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Az újpesti hajóépítés története. II. (1912—1944)
A hajógyár az első világháborúban
Az 1911. évi Ganz—Danubius fúzió lényeges változást hozott a
hajógyár életében: egész sor, addig a hajógyárban készített termék gyár
tása megszűnik, több más termelési ág, miután most már a Ganz-gyárak
közül kizárólagosan az újpesti üzemben foglalkoznak velük, jelentősen
megerősödik és fellendül. így a vagongyártás megszűnik, a továbbiakban
csak a Kőbányai úti vagongyár készíti azokat, a Ganz-gyár daruosztálya
beköltözött a vagongyártás leállítása után megüresedett régi, ún. prágai
telepre. Ugyancsak kiköltözött Újpestre a kazánosztály is, amely addig
csak kisebb munkákkal foglalkozott, mint gőzeke-, gőzkocsi-, lokomotívés vasúti fűtőkocsikazánok gyártásával. Kiszélesedett a hídosztály
munkaköre is a prágai részlegbe költöző daruosztály vasszerkezeti jellegű
megrendeléseinek átvételével. A hadihajógép-osztály viszont, amely német
és angol szabadalmak megvétele után rátért a korszerű hadihajógép
tervezésre és készítésre, a jobb gépi felszereléssel ellátott Kőbányai úti
üzembe költözött. 1
A hajógyár kapacitása a fúzió után nagyobb mértékben és jobban
kihasználásra került, mint a korábbi években. Ez elsősorban az előbb
felsorolt átszervezések következménye is volt, mert a fúzió igen sok ter
méknél megszüntette a két gyár versenyét. Az összes osztályt elegendő
megrendeléssel látta el részben a belföldi beruházási szükségletek kielé
gítése, nagyobb részben azonban a hadihajógyártással kapcsolatos gyár
bővítések, majd részgyártási feladatok elvégzése. A hajóépítés területén
külföldi megrendelő szinte alig jelentkezik, s a gyár által kiépített,
Belgrádtól Athénig és Konstantinápolyig terjedő nagyméretű akvizí
ciós szervezet semmiféle jelentősebb munkát nem volt képes felhajtani.
De nem is a dunai hajóépítés feladata áll ekkor a gyár vezetői érdeklő
désének középpontjában, hanem az, hogy a rohammunkával épülő
fiumei és portorei hadihajógyárak révén minél nagyobb részt szerezzenek
meg a monarchia flottaprogramjának teljesítéséből. Egy emlékirat beszá
mol arról, milyen óriási nehézséget jelentett a magyar vállalatnak a
Cs. Kir. Haditengerészet bizalmát megszerezni. . . „Hiszen kétségtelen,
hogy saját országunk haderejéről van szó és a közös vámterületen mara
dunk, de a K. u. K. Kriegsministerium Marinesection-jához való közel
jutás, bizalmának elnyerése és igényeinek kielégítése nehezebb feladat
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volt magyar vállalat részére, mint bármely más, távoli ország haditenge
részetének kiszolgálása." 2 Hz a nagy körültekintést és anyagi áldozatot
igénylő munka nem maradt eredménytelen. A megépítendő hajóegységek
Magyarországra eső hányadát a Ganznak sikerült megszereznie. Ez az
összes hadihajó-megrendelések 1 / 3 -át tette ki. A magyar közgazdaság
szempontjából nem volt jelentéktelen az az óriási összeg, amely ily módon
visszakerült a belföldi gazdasági élet vérkeringésébe, s nem az osztrák
tőkét gyarapította. Egyedül az 1914—1919-es években befejezett hadi
hajók értéke meghaladta a 175 millió aranykoronát. 3
A dunai hajók exportját elsősorban a Balkán-háborúk akadályoz
ták, de a háborúk befejezése és a világháború fokozott előkészületei
megélénkítették a fúzió utáni években a belvízi hajóépítő tevékenységet.
A várható nagyméretű gabonaszállítás lebonyolítása megfelelő szállító
eszközt igényelt, a hajó pedig nagy hordképességével kiválóan alkalmas
erre a feladatra. A háborús előkészületek jegyében indult meg a MFTR
(Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság) hajóparkjának
bővítése, és 1911-ben 35, 1912-ben 37, 1913-ban 30, 1914-ben 40 vízi
jármű, köztük 15 gőzös és 1 kotróhajó építését jegyzi fel az üzemi
építési lajstrom. 4 A többi gyártási ágat a váltakozó gazdasági hely
zetnek megfelelően foglalkoztatták. A műhelyi és gépi berendezési viszo
nyok nagyjából változatlanok, a gépállomány néhány új géppel kiegé
szült, de a régi technikai eljárással, kézi szegecseléssel készültek a hajók.
Két nagyobb létesítmény, új beruházás születik meg ezekben az években,
az öntöde és a hozzátartozó műhelyek, valamint a torpedógépmühely.
Az 1912-ben létesített új öntöde 1680 m 2 területen helyezkedett el.
Ellentétben az üzem más részeivel, itt az anyagmozgatás, öntés, kész
munkadarabok szállítása daruval történik. Összesen öt daru működött e
helyen, melyek közül a legnagyobb 30 tonna teherbírású volt. A munka
műveletek elvégzéséhez is gépeket rendszeresítettek, így pl. formázógépeket, rázószitákat, öntvénytisztító gépeket, törőművet, amely villa
mos erővel működött, kosaras felvonókat. Az öntödét az egyre torlódó
feladatok miatt évente bővítették; területe, kapacitása és gépi berende
zése csaknem kétszeresére növekedett. A munkáslétszám 60 öntőből,
22 magkészítőből, 10 öntvénytisztítóból és mintegy 200 segédmunkásból
állott. Ez utóbbiakat a háború kitörése után hadifoglyokkal cserélték
fel. Az öntöde fő munkáját a tengeri hadihajók gépi berendezéseinek
bonyolult, nagy méretű és súlyú öntvényeinek elkészítése képezte. I t t
készültek az 500—1000 I,E-s gőzgépek, gőzturbinák alkatrészei. A kisebb
munkák elvégzésére a Váci úton levő Gugler és Forrai-féle öntödét vették
bérbe. 5 A torpedógéposztályt a legkorszerűbb szerszámgépekkel szerelték
fel, és igen jó teljesítményű gépeket állítottak elő. Ez a műhely a régi
Schoenichen-féle kazángyártó részleg helyén került felállításra, de csak
néhány évig működött, mert 1917-ben tűzvész pusztította el, s a háború
kellős közepén az elpusztult berendezés pótlására nem volt lehetőség. 6
A világháború kitörése, mely a hajóépítő iparra meglepetésszerűen
hatott, kezdetben a nagyméretű háború előtti építés iramát még csak
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fokozta, s az elmúlt évtizedek legnagyobb konjunktúrájára emlékeztető
sürgés-forgás tapasztalható az üzemben. Az év első felében fejeződött
be az Inn monitor építése, majd MFTR kereskedelmi gőzösök, uszályok
kerülnek ki az újpesti öbölből. A fokozatosan rosszabbodó gazdasági
helyzetben mind fontosabbá válik — különösen Ogyessza elfoglalása
után — az al-dunai és fekete-tengeri forgalom kiépítése az élelmiszer
szállítások közvetlenebbé tétele céljából, s ehhez sok hajóra van szükség.
Ekkor nyílik első ízben lehetőség a gyár műszaki gárdája előtt, hogy
folyam-tengerhajózási problémákkal foglalkozzon.
Sor kerül hadianyag-termelésre is. 1915-ben 52 db hídponton, 19161917-ben hat 1200 LE-s gőzturbinás őrjáró naszád készült. Az 1912-ben
kísérletképpen megkezdett teherautógyártás most már kifejezett katonai
céllal folytatva jelentékennyé válik, nagy tömegben állnak ezekben az.
években a Váci úton kezdetben Fiat, majd Bussing licenciák alapján
készített katonai teherautók. De egyéb katonai felszerelési cikkeket is
állítottak elő, mint pl. fertőtlenítő és tüzérségi szerkocsikat. A kazán
gyártás és vasszerkezeti műhelyek is katonai célú termelést folytattak.
A háború alatt 1917-ben fordult elő először és utoljára az újpesti
hajógyár felszabadulásunk előtti történetében, hogy a konkurrenciának,
a DGT-nak (Dunagőzhajózási Társaság) épített egy vontatógőzöst, a
Gönyűt. Az említetteken kívül sok más munka is volt ezekben az években.
Az újpesti gyárba kerültek a harci cselekmények miatt megsérült hadi
hajók, de más hajójavítások is folytak. A fiumei és újpesti gyárak között
és a Ganz-konszern más gyáraival is az együttműködés zökkenésmentesen
történt, s ez tette lehetővé a rendkívüli munkavégzést. 7 Mindezeket
egybevetve megállapítható, hogy a hajógyár a háborús szükségletek
kielégítése terén elég jelentékeny helyet foglalt el.
Az üzem munkáslétszáma a korábbinak kétszerese lett s elérte a
2000 főt. Az üzemben megjelentek a hadifoglyok, az ifjú- és nőmunkások
nagy tömegei. Új munkamódszerek alakultak ki a fokozott háborús
tempó jegyében: bizonyos munkák elvégzésénél gépi erőt kezdenek
alkalmazni, és a sólyatéren álló hajókat már nem kézzel, hanem pneu
matikus kalapáccsal szegecselték össze. A hajóépítési iparágat irányító
banktőke azonban nem végeztetett a háborús évek folyamán nagyobb
invesztíciót az újpesti hajógyárban, sőt — mint a torpedógépműhely
esete mutatja — az elpusztult gépi berendezést sem volt képes pótolni.
Tévedés volna ennek a jelenségnek láttán azt a következtetést levonni,
hogy ,, . . . az ipar élén álló érdekeltségek óvatos politikájának volt
köszönhető, hogy az első világháború katasztrofális vége nem talált egy
túlméretezett hajóépítő ipart, ami okvetlenül a tönk szélére vezetett
volna. . ." 8 , sokkal inkább az történt, hogy a nagyobb profit után törekvő
banktőke a hadihajógyártásba fektette a rendelkezésre álló pénzügyi és
anyagi erőit, s elhanyagolta a kisebb haszont ígérő dunai hajóépítő telepet.
1918 októberében véget ér a nagy háború, s ez egyben a háborús
ipari konjunktúrájának is a végét jelenti. Megváltoztak ugyanakkor
mindazok a gazdasági és politikai feltételek is, melyek között az újpesti
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hajóépítés kialakult és fejlődött. A békekötés után, teljesen új helyzetben,
szinte elölről kellett mindent kezdeni. A legfontosabb tényező ebben az
eleinte reménytelennek látszó időszakban mégis az volt, hogy a fél szá
zados fejlődés tapasztalatait és eredményeit, a szakképzett munkásokat
és a hajóépítő műszaki értelmiségieket sikerült megőrizni a következő
évek feladatainak teljesítéséhez.

