az állami iparpártolás 

kedvezményeit élvezve fejlődik jelentős ipari tényezővé. 

Az ipari tőke felé először a kereskedő—tőke vándorol, 

majd a megerősödött ipari tőkére vadászva megjelenik a bank-

tőke, hogy gátlástalan pénzügyi spekulációival bekebelezze 

a gyárat. 

A módszer tipikus. 

"Amikor a bank néhány tőkés számára folyószámlát ve-

zet, látszólag merőben technikai műveletet, kizárólag 

segédműveletet hajt végre. Amikor azonban ez a művelet 

óriási méreteket ölt, kiderül, hogy maroknyi tőkés az 

egész kapitalista társadalom kereskedelmi és ipari mü-

veleteit elérendeli magának és hogy — bankkapcsolatok, 

folyószámlák és pénzügyi műveletek utján — lehetővé vá- 

lik számára, hogy eleinte pontosan tájékozódják az e-

gyes tőkések üzleti helyzete felől, utóbb ellenőrizze 
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őket,befolyást gyakoroljon rájuk a hitel növelése vagy 

megszoritása, megkönnyitése vagy megnehezitése által, 

és végül teljesen meghatározza sorsukat, meghatározza 

jövedelmük méreteit, megfossza őket tőkéjüktől, vagy 

lehetővé tegye számukra, hogy gyorsan és óriási mérték-

ben növeljék tőkéjüket..."/1/  

Lenin jellemzését a banktőke spekulációiról nagyszerü-

en bizonyitotta a gyulai harisnyagyár története.Ezi - a fo-

lyamatot csak siettette a temesvári telep elvesztése, s 

a gyár soronkövetkező "agyonszanálása" a társaság függet-

lenségének elvesztéséhez vezetett. 

A nagy gazdasági válság okozta kényszerhelyzet kihasz-

nálva ezt a — lényegében már csak formai — lépést is meg-

teszi a Hitelbank: megszünteti a harminc éve alakult rész-

vénytársaságot, s a gyárat a saját égisze alatt kétrejött 

részvénytársasághoz csatolja. 

1. Lenin: Az imperializmus mini a kapitalizmus legfelső 

foka. /Lenin müvei 22.köt.221-222./ 
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Főispáni általános iratok 

Főispáni bizalmas iratok 

Gyula város:polgármesteri iratok 

Iparfelügyelőségi iratok 

Munkásmozgalmi iratok /MMI/ — gyüjtött anyag 



A JEGYZETEK RÖVIDITÉSEINEK r'ELOLDÁSA 

Alisp.ír. 

Békés megye alispánjának iratai. Békés megyei Levél-

tár. 

Arkövy 

Árkövy Richárd: A kartellek és trustök kérdése.Bp. 

1905.  

Bálint 

Békés megyei munkás eszperantó mozgalom válogatott 

dokumentumai.1925-1934.összeáll.: Bálint Ferenc - 

G Vass István. Gyula,1969. 

Békés m.1918-1919-ben 

Békés megye 1918-1919-ben. Válogatott dokumentumok. 

Összeáll.: Szabó Ferenc - G. Vass István. Békéscsa-

ba 1968. 

Békés vármegye 

Békés vármegye.Szerk.: Márkus György. Bp.&936. 

Berend - Ránki 

Berend T,Iván-Ránki György: Magyarország gyáripara. 

19oo-1914. Bp. 1955. 
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BMT, 

Békés megyei Levéltár 

BML MMI 

Békés megyei Levéltár. Munkásmozgalmi iratok. 

Christián 

Christián Lápzló, ifj: Gyula város sporttörténete. 

Kézirat.Szerző tulajdona. 

Chyzer 

Chyzer Béla: A gyermekmunka Magyarországon.Bp.19o9. 

Demográfia 

Demográfiai jellemzők a települések nagyságcsoportja 

szerint. /19oo-196o/ Bp.1968.Soksz. /A Népességtudo-

mányi Kutató Intézet Közleményei 22./ 

Dokumentumok 

A békéscsabai munkásmozgalom dokumentumai. 1890 — 

1944. Összeáll.: Bálint Ferenc -- G.Vass István. 

Békéscsaba, 1971. 

Főisp.ir. 

Békés megye főispánjának iratai. Békés megyei Le-

véltár. 

Fü.biz.jkv. 

Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár Rész- 
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vénytársaság felügyelő bizottságának jegyzőkönyve. 

Békés megyei Levéltár.XI.4. 