A Ganz—Danubius

hajógyár

igi8—igig-ben

Az 1914-ben kezdődött első világháború rombolásai, a háborúval
járó nyomor és szegénység, a nagy vérveszteség, a felemelt munkaidő az
üzemekben, a silány élelmezés, az elemi szabadságjogok eltiprása, végül
az egyre rosszabbodó katonai helyzet mind nagyobb tömegekben tuda
tosította azt a felismerést, hogy a háború a német—osztrák imperializmus
érdekeit szolgálja. Ez a felismerés óriási mértékben fokozta a munkásés paraszttömegekben már a háború előtt meglevő elkeseredettséget és
elégedetlenséget. Ilyen helyzetben érkezett meg az orosz polgári forrada
lom, majd 1917 októberében a történelem első győzelmes szocialista for
radalmának híre. Az oroszországi viszonyokhoz sok tekintetben hasonló
gazdasági és társadalmi viszonyok között élő magyar népre mélységes
hatást gyakoroltak az orosz forradalom eseményei, és új lendületet adtak
a háborúellenes függetlenségi mozgalmaknak. Katonai zendülések, tömeg
sztrájkok, béketüntetések és a szakszervezeti mozgalom gyors növekedése
jellemzi az 1918. év első felét. Az esztendő második felében a magyar
uralkodó osztály nyíltan is beismerte a háború elvesztését.
1918. október 25-én megalakult a Nemzeti Tanács, amelyben a
polgári demokratikus Károlyi Mihály csoportja és a Radikális P á r t
képviselői mellett a szervezett munkásságot képviselő Szociáldemokrata
P á r t vezetői is ott vannak. 1918. október 31-én a forradalmi lázzal átha
t o t t katona- és munkástömegek elözönlik az utcákat, leszaggatják a
királyi felségjelvényeket, ünneplik a háború befejezését és kivívják
harcuk győzelmét. A forradalom másnapján koalíciós kormány került
hatalomra, amelynek programja azonban nem lépte túl a polgári forra
dalom kereteit. Az egész országban megalakultak a forradalmi katona-,
munkás- és paraszttanácsok, amelyek egy lij hatalom magvait hordozták.
Az orosz forradalom vezérei, a szovjet kormány ezekben a napokban
intézték egyik felejthetetlen üzenetüket a magyar munkásokhoz és parasz
tokhoz: „Mélységes meggyőződésünk, hogy Magyarország munkásai,
katonái és parasztjai nem azért szabadították fel magukat a bécsi
bürokrácia és a bécsi kapitalizmus hatalma alól, hogy a magyar föld
birtokosoktól, bankároktól és tőkésektől hagyják magukat kizsákmá
nyolni. Szilárd hitünk, hogy a magyar munkások és parasztok leszámol
nak a magyar tőkésekkel és a magyar kormány a magyar munkások,
katonák és parasztok kormánya lesz." 9
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Az egykori Ganz és Társa Danubius Rt. budapesti hajógyárában
is megalakult az üzemi munkástanács. 1 0 1918 novemberében a munkás
tanács élesen szemben állt az üzemi igazgatóval, aki a nagybankok, a
burzsoázia érdekeit képviselte, és mintegy a kizsákmányolás gyakorlati
végrehajtója volt a munkások szemében. De a harc kimenetelének
irányát m u t a t t a az a tény, hogy a munkástanács az üzem munkásai
közül fegyveres őrséget állított fel, amelynek 1 géppuskából és 20 puská
ból állt a fegyverzete. Ez a jelenség azonban a forradalmi napokban
általános volt, a munkásság országszerte felfegyverkezett, míg a burzso
ázia hadserege a háborús vereségek és a forradalmi események miatt
m á r nem tudott újjászerveződni és támaszul szolgálni a burzsoá kor
mányzatnak.
1918. november 16-án a Nemzeti Tanács, engedve a tömegnyomás
nak, törvényt fogadott el, melynek értelmében Magyarország minden
más országtól független köztársaság lett. A főváros munkásainak tízezrei
vonultak fel, hogy jelen legyenek a köztársaság ünnepi kikiáltásán.
A hajógyári munkások az üzem előtt, a Váci úton gyülekeztek, majd
menetté alakulva, zenekarral, piros zászlókkal és „Éljen a magyar szoci
alista köztársaság, éljen a világbéke !" feliratú táblák alatt vonultak a
város szívébe. n
1918. november 20-án alakult meg a Kommunisták Magyarországi
Pártja, amelynek legfontosabb programja a tömegek által a burzsoá
kormány ellen folytatott harc szervezése és vezetése, a tömegek öntudatosítása, a munkáshatalom megteremtése volt. Az agitáció teljes erővel
megindult. 12 A hajógyár munkásai december 20-án t a r t o t t értekezletükön
a szociáldemokrata és kommunista szónokokat meghallgatva úgy dön
töttek, hogy a kommunista párthoz csatlakoznak. 13 December 22-én az
újpesti és Váci úti gyárak részéről megjelent kiküldöttek megalakították
a KMP újpesti szervezetét. 14 A mozgalom néhány hét alatt annyira meg
erősödött, hogy a vas- és fémmunkások szociáldemokrata vezetés alatt
álló szervezete nem mert akadályt gördíteni a tagoknak a KMP-ba való
belépése elé. 15
1919 januárjában a munkásság öntudatosodása, szervezettsége
ann}dra előrehaladt, hogy lehetőség nyílott — egyelőre még csak az
üzemeken belül — a kapitalista kizsákmányolás leghűségesebb kiszol
gálóinak eltávolítására és a gyárak részleges munkásvezetésére. Először
a Ganz Villamossági Gyárból távolították el a munkások a gyár régi
vezetőit, de január 9-én a hajógyárból is távoznia kellett a régi igazgató
nak és néhány vezetőnek. 16
Az ún. szocializálásokat az akkori kormányzat sem merte elítélni,
sőt még túlkapásnak sem merészelte bélyegezni. Méhely államtitkár
erről a kérdésről a Népszavának adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a
forradalom a tőke autokratikus hatalma helyébe a tőke és a munka
kooperációját fogja állítani. 17 A későbbi hetek eseményeiből azután
kitűnt, hogy ez a terv mennyire demagóg volt és megvalósítása mennyire
a tőkések érdekében állott volna.
41 Tanulmányok Budapest múltjából
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Az üzemi munkástanács Scharbert Gyula személyében új igazgatót
és több vezető tisztviselőt nevezett ki. A későbbi hetek folyamán is a
munkástanács egyre erősödő mértékben szólt bele a gyár vezetésébe.
A lényeges személyzeti ügyeket, mint kinevezéseket, elbocsátásokat, a
bérezés ügyeit teljes mértékben a tanács intézte. A termelési kérdésekben
— az üzemnek MFTR és görög megrendelései voltak — a tanács ellen
őrzésével az új igazgató intézkedett, de a szén és más nyersanyagok
hiánya gátolta a termelést. Egyes üzemrészek ezért hosszabb-rövidebb
munkaszünetet kényszerültek tartani.
Februárban a burzsoá kormány elrendelte az üzemi választmányok
megalakítását és egyben a gyárőrségek lefegyverzését. Az üzem munkás
tanácsa nyíltan akkor még nem t u d o t t szembeszállni ezzel a rendelkezés
sel, mely a munkásság visszaszorítását célozta, de válaszuk az volt, hogy
elrendelték az őrség fegyverzetének elrejtését és a megbízható munkások
fegyverhasználathoz szükséges kiképzését. Az üzemi választmány meg
választásakor pedig az első munkástanács többsége bekerült a választ
mányba, amely így nem vált a burzsoázia fej bólogató testületévé, és nem
volt hajlandó a burzsoá kormány által szűkre szabott jogok alapján
működni, hanem az üzemi munkások hatalmi szerve maradt. 1 8
1919. március 21-én döntő fordulat következett be a magyar
munkásosztály és az uralkodó osztályok között folytatott harcban: a
munkásosztály első ízben ragadta ki a hatalmat a burzsoázia kezéből, és
létrehozta a proletárdiktatúrát. A magyar proletárhatalomnak — mely
második volt a történelem folyamán — ellenséges országok gyűrűjében
egyidejűleg kellett lerombolnia a kapitalista termelési és társadalmi rend
szert és létrehoznia a szocializmus építésének alapjait.
A Forradalmi Kormányzótanács működése során a kapitalizmus
által leginkább kizsákmányolt munkásság politikai, gazdasági és kultu
rális felemelésére törekedett. A kapitalista termelési rendszer felszámolá
sára irányult a Forradalmi Kormányzótanács egyik első rendelete,
melynek alapján az ipari, közlekedési és bányaüzemeket, valamint a
bankokat köztulajdonba vették és munkásvezetés alá helyezték. A hajó
gyár élére a március 26-i államosítás, a köztulajdonba vétel után április
16-án a Szociális Termelés Népbiztossága termelési biztost állított Nagy
Ferenc üzemi munkás személyében, akit a gyár munkásai a szakszervezet
tel egyetértésben jelöltek ki erre a tisztségre. Scharbert Gyulát, az addigi
gyárigazgatót pedig a Szociális Termelés Népbiztossága újonnan szervezett
Hajóépítési Szakosztálya vezetőjének nevezték ki. 19
Az új hajóipari vezetők példamutató lelkesedéssel és igyekezettel
fogtak hozzá az iparág helyzetének a felméréséhez, a továbbhaladáshoz
szükséges tennivalók és az intézkedési tervek kidolgozásához, valamint a
jövő terveinek az elkészítéséhez. A hajóépítő telepek vizsgálatánál kitűnt,
hogy az átmeneti háborús konjunktúra nem gyakorolt fejlesztő hatást
az egyes üzemekre. A hajógyárak vagy egyáltalában nem, vagy csak igen
kis mértékben foglalkoztak hadianyagtermeléssel (eltekintve a fiumei
hadihajógyártól), és ha kisebb megrendeléseket teljesítettek is, azokat a
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meglevő felszereléssel, gépi berendezéssel el t u d t á k végezni. Amikor a
hadvezetőség később megpróbálta a hajógyárakat rendszeres haditer
melésre beállítani, akkor a nagyobb követelményekhez szükséges új gépi
berendezéseket sem belföldön, sem külföldön beszerezni már nem lehetett.
De a használattól tönkrement berendezések felújítására sem igen nyílt
a háború alatt lehetőség, ennélfogva a hajógyárak a háborús években a
szó szoros értelmében lerongyolódtak. A rendszeres termelő tevékenység
megkezdése előtt tehát a hajóépítő telepeken az elkerülhetetlenül szük
séges reorganizációt kellett megkezdeni és fel kellett újítani a gépi beren
dezéseket.
A másik fontos feladat volt az üzemek termelőképességének techni
kai biztosításán túl olyan munkásgárda kialakítása, amely a gazdaságos
többtermelés gondolatát irányító elvként tartja szem előtt. A helyzet
felmérése rávilágított arra a tényre, hogy az elavult üzemekben dolgozó,
sok esetben ellenséges beállítottságú szakemberek mesterségesen felna
gyították a nehézségeket a munkások előtt, akik elveszítették munka
kedvüket, és főleg a bérfizetésre fordították figyelmüket. A Szociális
Termelés Népbiztosságának Hajógyártási Szakosztálya ebben a vonat
kozásban is helyesen ítélte meg a helyzetet és szabta meg a tennivalókat.
A feladatok között elsődlegesen az anyagi természetűeket emelte ki,
tudván, hogy megoldásuk elkerülhetetlen, és megvalósításuk kedvezően
hat vissza a munkások tudatára, de a dolgozók és a szakemberek szoci
alista jellegű nevelését is célul tűzte ki. A szakosztály vezetői az üzemek
ből jelölték ki azokat a munkásokat és mérnököket, akik a politikai veze
tőkkel együtt hozzáfogtak az üzemi munkások oktatásához. A szakosztály
tudományos hajóépítő-ciklusok tervét is kidolgozta, melyek a hajóépí
tészet teljes tematikájára kiterjedtek, pl. a gyakorlati hajóépítés, folyami
hajók építése, a szilárdságtan elvének alkalmazása a hajóépítészetben,
technológiai alapelvek stb.
A megoldandó feladatok első két legfontosabb csoportját a fentiek
ben állapította meg a hajóépítési szakosztály. Az iparág vezetői úgy vél
ték, ha ez a két feladatkör többé-kevésbé sikeresen megoldódott, akkor
lehetőség nyílik a teljes hajóipar ésszerű alapokon nyugvó átszervezésére.
A harmadik feladatcsoport megvalósításakor került volna sor a hajóépítő
üzemeknek az adottságaiknak és a követelményeknek megfelelő profilírozására. Egyik üzem — a tervek szerint — csupán gőz- és motoros
meghajtású nagyobb vízi járműveket épített volna, a másik telep csupán
uszályokat, a harmadik a motorcsónakok és más kisebb hajók építését
végezte volna, végül az újonnan létesítendő csepeli kikötőben hajójavító
üzemet kívántak felállítani, ahol a hajók rakodása és telelése közben az
összes javításokat helyben elvégezhették volna.
A szakosztály terveiben megemlítették a termelés minőségi szín
vonalának emelését is. Ennek megfelelően, a jobb mérnöki gárda kikép
zése céljából a Műegyetemen hajóépítési tanszék felállítását, továbbá a
hajóépítés ellenőrzésére és szakszerű kivitelezésének biztosítása céljából
műszaki szabályzat készítését vették tervbe. 2 0
41*
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A nagyszabású fejlesztési tervek gyakorlati keresztülvitelére azon
ban már nem nyílt lehetőség, mert április hónap elejére nyilvánvalóvá
vált, hogy az antant imperialistái fegyveres intervenciót szerveznek a
magyar proletárdiktatúra ellen. Ezért a munkások vezetői hozzáfogtak
a proletárdiktatúra hadseregének megteremtéséhez. A Forradalmi Kor
mányzótanács tagjai személyesen keresték fel a legnagyobb üzemek
munkásait és toborzóbeszédeket tartottak. Április 8-án Hevesi Gyula
népbiztos a hajógyár munkásai előtt nagy beszédben vázolta a proletár
diktatúra céljait, az addig elért eredményeket, majd az ellenség támadó
előkészületeiről tájékoztatta a munkásokat, s felhívta őket, hogy jelent
kezzenek a Vörös Hadseregbe. 21 A jelentkezőkből azonnal egy századot
lehetett felállítani. Az üzem többi dolgozójából pedig, miután a fegyver
használathoz értettek, üzemi tartalékzászlóaljat alakítottak, melyet a
belső biztonság fenntartására használtak fel. Április 23-án tartották az
üzemi munkászászlóaljak első szemléjüket. ,,A Váci úti és környékbeli
gyárak kapui ontották magukból a felfegyverzett munkásság tömegeit.
Zárt négyes sorokban vonultak fel. Nem ragyogó egyenruhák és a bur
zsoá korszakbeli egyéb cifraságok jellemezték ezt a felvonulást. Munkás
ruhában, a vállrafektetett fegyverrel, a derékon bőrszíjjal és patrontás
kával meneteltek. Mégis, nagyszerű volt a menetelésük, mert a legszebb
dísz, a proletár öntudat és elszántság ékesítette" — írta a Vörös Újság. 22
Május i-én a hajógyár dolgozói nagy tömegben vonultak fel az újpesti
gyárak dolgozóival és a több százezer budapesti dolgozóval együtt az
áprilisi választások után másodszor álltak ki a munkáshatalom mellett. 23
A Tanácsköztársaság Vörös Hadserege májusban folytatta a legsi
keresebb harcokat a proletárdiktatúra védelmében. Az elsőként és a leg
veszélyesebben támadó cseh burzsoázia hadseregét több csatában meg
verték, majd csaknem teljesen kiszorították az ország északi részeiből.
Ezekben a harcokban a gyár munkásai önálló alakulatokban vették ki
részüket: a 9. és 13. munkásezredben egy-egy zászlóalj teljesen a gyár
munkásaiból alakult és harcolt. A Népszava egyik tudósítója harctéri
riportjában kiemeli, hogy a Ganz Danubius Hajógyár munkászászló
aljában a fiatalok mellett „meglett korú, komoly, kemény arcú" emberek
voltak. Egy nagyobb ütközet után Szántó Béla hadügyi népbiztos is
meglátogatta az üzem munkásainak alakulatait. 24
Amíg az üzem munkásainak fegyverfogásra alkalmas része a harc
téren küzdött a munkáshatalom ellenségeivel, addig az itthon maradottak
a munka területén és az ellenforradalom leküzdése érdekében tevékeny
kedtek. A szén- és nyersanyaghiány miatt — a bányák zöme az ellenség
által megszállt területen feküdt, és az ország blokád alatt állott — a ter
melést továbbra is csak lassú ütemben s igen kis mértékben folytathatták.
Mégis a sólyatéren álló egységek építése előrehaladt. Az üzem termelési
biztosa az időszakosan nem dolgozó munkások és kőművesek közremű
ködésével 100 személyes étkezdét építtetett. Az üzem munkásai élelmezési
bizottságot állítottak fel, amely a munkástanáccsal és a termelési biztossal
együtt az üzembe érkező élelmiszerek igazságos elosztását végezte. A fel-
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fegyverzett üzemi munkások közül egy századnyi állandóan készenlétben
állt, és a Budapesti Vasashadosztály részeként működött a biztonsági
és karhatalmi feladatok ellátásában. A szolgálatban nem állók rendszeres
fegyvergyakorlatokat folytattak. 25 A hadbavonultaf 5 hozzátartozóiról
sem feledkeztek meg: az üzem tíznaponként rendszeres segélyben része
sítette őket. 26
A Tanácsköztársaság kormánya jelentős intézkedéseket hozott a
kapitalizmus felszámolására, a munkások hatalmának biztosítására, a
szegényparasztok helyzetének javítására, az értelmiség és a köztisztvi
selők fizetésének felemelésére, egyszóval a kizsákmányolástól mentes,
szabad élet megteremtésére. Ezekkel az intézkedéseivel az ellenséges
burzsoázia fékeveszett dühét vonta magára. Az ellenrendszabályok nem
is várattak magukra. Az országot az ellenséges antant burzsoázia szigorú
blokád alá vette. Nyersanyaghiány akadályozta a termelést, a pénzügyi
nehézségek és a helyenként fellépő ellenforradalom fékezték a gazdasági
kibontakozást. Mindezen bajok ellenére a termelőmunka az üzemekben
és a földeken előrehaladt, a vezetők felismerték az első időszakban elkö
vetett hibákat, és intézkedések történtek kijavításukra. Az antant bur
zsoázia, látva a gazdasági rendszabályok sikertelenségét, más eszközöket
is igénybe vett a Magyar Tanácsköztársaság megdöntésére, s az első
sikertelen katonai támadások után szervezett katonai túlerővel lépett fel.
A külső katonai támadás, az antant imperializmus fegyveres túlereje
volt az, amely megdöntötte a Tanácsköztársaságot és negyedszázadra
visszavetette a magyar nép fejlődését.
1919 augusztusában a Budapestre bevonuló antantcsapatok a
hajógyárat is megszállták átmenetileg. Augusztus 7-én a katonai vezetés
leállíttatta az üzemet. Hosszú hónapokon át szünetelt a termelőtevékeny
ség, s végül csak 1920 első hónapjaiban indult meg a normális gyártás.
A vállalat életében is jelentős személyi változások történtek az üzemszü
net időszakában: a fehérterrorista csapatok megtorló jellegű garázdálko
dásának szerves kiegészítéseképpen statáriális és gyorsított eljárású
bíróságok elé állították az üzemi munkásvezetőket, akik közül többet
hosszabb börtönbüntetésre ítéltek. De ugyancsak ezekben a hónapokban
vonulnak nyugállományba a még életben levő régi hajógyári vezetők,
hogy átadják helyüket a fiumei hajógyár elvesztése után Budapestre
visszatérő fiatalabb szakembereknek. Ilyen viszonyok közepette kezdő
dött meg az újpesti hajóépítés egyik legszomorúbb válságperiódusa,
amely csaknem két évtizedig tartott.
Hajóépítés az 1920—1929-es években
A háború befejeződésekor és 1919 végén, 1920 elején bekövet
kezett pangás után a gyökeresen megváltozott politikai és gazdasági
viszonyok közepette a hajóépítés rövid ideig még oly mértékben foly
tatódott, mintha semmiféle változás nem történt volna. Az átmeneti
munkaszünet után bizonyos fellendülés és új munkaalkalmak mutat-
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koztak. Ekkor fejeződtek be még a háború utolsó szakaszában megkez
dett hajóépítések, a 12 MFTR csavargőzös építése, és újból jelentkeztek
görög vevők is. Először a Stathatosz-cég megbízottai — akik már Hart
mann első próbálkozása óta keresik fel bizalommal az újpesti hajóépítő
telepet — adtak megrendeléseket, de közben a görög cég tönkrement,
s a tekintélyes előlegpénz a részvényesek vagyonát növelte. Majd az
új onnan alakult szomszédos államok közül a csehszlovák közlekedési
minisztérium rendelt 4 áruszállító gőzöst, melyek 1922-ben készültek el.
Később román, jugoszláv és bolgár megrendelések érkeztek be. 1924-ig
úgy látszott, hogy az újpesti hajógyár sikeresen átvészelte a vesztes
háborút követő gazdasági krízist s ki tudja használni a kis magyar
Duna-szakaszhoz képest óriási kapacitását. Azonban a szomszédos álla
mokkal kialakulóban levő kedvező gazdasági kapcsolatokat széttörte
a magyar uralkodó osztályok esztelen külpolitikája, amely a történelmi
Nagy-Magyarország visszaállítására törekedve elvetette az ezekben
az években talán még létrehozható megegyezést az új államok magyar
kisebbségei ügyében. Masaryk közeledési kísérleteinek visszautasítása
egyben a gazdasági kapcsolatok összeszűkülését eredményezte. Ezen
túl az 1920-as évek elején kapták meg az új államok a vesztesek hadi
sarcként átadott hajóit is, melyek a kedvezőtlen gazdasági helyzetben
szinte inkább terhet jelentettek gazdáiknak, és senki sem gondolt új
hajók építésére.
Belföldön a Hungária-szállóban az inflációs, zavaros gazdasági
helyzet torzszülötteként létrejött és hatalmas forgalmat bonyolított
le az ún. hajóbörze, ahol az „élelmes" üzletemberek adták-vették a
hajókat, de a hajóépítő üzemekben megszűnt a folyamatos termelés. 27
A húszas évek közepén a hajózás, a vízi szállítás területén pangás figyel
hető meg. A magyar hajózási vállalatok kétségbeesetten harcoltak a
fenyegető csőd ellen, s végül is csak külföldi tőke bevonásával tudták
a bukást elkerülni. Igen sok hajó jutott a szomszédos államok birtokába,
de a megmaradt hajópark is nagynak bizonyult a kicsiny Duna-szaka
szon a megcsappant forgalom lebonyolítására. Belföldről tehát új hajó
építésre rendelést várni értelmetlenség lett volna, legfeljebb néhány
öreg hajó újításával, rekonstrukciójával számolhattak reálisan.
Az 1920-as évek közepére a külföldi megrendelők is rendre elma
radtak az újpesti hajógyárból. A jugoszláv hajóstársaságok a jóvátétel
ként kapott hajókat üzemeltetni sem tudták. A görög dunai hajózás
az első világháborút követő években elvesztette jelentőségét. A gazdag
görög gabonakereskedők képtelenek voltak pozícióikat megtartani a
megerősödött balkáni nemzeti burzsoá államok által nyíltan támogatott
hazai kereskedőkkel szemben, s ezért egymás után a d t á k el potom áron
hajóikat a brailai vízi vásárban a román és szerb vevőknek. Bulgáriába
szállíthatott volna a gyár, de a bolgár hajóstársaságok a háború folyamán
teljesen elszegényedtek, és a hajók vételárának behajtása sokszor éveken
át húzódott. Csekély kilátások mutatkoztak hajójavítási munkákra is,
mert a számításba vehető országok hajóparkjának javítási munkáit
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nagy részben Németországban és Ausztriában végeztették el a jóvátétel
terhére.
Az újpesti hajógyárban ezekben az években az új hajók építése
egyáltalában nem számottevő. A sólyatéren csak elvétve lehetett épülő
hajókat látni, az új építésekre fenntartott terület állandóan összébb
szorult, s végül az ún. felsőgyár mögé került. A kikötőben lehorgonyzott,
javításra váró hajók száma is jóval elmaradt a megszokott mögött.
Ezeknek az éveknek az eredményeiről az alábbi kimutatás tájékoztat:
ÚJ HAJÓK É P Í T É S I ADATAI^
1920