Gereblyés 

Gereblyés László: A  textilipar dolgozói = Klny. a 

Válasz 1937.évi februári számából. 

Havass 

Havass Rezső: Magyarország és a Balkán. Bp.1913. 

Höhn 

Höhn József: A Viharsarok településviszonyai és 

első mozgalmainak sajtóvisszhangja. Békéscsaba, 

1965. 

Hunya 

Adatok a Tanácsköztársaság gyulai történetéhez. 

Összeáll.: Hunya Sándor./A Gyulai Erkel Ferenc Mu-

zeum Kiadványai 2./ 

Ig.jkv. 

Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár igaz-

gatásági üléseinek jegyzőkönyve. Békés megyei Le-

véltár. XI.4. 

Incze 

Az 1929-1933.  évi világgazdasági válság hatása  Ma- 
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gyarországon.Szerk.: Incze M.iklós. Bp.1955. 

Jászai 

Jászai Samu: A magyar szakszervezetek története. 

Bp.1925. 

Karsai 

Karsai Elek: Gyermekmunka Ica gyáriparban a kapi-

talizmus kialakulásától az első világháboruig. 

Bp.1947. 

Kgy.jkv. 

Az Első Gyulai Kötött és Szötött Iparárugyár rész-

vénytársasági közgyüléseinek jeggzőkönyve. Békés 

megyei Levéltár. XI.4. 

Lackó 

Lackó Miklós: Ipari munkásságunk eredetéről és tár-

sadalmi forrásairól /1867-1949/.Kézirat./A Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtára./ 

Liptai 

Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság.Bp.1968. 

Magyarország gazdasága 

Berend T.Iván - Ránki György:  Magyarország gazda-

sága az első világháboru után.1919 - 1929.Bp.1966. 
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Magyarországi szocialisztikus mozg. 

A magyarországi szocialisztikus munkásmozgalmak 

az ...évben. Bp. 19.../Felhasználva az 19o9-1912 

közöttit évek jelentései/ 

mm I 

Békés megyei Levéltát.Munkásmozgalmi iratok. 

MTK Békés m. 

A Tanácsköztársaság Békés megyében.1919.Szerk.: 

Szabó Ferenc.Békéscsaba,1969. 

A munkásosztály összetétele 

Berend T.Iván — Ránki György: A munkásosztálö sz-

szetétele és helyzete az ellenfőrradalmi rendszer  

első évtizedében /1919 — 1929/. = Párttörténeti 

Közlemények. 1964.1o.sz . 74-113.p. 

A munkásosztály szocialisztikus mozg. 

Magyarországi szocialisztikus mozg. 

Népszáml. 19oo. 

A Magyar Korona országainak 19oo.évi népszámlálá-

sa. Stat.Közl.Bp.19o4-19o7. 

Népszám1.191o. 

A Magyar Szent Korona országainak 191o. évi nép- 
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számlálása.M.Sxtat.Közl,Uj f. 48. és 64.kötet. 

Népszámi. 1920. 

Az 192o. évi népszámlálás.Stat.Köz1.69.köt.Bp.1923. 

Népszám1.195o. 

Az 193o. évi népszámlálás. Stat.Közl. Bp.1932-41. 

Polg.m.ir . 

Gyula város polgármesteri iratok. Békés megyei 

Levéltár. 

Rézler 

Rézler Gyula: Egy magyar textilgyár munkástársa- 

dalma. Bp. 1943. 

Scherer 

Scherer Ferenc: Gyula város története II.köt. 

Gyula, 1938. 

Serf őző 

Serfőző Lajos: A KMP tevékenysége a munkás kultur- 

és sportmozgalomban /1929 — 1945/. Bp. 1963. 

Stat. 1901. 

Az 19o1. évben a magyar korona országaiban fönnál- 

lott gyárak izzemi és munkás—statisztikája.Bp.19o3. 



192 

Stat. 1906. 

A magyar korona országainak gyáripara az 1906 - 

1912. évben. III.köt.I.rész. Bp. 1915. 

Stat.191o. 

A magyar szent korona országai gyáriparának üzemi 

és munkás-statisztikája az 191x. évről. Bp.1915. 

Szterényi 

Szterényi József - Ladányi Jenő: A magyar ipar a 

világhAboruban. Bp.1934. 

Tanulmányok 

Tanulmányok a kapitalizmus történetéhez Magyaror-

szágon.1867-1918. Szerk.: Pach Zsigmond Pál - Sán-

dor Pál. Bp.1956. 