1921

—
5

1922

1923

1924

1

14

3

1

4

12
1
1

—

—

1

1
1

1925

1926

_

_
—

1

—

1

uszályhajók
gőzöshajók
motoroshajók
kotróhajók

1

3

A hajógyári könyvelés adatai alapján készített kimutatás bizonyos
fokig eltér a gyár igazgatója által készített, egykorú feljegyzésein alapuló
felsorolás számaitól, amelyek egyben tájékoztatnak a hajók építésénél
felhasznált vasanyag súlyáról is: 29
1920
2 motoros uszály 280 tonna
5 motoros test
30 ,,
3 vontató
450

9
4
1
1

1921
csavargőzös 1 350 tonna
gőzös
1 000
uszály
127
nádvágó
5

760

2482

1922
14 uszály
1 vontató
1 kotró

1923

1904
80
400

tonna

2384

»

1924
dereglye

800 t o n n a

,,

1 motoros
5 dereglye
1 kotró

tonna

1 330
1926

[925
2 vontató
2 dereglye

450
520
360

140
160

300

tonna

3 kotró
1 motoros

60
4
64

tonna

Az adatsorok némileg ellentmondanak, az utóbbi adatsor áll
közelebb a valósághoz, de mégis az üzem életének fő tendenciái világosan
kitűnnek mindkét táblázatból: a háborút követő évek tiszavirág-életű
fellendülését 1923-tól kezdve a legmélyebb visszaesés követte, amely
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nemcsak az újonnan épített úszótestek számából, hanem a felhasznált
vas és acél volumenének katasztrofális méretű összezsugorodásából is
szembetűnik. A közölt adatok a tárgyalt időszakban a gyár krónikus
kapacitás-kihasználatlanságára mutatnak, hiszen a háború előtti években
új hajók építéséhez 6—8 ooo tonna anyagot is felhasználtak. Hasonlóan
nagy mértékben esett vissza a munkások létszáma a háború előttiről
csaknem egyötödére, 2000 főről 400-ra.
Új építések és javítások megszerzése ezekben az években csak
rendkívüli utánjárással és nagy áldozatokkal volt lehetséges. Európa
gazdasági élete a háborút követő rövid fellendülés után mély depreszszióba süllyedt. A háborús túlterhelés hatása jelentkezett a rövid ideig
tartó hajóépítési konjunktúra után. Amint egy korabeli feljegyzésből
kitűnik, sem belföldön, sem külföldön nem lehetett munkát találni,
és az a munka, melyet meg is lehetett szerezni, csupán rendkívül nehéz
és terhes versenyfutás árán volt elérhető, de mindig előre lehetett látni,
hogy áldás nem lesz rajta, s ez lelohasztotta a munkához annyira szük
séges ambíciókat. A hajó- és hajógéposztályok évente 100—150 ajánlatot
és tervet dolgoztak ki, melyek közül alig két-három került megvalósí
tásra. Sok érdekes, kalandos versenykiírásban vett részt a vállalat
Kínától Brazíliáig, Litvániától Szudánig. Hihetetlen mennyiségű értékes
munka feküdt ezekben az ajánlatokban, melyek a gazdasági viszonyok
mostohasága miatt általában nem kerültek megvalósításra. A gyilkos
verseny és az általános pénztelenség mindent megakadályozott. Az árromboló konkurrencia arról is gondoskodott, hogy a véletlenül meg
szerzett munkák se legyenek rentábilisak. 30
A gyár külföldi versenytárgyalásokon való részvételét igen nagy
mértékben elősegítette a Ganz képviseleti hálózat, amelynek közre
működése révén csaknem minden országban mint belföldi cég léphetett
fel a hajógyár, s ha megrendeléseket nem is sikerült elérni a jelentéke
nyebb erőt képviselő nyugati konkurrenciával szemben, mégis megis
merték a vállalat nevét, és a felmerült problémák műszaki megoldásánál
a magyar tervet is figyelembe vették. A gyár mérnökeinek nagyméretű
tervezési munkái nem bizonyultak hiábavalóknak, a későbbi évek fel
lendülésekor igen sokat jelentett a felhalmozódott műszaki tapasztalati
anyag és mérnöki tudás. Egyetlen munka járt nagyobb nyereséggel:
a jóvátétel fejében Görögországnak juttatott, Fiúméban készült torpedó
naszádok 1925-ben kezdődő s több éven át tartó rekonstrukciós munkája,
valamint a működtetésükhöz elengedhetetlenül szükséges tartalék gépek:
szállítása. A világháború utáni éveknek ez volt az egyetlen jól jövedel
mező munkája. 3 1 Mégis a tárgyalt időszak második felében a gyár tevé
kenységét egyetlen szóval, a vegetálással lehet találóan jellemezni.
A pénzügyi stabilizációt követő időleges gazdasági fellendülés,
a hajóépítő ipart sem kerülte el, de jóval kisebb méretű maradt, mint
más iparágak viszonylatában. H a az újonnan épített úszótestek számát
tekintjük, továbbra is pangás, kapacitás-kihasználatlanság figyelhető
meg: 32
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ÚJ HAJÓK ÉPÍTÉSI ADATAI

Uszály
Gőzös
Motoros
Kotró

1927

1928

1929

5
—

3

3

1
1

3

1
2

A könyvelési — főleg adózási szempontokat figyelemmel kísérő —
kimutatással szemben a vállalati igazgató adatai szerint a termelés így
alakult: 33
1927

1
4
1
1

uszály
dereglye
bolya
ponton

80
300
120

5
505

tonna

1928
2 komp
175 tonna
3 dereglye 240
,,
2 motoros
18
,,
1 kotrótest 30
463

..

1929

4
2
3
2

uszály
kotrótest
ponton
motoros

410 tonna
130
40
25
605

A kimutatás szerint tehát valamivel magasabb volt a termelés,
de az egykori vezetők visszaemlékezéseiből az tűnik ki, hogy az 1920-as
évek második felében nem annyira új hajók építése, mint inkább régi
hajók javítása az „üzlet". Ezekben az években valamennyire javult
a hajózási vállalatok helyzete mind belföldön, mind külföldön. Ez az új
helyzet többek között abban is megnyilvánult, hogy több hajó került
a már évek óta esedékes, de pénzügyi okokból állandóan halogatott
nagyjavításra a hajógyárakba. Az újpesti vállalat feljegyzései az MFTR,
a Bajor Lloyd, a francia SFND, a román S R D és N F R , a pancsovai
Sulz-cég és a jugoszláv állami hajózási vállalat, valamint a J R P hajóinak
javításáról számolnak be. A javítási munkák az összes Duna melléki
hajógyár életét felélénkítették. 34
Az újpesti hajógyárnak a polgári célokra történő építéseken és
javításokon kívül 1928-tól kezdve katonai jellegű munkái is voltak.
A magyar uralkodó osztály, amint egy kissé javult az ország gazdasági
helyzete, megkezdte a revizionista politikája gyakorlati megvalósításához
szükséges harci eszközök gyűjtését. A dunai katonai egységek — a béke
szerződés vonatkozó pontjainak kijátszásával — nem mint katonai
alakulatok, hanem mint a belügyminisztériumhoz tartozó ,,folyamőrség"
szerepeltek. A folyamőrség személyzeti állományának jó része polgári
alkalmazottként dolgozott az újpesti kikötőben levő, kereskedelmi
társaságnak álcázott Hajó- és Gépjavító Rt. telepén. Ez a telep való
jában a megmaradt dunai katonai hajók, felszerelések és szakkáderek
arzenálja, foglalkoztatási helye volt. 1928-tól kezdve rosszul leplezett
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fejlesztési tevékenység indult meg. Egymás után épültek a Mohács
bólyahajó, a Csobánc szállítóhajó. Majd a Győr, Sopron és Tüzér ágyú
naszádokat hozták harcra kész állapotba. Nem teljes kimutatások szerint
az 1928—1930. évi dunai katonai fejlesztési kiadásoknak egyedül az
újpesti hajógyárban folyósított összege meghaladta a másfél millió
pengőt/' 5
Az 1920-as évek második felében, ha ez egyáltalában még lehet
séges volt, nagymértékben fokozódott a hajógyárak konkurrencia-harca
egyrészt a nagyobb profit utáni hajsza törvényszerű kapitalista jelensége
miatt, másrészt a kínzó kapacitásfölösleg lekötése érdekében. Ugyanis
nemcsak az újpesti hajógyárban volt kicsiny az újonnan épített hajók
száma, hanem a többi dunai hajógyárban is. Bármennyi is volt a javítási
munka, a nagy kapacitáshoz mégis kevésnek bizonyult. A kíméletlen,
gyilkos verseny érzékeny veszteségeket okozott az egyes vállalatoknak.
A verseny és az azzal együtt járó árletörés megszüntetése céljából
1927-ben megállapodás jött létre a dunai hajógyárak között, amelyet
a DGT hajógyárai, a linzi hajógyár és néhány más, kisebb osztrák hajó
javító létesített az újpesti gyárral együtt. A felsorolt vállalatok G E D E W E
(Gemeinschaft der Donauwerften — dunai hajógyárak érdekközössége)
elnevezés alatt kartellszervet hoztak létre, amely bizonyos típusjavítási
munkákra egységes árszabást állapított meg, új hajók tekintetében
pedig kimondotta, hogy mely gyár milyen fajta úszótesteket készíthet,
végül kvótákat rögzített le a résztvevők között. Ezt az egyezményt
1927. május 14-én írták alá a résztvevők és fedőnéven külföldi hajó
egyezménynek nevezték el. Ugyanezen a napon a DGT óbudai hajó
gyára és az újpesti hajógyár egy másik, ún. belföldi egyezményt kötött.
Ezek a megállapodások — mint a későbbiekben kitűnik — egyedül
magyar részre voltak hátrányosak, de nyolc évig tartott, amíg ezt észre
vették, és végül 1934-ben az egyezményeket felbontották.
A belföldi hajóegyezmény szerint a magyarországi hajómegren
delések kulcsát az újpesti gyár és a DGT között oly módon osztották
meg, hogy az előbbi 67,5%-ot, az utóbbi 32,5%-ot teljesíthetett. l á t s z ó 
lag ez igen kedvező volt a magyar fél szempontjából. Az elszámolásokat
háromévenként tartották, s ha ilyenkor megállapítást nyert, hogy az
egyik fél túllépte a kvótát, akkor a másiknak a túllépés összegéből 20%-ot
tartozott fizetni. Megállapodás történt arra vonatkozóan is, hogy kotró
hajók, gabonaelevátorok, olaj- és benzinmotoros hajók építése elsősorban
az újpesti gyárnak, a gőzösök és uszályok építése az óbudai hajógyárnak
az érdekkörébe tartozik. A versenytárgyalások alkalmával — az egyez
mény szerint — ezeket a megállapodásokat a két fél ún. védőajánlattal
tartozott biztosítani. Ez a megállapodás tehát igen kedvezőnek látszott
az újpesti gyárnak, pedig valójában nem volt más, mint a DGT ügyes
üzleti politikájának egy ravasz csapdája a konkurrencia gyöngítésére.
A Dunagőzhajózási Társaság mint elsősorban dunai személy- és
árufuvarozással foglalkozó vállalat nem hajóépítésből, hanem vízi
szállítások lebonyolításából tartotta fenn magát. Hajógyárai — az óbudai
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és a korneuburgi —, miután a múlt század végéig elkészítették a DGT
szükségleteihez mért hajóparkot, a századforduló után főleg a társaság
hajóinak javításával, felújításával foglalkoztak. Különösen állt ez a
világháború utáni időszakra, amikor is a DGT hajóépítési tevékenysége
saját hajóállományából avulás miatt kiselejtezett egységek pótlására
terjedt ki. Idegen megrendelőnek a DGT soha nem épített hajót, mert
ezzel saját versenytársait erősítette volna. Az újpesti hajógyár ezzel
szemben főleg a DGT konkurrenciajanak épített, ezért az osztrák vállalat
már megindulásától kezdve rossz szemmel figyelte az újpesti hajó
gyártást, s érthetően mindent megpróbált a számára igen káros hajó
építés megakadályozására, korlátozására. Ebből a helyzetből követ
kezett tehát, hogy a DGT-nek soha nem állott érdekében a dunai hajó
építés, mert minden új hajó vízre bocsátásával önmagának mint hajózási
vállalatnak támasztott volna versenyt, s ez különösen azért is kellemetlen
volt a világháború után, mert a DGT hajóparkja egytől egyig elavult
hajókból állott. A kartellt aláíró vállalatok némelyike felismerte ezt
a helyzetet, és kifejezésre is j u t t a t t a erre vonatkozó aggályát, de a DGT
emberei azt válaszolták, hogy vállalatuk a közeljövőben inkább hajó
építéssel kíván foglalkozni, mert az — 1927-ben — jövedelmezőbbnek
bizonyul, mint a vízi szállítás. A későbbi években azután kitűnt, hogy
ez nem volt más, mint ügyes manőver, és hogy szó sincs a DGT
tömeges hajóépítéséről, ellenkezőleg a résztvevők előtt egyre inkább
az vált nyílt titokká, hogy a DGT a kartellt felhasználva gátolja az új
dunai hajók építését.
A DGT ezt úgy valósította meg, hogy a kartellszerződés 5. pontja
alapján a kvóta szerint neki járó hajómegrendelések elvállalása elől
egyszerűen visszalépett, mert ezt minden hátrány nélkül megtehette,
viszont a kartell másik tagja ezáltal abba a dilemmába került, hogy
a visszautasított megrendelés átvétele esetében, a maga kvótáját túl
lépve, kénytelen lesz majd a 20%-os büntetést lefizetni. Ez pedig jelen
tősen csökkentette, vagy teljesen veszteségessé tette munkáját, mert
a büntetéspénznek a megrendelés árába való belefoglalására lehetőség
nem volt. A kínzó kapacitás-kihasználatlanság viszont a munka elvál
lalását követelte. A DGT tehát ügyesen kiaknázta a szerződés számára
kedvező pontjait, és ezáltal gátló hatást tudott gyakorolni a dunai
hajóépítésre. Ez a magatartás logikus következménye a DGT érdek
politikájának, melynek célja az volt, hogy megakadályozza a hajózási
fő üzletágnak versenyt támasztó új hajók építését.
A kartell-résztvevők között az ellentétek nem ebben a kérdésben
robbantak ki, bár az újpesti hajógyár néhány vezetője előtt rövid idő
elteltével világossá vált a DGT obstrukciós politikája, hanem a folyam
őrségi munkák ügyében. 1934-ben a nemzetközi kartellben az újpesti
gyár és egy osztrák hajójavító vállalat között vita támadt, melynek
megoldására döntőbírónak a DGT-t kérték fel. A bírónak álcázott
vetélytárs így betekintést nyerhetett az újpesti gyár üzleti könyveibe.
A DGT emberei ekkor fedezték fel a másfél milliós hadimegrendelést,
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a folyamőrségi munkákat. A DGT vezetői a könyvek vizsgálata u t á n
kijelentették, hogy az újpesti gyár fondorlatos módon eltitkolva a folyam
őrségi építéseket, jelentősen megszegte az egyezményt, túllépte a kvótát,
s ezen a címen 50 000 P túllépési díjat követeltek. Az újpesti gyár
jogászai a követelésre ellenérvként azt hozták fel, hogy a DGT mint
külföldi érdekeltségű vállalat soha nem jöhetett volna szóba katonai
megrendelések kiadásánál, és ezek a munkák nem is számíthatók a
kartellmunkák közé. Végül is az ügy a GYOSZ választott bírósága elé
került, s ott az újpestiek igazsága győzedelmeskedett. A DGT eljárását
vizsgálva az derül ki, hogy az osztrák vállalat a katonai szállításoknak
évekkel később, a válság időszakában történt felvetésével azt kívánta
elérni, hogy a hadimegrendelések nyereségéből egy nem jelentéktelen
részt lefölözzön. A vita eredményeképpen a Ganz-konszern felmondhatta
a hátrányos kartellszerződéseket, és a továbbiakban a két vállalat
csupán egy-egy jelentősebb versenytárgyalás alkalmából létesített meg
állapodásokat. 30
Az 1920-as évek hajógyár-története, a termelési adatsorok vizs
gálata mind azt mutatták, hogy sem a kartellszerződések, sem a katonai
megrendelések nem biztosítottak elegendő munkát a vállalatnak. A hajó
gyártás — figyelembe véve a hazánkban működött más üzemeket,
az óbudai és az egyesült Schlick—Nicholson hajógyárakat — túlmére
tezettnek bizonyult a háború utáni új helyzetben, a kapitalizmus álta
lános válságának talaján. Ennek következtében a hajógyárak üzemét
gyökeresen át kellett volna szervezni, amely egyrészt a belföldi piac
igényeihez való fokozottabb közeledésben, másrészt új típusok gyár
tásának bevezetésével, üzemkorszerűsítéssel, az exportpiacok kiszélesí
tésére való törekvésben nyilatkozhatott volna meg. Az üzem műszaki
vezetőinek voltak is ilyen tervei, mint pl. folyam-tengerjáró hajók építése,
tankhajók gyártásának megkezdése, korszerűbb termelési technológia
alkalmazása, de ezek a tervek az 1920-as évek derekán még nem voltak
kidolgozva, sőt megvalósításuk és a kapcsolatos kísérletek nem jelen
téktelen áldozatokat igényeltek. A probléma megoldása végül is nem
a műszaki, hanem a kapitalista pénzügyi szakemberek kezében volt,
a Hitelbank és a konszern igazgatói pedig a maguk profitszempontjainak
figyelembevételével, a „nagy halak megeszik a kis halakat" elv alapján
oldották meg a kérdést. Az 1920-as évek második felében egymást követő
fúziók, átszervezések valójában nem jelentettek mást, mint a gyöngébb
versenytárs-vállalatok részvényeinek felvásárlását, üzemük beszünte
tését, a berendezések, gépi felszerelések olcsó áron történő eladását,
a munkások elbocsátását és az egyre szűkülő kapitalista piacokon a
vetélytárs helyének elfoglalását.
1927-ben olvasztotta magába a Ganz és Társa — Danubius R t .
a Schlick—Nicholson gép- és hajógyárat, a Dipták-gyárat, a kistarcsai
vasútfelszerelési gyárat és még néhány más kisebb üzemet. 37 A hajógyár
szempontjából a Schlick—Nicholson-gyár felszámolása lényeges válto
zásokat jelentett. A fúzió után a megszűnésre ítélt üzem működését
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fokozatosan beszüntették, sok száz munkást és mérnököt egyszerűen
az utcára tettek, a gépi berendezésből úgyszólván semmit sem vettek
á t — jóllehet a Schlick—Nicholson-gyár gépei között igen sok korszerű
munkagép volt—, hanem export útján értékesítették, vagy ócskavasnak
eladták. A beolvasztó tizem csak a kiemelkedő szakembereket, rajz
t á r a k a t és műszaki tapasztalatokat vette át. A fúziók következtében
a hajógyár egyes részlegeinek, a híd- daru- és kazánosztályoknak, vala
mint az öntödének is megnőtt a termelése, de ez csak átmeneti jelenség
maradt, mert néhány exportszállítás és a bánhidai erőmű berendezéseinek
elkészítése után újból munkahiány következett be. Ilyen viszonyok
közepette lépett fel a gazdasági válság, amely szinte teljesen megbéní
t o t t a a gazdasági élet vérkeringését, és felborított minden reményt,
amelyet a fúziókhoz a „messzelátó" magyar kapitalista vezetők fűztek.
Az 1920-as évek végén lebonyolított fúziókat már egyáltalában nem
lehet kedvezőnek értékelni a magyar ipar fejlődése szempontjából, mint
ahogy pozitívnak lehetett megjelölni az 1911-ig lezajlott hajóipari
fúziókat. Az első világháború előtti üzemkoncentrációk ui. a termelő
erők növekedését, fejlődését, a termelés emelkedését szolgálták, az 1920as évek koncentrációi a termelőerők pusztulását eredményezték. Ezt
igazolja a gyárak leállítása, a gépek eladása külföldre, a munkások elbo
csátása és a termelés csökkentése. Ezek a fúziók is a banktőke profit
jának növelését célozták, hasonlóan az előzőkhöz, de az alapvető különb
ség az volt, hogy a régi fúziók a termelés növekedésével, gyárfejlesz
téssel, tehát pozitív módon törekedtek erre, az 1920-as évek üzemössze
vonásai a termelés csökkentésével, a termelőerők pusztításával kívánták
ugyanazt a célt elérni. Ez a jelenség egyben élesen rávilágított az ellen
forradalom talaján időlegesen feltámasztott magyar kapitalizmus
retrográd és bukásra ítélt jellegére.
A Ganz-konszern életében 1928-ban még egy változás következett
be, amely hatással volt a hajógyárra. A Ganz villamossági gyár 23 évi
önállóság után visszatért a konszern kötelékébe, és ezzel kapcsolatosan
megváltozott a Ganz-gyárak elnevezése. Az új névből — Ganz és Társa
villamossági- gép- waggon és hajógyár rt. — elmaradt a hajógyár régi,
önálló múltjára emlékeztető utolsó utalás, a 38 éve használt Danubius
név. De nemcsak a névváltozás, hanem a konszern közös adminisztratív
osztályainak felállítása, a nyugdíjazások, az üzemrészek átszervezése
is jelezték, hogy új szakasz következett be a vállalat életében.
A gazdasági válság és a bedórendszer bevezetésének korszaka
A hajógyárban 1929-ben bekövetkezett átmeneti fellendülés
az exportmunkák és a bánhidai erőmű megrendeléseinek teljesítése után
megszakadt, sőt 1930 második felében a legmélyebb visszaesés — a kapi
talista világ gazdasági válságával kapcsolatban — jelentkezett. Az 1930—
1932-es években mindössze 2 kotródereglye, egy vontatóhajó, két hídponton és egy csónakház készült el. 1933-ban egyetlen új úszótest sem
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került ki a gyárból. A négy év folyamán mindössze 760 tonna vasat
és acélt használtak fel új építések céljaira, évente tehát 190 tonnát
átlagosan. Ilyen szomorú eredményt az újpesti hajóépítés korábbi
történetében alig lehetett tapasztalni. A gyár új hajók építésére ked
vezőbb években 2000—4000 tonna vasat és acélt is felhasznált. H a
ebben a vonatkozásban vizsgáljuk az évi 190 tonnás átlagfelhasználást,
akkor az állapítható meg, hogy az 1930—1933-as években a hajógyár
foglalkoztatottsága a korábbi évekhez képest 5—10% körül volt. A babo
nás hajógyáriak szerint a „Danubius" név elhagyása miatt következett
be ez a csőddel felérő munkanélküliség. Mindenesetre a hajógyár is