Vigh 

Vigh Károly: A textilipari munkásság mozgalmainak 

története Magyarországon. Bp.1962.Soksz. 
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" 111. 

" 128. 

KI PEK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE 

17.1.előtt 1. Az "alapitó" 

2. Az alakuló közgyülés jegyzőkönyvének első 

oldala 

3. Az 19o4-o5-ben épült gyárépület 

4. A harisnyagyár 19o7-ben épült mai homlok-

zata 

5. Tárgyalások harisnyagyári fióktelep-alapi-

tásokra és megvalósulásuk 

6. A monarchia legnagyobb harisnyagyára 

7. Nyereségfelosztás az 1903-as és 1912-es 

évre 

8. Weisz Mór harisnyagyári jövedelme 

9. A munkáslétszám alakulása.l9oo-1913. 

1o. A harisnyagyár nyereségének alakulása a 

háboru idején 

11. Akik a harisnyagyárat átjátszották a Hi-

telbanknak 

12. A háboru haszonélvezői 

13. Kötőgyári részvény az 192o-as részvény-

kibocsátásból 

14. A Hitelbank részesedése a harisnyagyár 

részvényeiből 

18. 

26. 

N 

H 

48. " 

51. 	ff 

67. " 

93. 	ff 

141. 



15. A harisnyagyári közgyülésen résztvevő 

részvényesek száma 142.1.előtt 

16. " A vállalat tul nagy hiteleket vesz fel " 144. " 

17. Az 1916—os és 1926—os mérleg teher oldalá-

nak százalékos ábrázolása 147. " 

18. " Több tárgy nem lévén elnök az ülést 	be- 

zárja " 155. " 

19. Textilszakszervezeti tagkönyv 	fedele és 

első lapja 165. " 
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CZEGLÉDI IMRE EDDIG MEGJELENT JELENTŐSEBB CIKKEI, 

TANULM NYAI 

HELYTÖRTÉNET 

Gyula város monográfiája. Irták: Béres István, Czeglédi 

Imre stb. Gyula, 1958. 

Czeglédi Imre: Petőfi Gyulán. Gyula, 1961. 26 p. /A Gyulai 

Erkel Ferenc Muzeum Kiadványai 27./ 

- :Gyulai kortársak Munkácsyról. = Müvészet. 1962. 

6 .sz. 4o.p. 

- - :Munkácsy Gyulán. Gyula, 1963. 51 p. /A Gyulai Er-

kel Ferenc Muzeum Kiadványai 41./ 

- - : Adatok Bródy Sándor pályakezdéséhez. = Irodalom- 

történeti Közlemények. 1965. 4.sz. 5o3-51o.p. 

- - : A Gyulai Harisnyagyár alapitása és első évei. 

19oo-1906. = Békési Élet. 1968. 2.sz. 184-192.p. 

Körösmenti Honismereti Közlemények. A Hazafias Népfront Bé-

kés megyei Bizottsága Honism'eti - Helytörténeti Bi-

zottságának antológiája. 3.sz. Szerk.: Czeglédi Im-

re. Békéscsaba, 1969. 

Czeglédi Imre: Erőszakos ujoncozás, honvédüldözés Füzesgyar-

maton 1851-ben. = Békési Élet. 1972.2.sz. 318-325.p. 

EGYÉB 

Czeglédi Imre:"Lehetett-e meg nem irnom, amikor ő akarta?" 

Emlékezés Bródy Sándorra. = Békés megyei Népujság. 

1963. aug.25. 
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Czeglédi Imre: A tanári kutatómunkáról = Köznevelés.1963. 

5.sz. 138.p. 

- - : Tanulságok a gyulai járás iskolai könyvtárainak 

állományelemzéséből = Körösmenti Honismereti Köz- 

lemények 1.sz. 65-77.p. 

- - : Uj könyvtár a gyulai Erkel Ferenc Mimnáziumban 

Könyv és Nevelés. 1968. 3.sz. 

: Gyakorlati tanácsok az egyesitett iskolai könyvtár 

kialakitásához = Könyv és Nevelés. 1971. 4-5.sz. 

- - : Tárgyszó- vagy szakkatalógus? = Könyv és Nevelés. 

1971. 4-5.sz. 

- :Kell-e sürgős intézkedés az iskolai könyvtárakról? 

Magyar Nemzet. 1971.aug.4. 

- - : Békés megye helyismereti irodalma = Körösmenti 

Bonismereti közlemények. 4-5.sz.1972. 