a beköszöntő gazdasági válság jeleit tükrözte: a munkások kétharmadát
fokozatosan elbocsátották, a sólyatéren embermagasságú fű és gaz
nőtt ki, a máskor oly lármás telepen most csend honolt, a műhelyek
kongtak az ürességtől. A Hitelbank felszólítására a legkíméletlenebb
személyzeti és bérpolitikát valósítottak meg: a régi mérnököket, igaz
gatókat nyugdíjazták, a megmaradt munkások bérét többször is csökken
tették, általában a mohó finánctőke követelésére minden eszközzel
profitot igyekeztek kisajtolni a gyárból.
Ezekben az években zajlott le a Ganz-konszern munkásainak
nagy jelentőségű harca egy új munkásnyúzó bérezési rendszer bevezetése
ellen. Az első összecsapás a munkások és a tőkések között éppen a hajó
gyárban robbant ki, amely végül is nyolc és fél hetes harc után kompro
misszummal ért véget, mert a munkások belátták, hogy a rendelés
hiánnyal küzdő gyár részére nem jelent hátrányt mozgalmuk, a kon
szern urai pedig átmenetileg meghátrálni kényszerültek az országos
méretűvé növekedett tiltakozó mozgalom és a közvélemény nagyfokú
ellenszenve miatt. A teljesítményen alapuló bérezés gyakorlata azon
ban — mint a későbbiekből kitűnik — megmaradt, ha nem is az első
alkalommal igen szűkre szabott munkanormáival. 38 Ezekben az években
került szélesebb körű alkalmazásra az újpesti hajógyár viszonylatában
néhány, valóban a munkát javító és termelékenységet növelő technikai
eljárás is, mint pl. az ívfényhegesztés, amelyet egyaránt alkalmaztak
a hajótestek összeillesztésénél és a hibás öntvények kijavításánál, vala
mint bizonyos változtatás a műhelyek által készített hajótest-részek
összeillesztésénél. Az új technikai eljárások általános alkalmazása meg
gyorsította a hajóépítést, és segítségével fokozatosan kiszoríthatták
az elavultnak számító szegecseléses hajótest-összeillesztési módszert. 39
A válságból való kilábolásra mindez mégis kevésnek bizonyult.
A magyarországi hajóépítő ipar már a világháborút megelőző években
túlméretezettnek bizonyult a belföldi igények számára, és csak úgy
tudott létezni, ha a belföldi piac szükségleteinek kielégítésén túl teljes
erővel rávetette magát a szomszédos Duna menti országok hajópiacának
megszerzésére. Az óbudai hajógyár, minthogy egy hajózási vállalat
tulajdonában volt, ezt nem tehette, ezért — miután az anyavállalat
hajóigényét kielégítette — tevékenysége főleg javításokban és néha
bekövetkező felújításokban merült ki. A századforduló u t á n — kisebb
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időszakokat leszámítva — nem is folyt érdemleges hajóépítés Óbudán.
Ezzel szemben az újpesti hajóipari vezetők piacszerző tevékenysége
az első világháborúig terjedő időszakban többé-kevésbé sikeresnek
mondható, de már az 1900-as évek termelési adatsorait vizsgálva bizonyos
visszafejlődés állapítható meg, ami nemcsak a szükségletek átmeneti
kielégítésében, hanem az addigi exportpiacok nagyfokú elzárkózásában
leli magyarázatát. Az újpesti hajógyár termelésének több mint 50%-át
rendszeresen exportálta, és amikor az exportpiacok elzárkózása követ
keztében bizonyos kapacitás-kihasználatlanság jelei kezdtek mutat
kozni, akkor a gyár vezetői sietve rátértek a hadihajógyártásra, amely
megszüntette ezt a problémát. Az első világháború éveiben az egyre
fokozódó hadiszükséglet miatt a túlméretezettség kedvezőtlen hatása nem
mutatkozott. A háború elvesztése, a hadihajógyár kikapcsolása a kon
szern kötelékéből tovább élezte az újpesti hajóépítés túlméretezettségének kedvezőtlen kihatásait. Az első háború utáni években mégsem
mutatkozott elviselhetetlennek ez az állapot, mert az elmulasztott
polgári javítási-pótlási munkákat ekkor kellett elvégezni, és az infláció
által teremtett abnormálisnak mondható exportképesség átmenetileg
rendkívüli foglalkoztatási lehetőséget nyújtott.
A magyar ipar, különösen a gépipar foglalkoztatottsága szempont
jából sokat jelentett volna a szomszédos országokkal kialakuló jó gazda
sági viszony. Az első háborút követő években rövid ideig úgy alakult
a helyzet, hogy ezeknek a jó gazdasági kapcsolatoknak a kialakítására
reális lehetőség nyílt, de a magyar uralkodó osztályok revíziós külpoli
tikája, amely éppen a hajóépítés szempontjából fontos államokat politi
kailag szembefordította Magyarországgal, természetszerűleg nem tette
lehetővé a fejlődésben levő gazdasági kapcsolatok megerősödését, hanem
ellenkezőleg, éppen elsorvadásukhoz vezetett. A kedvező exportlehető
ségeknek is vége szakadt a valutastabilizációt követően, nemcsak azért,
mert a magyar uralkodó osztályok deflációs pénzpolitikája ún. stabili
zációs válságot eredményezett, hanem azért is, mert a sorozatos közép
európai valutastabilizációk a szomszédos országokban is a kapitalista
gazdasági rendszer időleges fellendülését eredményezték. Hnnek követ
kezményeképpen a legtöbb Duna menti országban a hazai kapitalisták
is megpróbálkoztak hajóépítéssel, hajójavítással. A hajógyár különösen
érzékenyen reagált a stabilizációs válságra, mert a fellendülés idején
is csak mellékágaiban volt kedvező munkalehetőség a hajójavítások,
kazán- és hídépítések vonatkozásában; fő gyártási területén, az új hajók
építésében már az 1920-as évek közepétől válságjelek mutatkoztak.
A hajóipari túlméretezettség a szűkülő bel- és külföldi piacokon
egyre aggasztóbb méretekben jelentkezett, s ez arra késztette a vezető
bankokat, hogy ipari érdekeltségeik viszonylatában a legradikálisabb
kapacitáscsökkentést hajtsák végre. A hajóipari fúzió vizsgálatánál
kitűnt, hogy ez a megoldási mód a termelőerők esztelen elpusztítását
eredményezte, és ez egyet jelentett az elődök sokévi nehéz munkájának,
jó üzletkötéseinek, a fokozott munkáskizsákmányolásnak és a taka-
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rékoskodás gyümölcseinek eredményeképpen létrejött anyagi javak
megsemmisítésével. A fúziót ily módon végrehajtó finánctőkés csoportok
azt remélték, hogy a bel- és külföldi piacok megközelítően változatlan
fennmaradása mellett a befejezett üzemleállítások után a hajógyár
termelőképessége a szükségletekkel arányban áll majd. 40 Ezek a remények
azonban megalapozatlan elképzeléseken nyugodtak, mert az 1929. év
végén jelentkező gazdasági válság, majd az 1931. évben ezt tetéző pénz
ügyi krízis a gazdasági élet vérkeringését oly mértékben összezsugorí
totta, hogy pl. a gépipar az 1929. évi forgalmának 3/4 részét elvesztette,
a hajógyár foglalkoztatottsága pedig 10%-ra süllyedt. Új hajókra egyál
talán nem volt szükség, és elmaradtak azok a belföldi közületi beruhá
zások, melyek a hajóipar mellékágait foglalkoztathatták volna. Az export
tevékenység a belföldi piac szűkülésével párhuzamosan csökkent, mert
a gazdasági válság világméretekben jelentkezett, és a válság következ
ményeként az egyes államok gazdasági elzárkózási politikája minden
korábbi méretet felülmúlt, s az esetleg létrejött exportüzlet lebonyolítását
megnehezítette. A Ganz-hajógyár mindezek következtében válságos
helyzetbe került: az a veszély fenyegette, hogy csődbe kerülve teljesen
megsemmisülnek az újpesti hajóépítésben évtizedek során felhalmozott
anyagi és szellemi értékek. A Hitelbank urai, akik a Ganz-konszernnek
nyújtott nagy összegű hitelek révén a vállalat korlátlan urai lettek, nap
mint nap latolgatták a gyár teljes leállítását, gépi felszerelésének eladását,
munkásainak elbocsátását.
Az újpesti hajóépítés léte vagy nemléte azonban nem csupán a
Hitelbank pénzéhes igazgatóinak elhatározásán múlott. A már hét
évtizede létező és funkcionáló hajóépítés kitermelte azokat az anyagi
és szellemi erőket, amelyek a legnehezebb időben is képesek voltak a
gyárat kiragadni a válságból és átmenteni a jobb élet, a jövő számára.
A hajógyár helyi vezetői, a munkások és mérnökök mindent megtettek,
hogy az üzem átvészelje a legsötétebb időszakot, és az újpesti hajó
gyártásban koncentrálódott értékek ne pusztuljanak el. Ez nem volt
könnyű feladat, mert tankhajókat pl., melyeknek építését 1931-ben
kezdte meg a gyár, még soha nem terveztek és nem építettek Újpesten.
A regensburgi Rutthof-hajógyár privilégiuma volt a dunai tankhajó
építés. Az osztrák vállalat annyira óvta gyártmányát, olyan propagandát
csapott készítményeinek, hogy nemigen akadt rendelő, aki más gyártól
mert volna olajszállító hajót beszerezni. Valóban az úszó olajtartályok
építése nagy gondosságot, pontosságot és lelkiismeretes munkát igényel:
a külhéjnak és a közbeeső falaknak minden tömítőanyag használata
nélkül, olajmentesnek kell lennie még akkor is, ha az olajtank a rakott
és az üres állapot közötti különböző igénybevétel folytán alakváltozást
szenved. 41 Az újpesti gyár vezetői, akik ezekben az években maguk
voltak a gyár munkafelhaj tói is, tudomást szerezve egy angol—holland
pénzen létesült olajszállító társaság pénzzavaráról és fizetési nehéz
ségeiről, miután sikerült olcsó áron hajóépítéshez használható hengerelt
vaslemezt szerezniük, mélyen áron alul elvállalták a társaság részére egy
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motoros olajszállító hajó készítését. Az építési megbízatás a hajógyár éle
tének szinte utolsó órájában jött, és a gyár vezetőinek nagy érdeme, hogy
a versenypályázat megnyerésével betörtek erre az erősen védett területre.
A megrendelés elfogadása előtt a döntő szó azonban a gyári munká
soké volt. A hajórendelést ugyanis csak igen kedvezőtlen áron lehetett
megszerezni, s ahhoz, hogy a gyár elvállalja az építést, nemcsak olcsó
anyagra, hanem a munkások áldozatvállalására is szükség volt. É s az
újpesti hajógyár munkásai eleget is tettek ennek a kötelességüknek.
A munkások felismerték, hogy az üzem sorsa az ő magatartásukon
múlik, és bár évek óta csökkentett munkaidőben dolgoztak, keveset
kerestek, sokszor voltak fizetés nélküli szabadságon, vagy éppen állás
nélkül, és munkaerejük védelmében elkeseredett harcot folytattak a
bedórendszer ellen — a tőkéseknél sokkal nagyobb szeretetet tanúsítva
üzemük iránt, lényegesen csökkentett bérek mellett, elvállalták a
munkát. 42
1933 januárjának egyik sötét napján két hollandus érkezett a
gyárba, az angol—holland Shell-társaság emberei, hogy körülnézve
megállapítsák, alkalmas-e a gyár a versenykiíráson elnyert megbízatás
teljesítésére, amely egy motoros olajszállító hajó építésére vonatkozott.
Különösebben jó benyomást nem nyerhettek a 40 éves régi épületek,
gépek láttán, mégis a megállapodást aláírták, és 1934 májusában, a
csaknem egy évtizedes tétlenség után egy új, jelentékeny alkotás hagyta
el az újpesti kikötő öblét. A hollandok megállapíthatták, hogy ezen
a hajóépítő telepen igen szerény eszközökkel igen magas igényeknek is
megfelelő munkát tudnak végezni. Az olajszállító hajó megrendelése a tíz
éves tespedési időszak végét jelezte, és egyben a magyar hajóépítés
második nagy konjunktúra-időszakának kezdetét jelentette. A Danube
Shell II. tankhajó ugyan még ráfizetéssel épült — a hatalmas rezsi,
a Hitelbank által felszámított szokatlanul magas kamatteher és más
költségnövelő kiadások hozzácsapásával, amit éppen a Hitelbank
fogadott szemforgató álfelháborodással és szigorú vizsgálatot tartatott 4 3
—, de a következő építéseken remélhető nagyobb nyereség megszerzésére
a csaknem megszüntetett vállalatnak rendelkezésére bocsátották a munka
újbóli folyamatos végzéséhez szükséges tőkét.
Az olajszállítók építésének megkezdése nem bizonyult volna elég
ségesnek a vállalat kivezetésére a válság hullámvölgyéből, hiszen 1934-ig
mindössze 2 ilyen hajó készült el. Sokkal jelentősebb volt a vállalat
továbbélése szempontjából az ugyancsak 1933-ban megkezdett „Buda
pest" Duna-tengerjáró hajó építése, amely még a Széchenyi István által
felvetett Duna-tengerhajózás gondolatának gyakorlati megvalósítását
jelentette. Az újpesti hajógyáré a nagy érdem, hogy sikerült olyan hajót
konstruálnia, elkészítenie, amely képes volt a magyar gazdasági élet
szempontjából létfontosságú, keleti országok felé vezető szállítási útvona
lat olcsóbbá tenni és megrövidíteni.
A harmadik technikai újdonság, amely a hajógyár élete szempont
jából is döntő fontossággal bírt és az egész Ganz-konszernt felemelte
42 Tanulmányok Budapest múltjából
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a gazdasági vegetálás posványából, a Ganz—Jendrassik rendszerű
Diesel-motor feltalálása és széles körű gyakorlati alkalmazása volt.
A Jendrassik-motort a hajógyár bizonyos átalakítással sikeresen hasz
nálta fel az úszótesteket meghajtó energia forrásául, és ezáltal—szakítva
az elavult és rossz hatásfokú gőzüzemmel — a hajóépítés területén is
döntő jelentőségű újítással léptek fel. A Ganz-konszern új vezetői 1933—
1934-ben felismerték, hogy a következő évek közlekedési eszközeiben
mind nagyobb jelentőségre tesz szert a megbízható üzemű, Diesel-rend
szerű, olcsó olajjal működő robbanómotor. A véletlen különös játékaként,
vagy talán tudatos előrelátás következtében ekkor is egy kiváló feltaláló
jutott egyre nagyobb szerephez a konszern irányításában, egy fiatal
mérnök, aki az 1920-as évek kezdete óta folytatta kísérleteit a labora
tóriumban és a próbatermek padjai mellett, és éppen ezekre az évekre
készült el világviszonylatban is jelentős találmányával, a Jendrassikmotorral. A Ganz-gyárak életében ezúttal is egy új találmány jelentette
a kivezető u t a t a válság mélyéből. 44
Az olajszállító hajók és a Duna-tengerjáró hajók építésének meg
kezdése, a Jendrassik-motor felhasználása és bizonyos technikai újítások
a termelésben, majd legfőképpen a munkások áldozatkészsége, a mér
nökök műszaki tudása és a helyi vezetők ügyessége voltak a döntő
tényezők abban a hatalmas küzdelemben, melyet a hajógyár létének
fenntartása érdekében sikerrel vívtak meg. A következő évek már
elegendő munkát biztosítottak. Az építőtevékenység zömét a Duna
tengerhajózással kapcsolatos feladatok megoldása tette ki, és ezekben
az években kezdődött meg a gyár profiljának átalakulása a mai arcula
tára.
*
Az újpesti hajógyárban 1929 végén kezdődtek meg a bedórendszer
bevezetésére irányuló kísérletek, akkor, amikor a gépipari fúziókat
követő átmeneti fellendülés vesztett erejéből és a konszern igazgatósága
előtt világossá vált, hogy az elkövetkező években kevés megrendelésre
számíthatnak. A tőkés gazdaság lényegéből következik, hogy valahány
szor depresszió vagy válság lép fel, elsősorban a munkabérek csökken
tésével, a munkaintenzitás fokozásával igyekeznek a kapitalisták a
csökkenő termelés mellett lehetőleg változatlan volumenű profitot
szerezni. Ekkor léptek fel a munka racionalizálását, új termelési mód
szerek bevezetését hangoztató követelésekkel, melyek mögött valójában
nem állt más, mint a profitért való rettegés. Különösen vonatkozik
ez a hajógyárra, ahol elhanyagolták a technikai berendezés felújítását,
az elavult termelési módszerek felszámolását, és ahol folyamatos terme
lést is csak rövidebb szakaszokban lehetett végezni a világháború befe
jezése óta. A géppark zöme 40—60 éves, az épületek legfiatalabb ja 40
éves volt. A termelési eljárások pedig szinte alig változtak a század
forduló éveiben alkalmazott hajóépítési módszerektől. A Hitelbank
tőkései mégis megfelelő technikai berendezés nélkül akartak megbir658

kózni a nemzetközi hajópiacon a legkorszerűbben felszerelt nyugat
európai gyárak versenyével, és hogy e törekvéseik nem maradtak ered
mény nélkül, azt elsősorban az alacsony munkabéreknek, a fokozott
kizsákmányolásnak köszönhették.
Amikor 1929-ben csökkent a vállalat foglalkoztatottsága, a vállalat
vezetői a Hitelbank rendelkezésére hozzákezdtek a bedórendszer beveze
tésére irányuló kísérletezésekhez a hajógyári hídműhelyben. Eleinte
a munkások megbízottai is részt vettek a rendszer bevezetését elő
készítő bizottság munkájában, mert az üzem részéről azt állították,
hogy ez a munkarendszer magasabb kereseti lehetőségeket nyújt, de
néhány heti próba után éppen az ellenkezője derült ki. A munkások ezért
bejelentették az igazgatóságnak, hogy a kísérletezés közben szerzett
tapasztalatok annyira kedvezőtlenek, hogy az új munkarendszer mellett
egyáltalán nem hajlandók dolgozni, és megbízottaikat az előkészítő
bizottságból visszahívták. 45 A munkások megbízottai és az üzem vezetői
között — mint a fentiekből kitűnik — bizonyos tanácskozási jellegű
kapcsolat állt fenn, ami magyarázatot igényel, hiszen az 1920-as évek
Magyarországán aligha található még egy nagyipari üzem, ahol egy új
munkamódszer problémáit a vezetők a dolgozókkal megtárgyalnák.
Az ügy hátterében az erős hajógyári szakszervezet állt, amely az 1920-as
években néhány bér- és személyzeti kérdés kedvező elintézésével meg
tudta őrizni korábbi jelentőségét olyannyira, hogy a dolgozók kb. 80%a tagja volt az üzemi szervezetnek. A későbbi években ez a szervezettségi
arány nem csökkent, kiépült az üzemi bizalmi hálózat, és műhelyenként
egy bizalmi tagja volt az üzemi szakszervezeti bizottságnak. A munkások
között igen nagy szervezeti fegyelem uralkodott.
Az üzem vezetősége, az igazgató nem gátolta a szakszervezet
tevékenységét, sőt — s ez igen ritka volt ezekben az években — a bizalmi
testülettel egyetértésben, előzetes tárgyalások vagy megállapodások
alapján járt el a munkásokra vonatkozó ügyekben. Knnek a kapcso
latnak csak részben szolgálhat magyarázatául az a tény, hogy Scharbert
üzemigazgató tevékeny szerepet játszott a Tanácsköztársaság idősza
kában, vagy az, hogy a vezetés igyekezett emberséges maradni, sokkal
inkább az a körülmény járult hozzá ilyen üzemen belüli viszony kiala
kításához, hogy a vállalat gépi berendezése, technikai felszerelése 50—80
éves volt. Csakis begyakorolt, kiváló szakmunkás volt képes ezeket
a gépeket kezelni; külső ember, segítség nélkül, vagy éppen munkás
társai ellenére teljesen tehetetlennek bizonyult. Az igazgatóság néhány
sikertelen, anyagi veszteséggel, géptöréssel is együtt járó próbálkozás
után belátta, hogy az üzem működése és rentabilitása szempontjából
kellemesebb megoldás a már évtizedek óta a vállalatnál foglalkoztatott
munkásokkal kiegyezni, mint újakkal kísérletezni, s az üzem belső
békéjét felborítani. A gyár szívét a gépműhely alkotta, melynek munkásai
100%-ban a szakszervezet tagjai voltak, s a gépműhelyi munkásokon
keresztül a helyi szakszervezet az egész gyárat uralhatta. 4 6 A munkaadó
tehát főleg az elavult technika miatt rá volt szorulva a munkásokra,
42*
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s ennek következtében a szakszervezet, a bizalmi testület hatalmat
jelentett az üzemen belül. Az akkordárakat, a munkateljesítményeket
a vállalat vezetői a bizalmi testülettel egyetértésben szabták meg.
H a valamelyik munkás nem dolgozott, vagy az átlagnál jóval magasabb
teljesítményt mutatott, akkor a műhelybizalmi figyelmeztette. A meg
állapított ,,akkord"-követelmények nem voltak teljesíthetetlenek, sőt
más üzemekhez képest a tempó nem mondható túl gyorsnak. A felvé
teleknél és az üzemi személyi problémáknál is többnyire a bizalmi
testület szava döntött. így tehát bizonyos egyensúly jött létre az üze
men belül, és nagyobb megmozdulások az 1920-as években nem voltak.
A békés tárgyalások és a megegyezés hangulata légkörének kialaku
lását elősegítette a vasasszakszervezeti központ reformista-opportunista
vezetése, amely nagy súlyt fektetett a hajógyári állapotok konszolidált
ságára, hiszen a szakszervezet anyagi ereje szempontjából nem volt
közömbös, hogy 1000 munkás rendszeresen fizeti-e járulékát vagy sem.
Az üzemen belül, a munkások között élénken élt még a Tanácsköztár
saság emléke, s ez elősegítette a szakszervezet tevékenységét. A munkás
szolidaritás eszméje is áthatotta a dolgozókat, de éppen a reformista
vezetés következtében csak szakmai és műhelyproblémákra terjedt ki,
határozott politikai célok, harci feladatok nélkül. A munkásmozgalom
céljaival kapcsolatosan a megfelelő oktató tevékenység elmaradása
miatt ösztönös, zavaros elgondolások uralkodtak. Az osztályharc szem
pontjából tehát ez a helyzet negatív volt. A munkásokban élt a forra
dalmi szellem, a harcos megmozdulásokra való hajlam, de a reformista
vezetés miatt ez az erő csak nehezen tudott kibontakozni, osztályharcos
cselekedetekben megnyilvánulni.
Az üzemben — a szociáldemokrata irányítás alatt álló vasas
szakszervezet mellett — a keresztényszocialista szakszervezetnek is
voltak hívei, de ezek száma nemigen haladta meg a két tucatot. A keresz
tényszocialisták részben a munkásarisztokrácia üzemi képviselőiből
kerültek ki. Különösebb propagandát nem fejtettek ki, és arra ügyeltek,
hogy a fontosabb kérdésekben együttműködjenek, vagy legalábbis ne
kerüljenek szembe a munkásság zömének akaratát képviselő bizalmi
testülettel.
Az üzem esztergályosai között az 1924-ben bekövetkezett Hackspacher-féle kiválás megbontotta az egységet, és hat éven át a szét
húzás szelleme uralkodott. A Hackspacher mozgalomra az elvtelen
szakmai sovinizmus volt a jellemző, híveik a munkásarisztokráciából
kerültek ki. A kiváltak viszonya a szakszervezettel annyira megromlott
az évek folyamán, hogy verekedésekre, kölcsönös denunciálásokra és
a kisebb eredmények eléréséért indított mozgalmak megakadályozására
is sor került. 47
Jelentősebb számban dolgoztak az üzemen belül kommunista
munkások is, akiket az üzemi szakszervezeti vezetőség jól ismert ugyan,
mégis presztízskérdésből hozzájárult felvételükhöz, hogy ezáltal
is kiemelje a szociáldemokrata vezetés demokratizmusát. Az üzemi
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kommunisták jelentős befolyást gyakoroltak a munkásokra, különösen
a baloldali érzelműekre, akiket nem elégített ki és sokszor jogos kritikára
késztetett a vállalaton belül végzett szakszervezeti tevékenység. Meg
figyelhető, hogy a kommunisták tekintélye, hatása a munkásokra a
következetes elvi állásfoglalás és gyakorlati tettek nyomában egyre
nőtt, és az 1930-as évek végére csaknem egyenértékűvé vált a szociál
demokrata befolyással. 48
Ilyen munkásviszonyok közepette került sor 1929 szeptemberében
a hídműhelyben lezajlott első próbálkozásra, amely a munkások hatá
rozott ellenállásán megbukott. Az igazgatóság nem erőszakolta az új
munkarendszert — a bánhidai munkák akkor még tartottak —, hanem
1930 februárjában újból kísérletezni kezdett, de most már nemcsak
a hídműhelyben, hanem a kazánműhelyben is. A talajt az előző hónapok
ban végrehajtott folyamatos létszámcsökkentéssel előkészítettnek vélték,
s a nagyfokú munkanélküliség következtében számítottak a munkások
megfélemlítettségére is. De számításukban jócskán csalódniuk kellett,
mert az ún. türelmi időszak alatt kitűnt, hogy a bedórendszer a legrafináltabb módon zsarolja ki a munkásokból a legmagasabb munkatelje
sítményt, és a nagyméretű többtermelés ellenére a keresetek egyáltalában
nem emelkedtek. Vagyis ugyanazért a munkabérért — a munkakörül
mények lényeges változása nélkül — másfélszer, kétszer annyit kellett
termelni, pusztán a munkás erőfeszítésének növelése útján, minden
technikai-műszaki újítás alkalmazása nélkül. A munkások zöme — külö
nösen az idősebbek — képtelennek bizonyultak minden segítség nélkül
a korábbi teljesítményeknek a többszörösét termelni, ezért a gyárigaz
gatóság egymás után bocsátotta el a már 20—30 éve az üzemben dolgozó
szegecselőket és kazántömörítőket, a hídműhelyben pedig fizetés nélküli
kényszerszabadságra küldte mindazokat, akik az előírt új munkatel
jesítményt nem érték el. Ezért 1930. március 10-én a kazánmúhely
beszüntette a munkát, eredménytelen tárgyalások után, két nappal
később a hídműhely dolgozói is csatlakoztak a munkabeszüntetéshez.
Válaszul 13-án a két műhelyben üzemszünetet rendeltek el, amely 350
embert érintett. Március 17-én a gyár összes dolgozója, 1125 fő, tiltako
zásul a bedórendszer ellen, sztrájkba lépett. 49
A Ganz Hajógyárban alkalmazni szándékozott új munkarendszer
nek, a bedórendszernek semmi köze sem volt a tudományos üzemveze
tési rendszerhez, mert nem a termelés üzemen belüli folyamatának
racionalizálását tűzte ki célul, hanem inkább egy új akkordrendszer
kalkulációs alapjául szolgált. Bedeaux a tudományos üzemvezetésből
csupán a stopperórát vette át, amelyet a munkaművelethez szükséges
idő mérésére használt. A bedórendszer normáinak megállapításánál
hat adatsort vettek figyelembe: 1. a munkafázis legrövidebb időtartamát,
2. a választott időt (amelyet azonos munkaművelet többszöri idő
mérési adatainak egybevetése nyomán a bedómérő számított ki), 3. a
normál időt (a fenti idők átlagát) 4. a munkaművelet végzésének gyorsa
sági fokát, 5. a pihenési időtényezőt, 6. a munkaművelet gyakoriságát.
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Ezeknek az adatoknak az egybevetéséből — a mérésnél és az összegezé
seknél volt tehát nagy szerepe a stopperórás munkavizsgálónak, vagy
köznyelven bedómérnöknek —- került megállapításra a bedómunkaegység, amelyből egy óra alatt 6o-at kellett elvégezni. Pl. ha egy bizonyos
szögecselési munkát 4 B egység értékűnek állapítottak meg, akkor egy
óra alatt, miután 60 B ^ k e l l e t t teljesíteni, 15 ilyen szögecselést kellett
elvégezni. A lényeg itt az volt, hogy ha a rendszer életbeléptetése előtt
ebből a munkaféléből a munkásnak 10-et kellett teljesíteni, akkor a
rendszer alapján, ahhoz, hogy régi bérét elérje, 50%-al többet kellett
dolgoznia. Igaz, kilátásba helyezték, hogy ha a munkás az előírt teljesít
ménynél többet végez, a többletmunka egy részének bérét megkapja.
Knnek az ún. prémiumos akkordrendszernek az volt a célja, hogy az egész
szisztémát megkedveltesse a munkásokkal, mert a látszat így azt mutat
ta, hogy a kizsákmányolás nem olyan kifejezett, mint más rendszerben.
A bedórendszer valójában az összes többi kapitalista üzemvezetési
módszer közül a munkásra nézve a legkedvezőtlenebb, mert amíg a
termelés általános racionalizálásánál a teljes termelési-üzemi tevékeny
séget gondos elemzésnek vetik alá és korszerűsítik a gépi berendezést,
addig a bedórendszer mellett a kizsákmányolás fősúlya a munkásra jut,
mert Bedeaux a munkás többtermelését állította rendszere középpontjába.
A lényeg tehát az, hogy ennek a rendszernek a bevezetése a kapitalista
számára ott is többtermelést biztosított, ahol vagy nem, vagy csak
tökéletlenül rendezkedtek be racionális termelésre. A német munkáltatói
közlöny ebből nem is csinált titkot, mert kifejti, hogy a rendszer előnye
abban áll, hogy ott is termelés- és haszonnövekedést jelent, ahol a ter
melés általános racionalizálása nem járna megfelelő eredménnyel, mert
a nyersanyag-, vagy főleg a rendeléshiány miatt a racionalizálás nem
segítene, és kár volna a sok új gépre pénzt költeni. A bedórendszer előnyét
ez a közlemény is abban véli felfedezni, hogy a dolgozókat fokozottabb
munkára serkenti, ezáltal a termelést intenzívebbé teszi, ami a jöve
delem növelését eredményezi. 50
A munkás szempontjából a fentieken túl még egy káros vissza
hatása keletkezett a bedórendszer alkalmazásának. B rendszer lényege
a prémiumos akkordrendszer megteremtése volt. De ez nemcsak a munká
sokra vonatkozott, hanem az összes termelésbe bekapcsolódó szemé
lyekre, úgymint az előmunkásokra, művezetőkre és mérnökökre. A rend
szer alapján prémium csak akkor járt, ha a munkás az előírt értéken
felül termelt, érthető tehát, hogy a különjuttatás reményében az előbbi
személyek a munkásokat állandóan többtermelésre ösztönözték. Az új
bérezési rendszer tehát egyúttal jól átgondolt hajcsárrendszer is volt,
mert a prémium a termelés irányítóit a munkás hajszolására ösztönözte.
Nagyon is érthető, ha a munkások — felismerve a bedórendszer számukra
kedvezőtlen oldalait — nem voltak hajlandók az új rendszer mellett
folytatni a munkát.
A szociáldemokrata párt, a vasasszakszervezet azonnal fellépett
sztrájkban álló tagjai védelmében, és tárgyalásokat kezdeményezett.
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A helyi igazgatóság, amely központi utasításra járt el, nem volt felha
talmazva bármiféle megbeszélés folytatására, és a Magyar Vasmüvek és
Gépgyárak Egyesületéhez utasította Kabók Lajos képviselőt, a vasas
szakszervezet elnökét és a kíséretében levő munkásvezetőket. A gépgyárak
egyesületében közölték, hogy semmiféle engedményről szó nem lehet,
és a központi igazgatóság ragaszkodik a rendszre további fenntartásához.
Ilyen körülmények között az üzem munkásai, a szociáldemokrata párt
és a vasasszakszervezet számára — hacsak nem akarták a tőkések aka
ratának engedve beismerni vereségüket — nem maradt más hátra, mint
felkészülni a hosszú harcra. Az üzem kapui elé sztrájkőrséget állítottak,
összeírták a rendszeres segélyezésre szorultak számát és várták, hogy a
szociáldemokrata képviselők által kezdeményezett kormánybeavatkozási
kísérletnek lesz-e valamilyen gyakorlati jelentősége a harc kedvező befe
jezése szempontjából. A kormánybeavatkozás, a hatósági közvetítés
megindulása azonban egyre késett, sőt mikor Kabók a képviselőházban
fel akarta vetni a sztrájkharc ügyét, az elnöklő Puky András, azon a
címen, hogy az indítvány nincs szabályszerűen előkészítve, megvonta
tőle a szót. 51 A kormányzat be nem avatkozása a jelen esetben is a kapi
talista gépgyárosok érdekeit szolgálta, akik minden rendelkezésükre álló
eszközzel igyekeztek a sztrájkot letörni. A kapitalista érdekeket szolgáló
sajtó pedig le akarta járatni a sztrájkot az egyre inkább rokonszenvező
közvélemény előtt. A Budapesti Hírlap bértollnoka, gazdái utasítására
verejtékezve bizonygatta, hogy a munkások harca leginkább a
X V I I I — X I X . századi géprombolásokhoz hasonlítható. 52 Nem riadtak
vissza a főleg munkáselőfizetők pénzén működő, szélsőjobboldali veze
tés alatt álló Magyar Rádiót is felhasználni a sztrájkolok elleni hangulat
keltésre. 53
A munkások küzdelmének felszámolására a sajtó- és rádiókam
pányon túlmenően más eszközöket is igénybe vettek. Ha a gyár munkásai
megtagadják a munkát, olyan embereket kell keresni és felfogadni, akik
nem törődve munkástársaik elárulásával, hajlandók munkát végezni az
igazgatóság feltételei alapján — erre az álláspontra helyezkedett a
konszern központi igazgatósága, és céljának elérése érdekében jelentős
pénzáldozatokat hozott. A sztrájkbontók toborzásában segítséget nyúj
t o t t a gépgyárak egyesülete, amely nemcsak saját munkaközvetítőjén
keresztül, hanem más, munkásárulásban edzett személyek közvetítésével
is közreműködött. Sorra jelentek meg a Magyar Munkások Egyesületében,
az Ébredő Magyarok Egyesületében, a Magyar Emberjogokat Védő
Ivigában, az Országos Nemzeti Gazdasági Párt Központjában a sokat
ígérő toborzók. A gyár vezetői előtt talán még soha annyi kétes alak nem
fordult meg, mint ezekben a napokban, s az a kapcsolat, amely az igazgató
ság és a szélsőjobboldali munkásáruló szervezetek között kialakult, enyhén
szólva lesújtónak volt nevezhető. Az újságok apróhirdetési rovataiban
ilyen felhívások jelentek meg: „Segédházfelügyelőkhöz ! Akiknek vasas
munkanélküli ismerősei vannak, jelentkezzenek ma. Munka van. I,ehel u.
6. Fodor pártigazgató." 5 4

663

A becsületes munkások, köztük azok is, akik hónapok óta munka
nélkül voltak, amint meghallották, hogy testvérárulásra szándékoznak
felhasználni őket, azonnal visszakérték munkakönyvüket, akik pedig
vállalkoztak a sztrájktörésre, azoknak a sztrájkőrség munkásökleitől
járó fizetést is be kellett kalkulálniuk a munkabérbe. Ez oda vezetett,
hogy a sztrájktörők száma visszaesett. Az igazgatóság ekkor a sztrájk
törők védelmére a rendőrség beavatkozását kérte, s ennek nyomán a
Iyehel utca elején gyülekező sztrájktörők reggelente rendőri védelem
alatt vonultak végig a Váci úton be az üzembe. Ez a jelenség igen sok
embernek felnyitotta a szemét, főleg azoknak, akik még többé-kevésbé
hittek a kormányzat pártatlanságában és segítőkészségében. 55 A rendőri
védelem alatt gyülekező sztrájktörő csoport a legszembetűnőbb bizony
sága volt annak, hogy az ellenforradalmi Magyarországon a tőke az úr
mindenek felett. A tőke érdeke felette állt erkölcsnek, nép- és országos
érdekeknek, mindennek.
A tőkések sikertelen kísérleteivel szemben mind impozánsabb
méretekben bontakozott ki a munkások szolidaritási akciója. A magyar
szakszervezetek IX. országos kongresszusa foglalkozott a sztrájk prob
lémáival, tiltakozott a rendőrség egyoldalú beavatkozása ellen, és fel
hívta a munkásokat a harcban állók támogatására. A konszern két
testvérgyárának munkásai lelkes gyűlésen mondották ki, hogy szolidá
risak hajógyári társaikkal, és a harc teljes tartamára hetenként kétórai
keresetüknek megfelelő pénzsegélyt nyújtanak. Március 28-án a vasipari
szervezőbizottságok, a vas- és gépipari gyárak főbizalmi férfiai együttes
ülést tartottak, és egyhangúan elhatározták, hogy a vasipari gyárak
munkásai egyórai keresetüket adják a sztrájk egész tartama alatt a
harcban állók javára. 5 6 A vasipari munkások helyesen ismerték fel, hogy
a hajógyári sztrájk mindannyiuk közös ügye, mert tudták, hogy ha a
bedórendszert egy üzemben sikeresen bevezetnék, azt nyomon követné
az összes többi üzem átállítása a munkásnyúzó rendszerre, ami pedig
mindannyiukra kedvezőtlen lenne, mert növelné az amúgy is nagyfokú
kizsákmányoltságukat. Ezért állt a vasipari munkásság a hajógyáriak
harca mellé és tett meg minden lehetőt a rájuk kényszerített harc ered
ményes befejezéséért.
A konszern vezetőit az első hetek eredménytelensége, a munkások
töretlen harckészsége további lépésekre késztette. Ezek közé tartozott a
rendőrség fokozottabb mértékű igénybevétele a sztrájkolok megtörése
és a sztrájkbontók védelme céljából. A rendőrség beavatkozását és a
munkaadók érdekében történő felhasználását megkönnyítette az a csa
ládi kötelék, amely Szcitovszky belügyminiszter és Szcitovszky hitelbanki
vezér között fennállt. 57 Április elején, háromheti sztrájk után, álruhás
rendőrök és detektívek tömege vette körül nap mint nap a gyárkapukat,
hogy biztosítsa a dolgozni akarók „szabadságát". Összetűzések történtek
a sztrájkőrség és a munkásárulók között. Az üzemben és környékén
katonai megszállás légköre uralkodott. A gyár körül a sztrájkőrség
tagjai és a kerékpáros munkásőrség osztagai jártak-keltek. A gyárkerí-
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tésen belül gyalogos rendőrök, az úttesten lovas és kerékpáros rendőrök
álltak készenlétben. A sztrájkolok zöme a Váci úti munkásotthonban
tartózkodott, és várta a híreket, hallgatta a sztrájk folytatását és a
kitartást hangoztató bizalmiakat, szakszervezeti vezetőket. 58 Igen sokan
közülük nagy családot tartottak el, ezeket rendszeresen segélyben része
sítették, különösen azután, hogy az üzemi fogyasztási szövetkezetet az
igazgatóság utasítására bezárták, jóllehet alaptőkéjének 50%-át a mun
kások adták össze.
Négyheti sztrájk után, amikorra kézzelfogható ténnyé vált, hogy
a harcoló munkásokat sem a rendőrségi beavatkozás, sem a sztrájk
törők felvonultatása, sem a kiéheztetés, hangulatkeltés nem tudta meg
törni, hajlandónak mutatkozott a kormány közvetítő tárgyalást létre
hozni. A tárgyalásokon, feledtetni akarván a munkaadóknak biztosított
négyheti szabad kéz politikáját, maga a panamista Vass József népjóléti
miniszter elnökölt. A hosszú órákon át folyó megbeszélések eredményre
nem vezettek, mert a munkaadók nem voltak hajlandók lemondani a
bedórendszerről, sőt olyan kijelentés is elhangzott a munkások felé,
hogy ha rövid időn belül nem veszik fel az igazgatóság feltételei szerint
a munkát, akkor az összes vasipari gyárak kizárják dolgozóikat. Ez a
fenyegetés 40 000 munkást és mintegy 200 000 családtagot érintett.
Április 5-én a hajógyári munkások összeültek, hogy meghallgassák az
eddigi tárgyalásokat ismertető beszámolót. A gyűlésen bebizonyosodott,
hogy a sztrájkolok hangulata kitűnő, mert amikor a tárg} ? alóbizottság
közölte, hogy a munkáltatók ragaszkodnak a bedórendszerhez, elemi
erővel tört ki a tiltakozás. A gyűlés egyhangúan utasította vissza a gép
ipari általános munkáskizárással való fenyegetést, és a további sztrájk
mellett foglalt állást.
A kormányzat a meghiúsult békéltető tárgyalási komédia után
újból háttérbe vonult, és nem foglalkozott a sztrájküggyel, feltételezve,
hogy a munkások végül is nem bírják a csaknem két hónapja tartó nélkü
lözést és feladják a harcot. Reményeikben azonban csalódniuk kellett,
mert a munkások elszántsága, a növekvő szolidaritás hatásaként egyre
nőtt. Igen szép példáját adta a közös harc felfogásának a Iyakos és
Székely-gyár munkássága, ahová a hajógyárból a sztrájk miatt be nem
fejezett, de sürgős munkadarabokat szállították. A gyár hegesztői
— felismerve, hogy milyen munkáról volna szó — az üzem összes dolgo
zóinak egyetértésével megtagadták a munkát, mire a gépipari kapitalis
ták az egész gyár munkásait kizárták. 59 A sztrájk ekkor érte el a tető
fokát. A munkások elkeseredettsége annyira fokozódott, hogy naponta
még fél tucat sztrájktörő sem akadt, pedig a rendőrség a munkások jogos
haragjától rettegő sztrájktörőket lakásukig kísérte. 6 0 A szolidaritás
jeleként az adományok egymás után érkeztek. Nyilatkozott a mérnök
egyesület vezetősége, és a nyilatkozatban — a kapitalisták nagy meg
döbbenésére -— elítélte az embertelen munkarendszert. Még a magán
tisztviselők szövetsége is szolidaritását fejezte ki a sztrájkólókkal,
pedig köztudomású, hogy ennek a foglalkozási ágnak a dolgozói a
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kapitalista viszonyok között leginkább ki vannak szolgáltatva munka
adóiknak.
Május i-én újból összeültek a harcban állók megbízottai a Népjóléti
Minisztériumban. A kormány részéről Vass József, Bud János minisz
terek, Kállai Miklós és Dréhr Imre államtitkárok és Andréka főkapitány
helyettes jelent meg. A tárgyalás folyamán először a munkaadók meg
bízottai ismertették az engedményeket, mert most már arról volt szó,
hogyan tudják a munkásokat visszavezetni a hasznot hozó munkapadhoz.
A központi igazgatóság nem számított arra, hogy ilyen elkeseredett
ellenállásra talál, s a kéthónapos munkaszünet már az egész konszern
rentabilitását veszélyeztette. A sztrájkmozgalom elhúzódása súlyos hely
zetbe hozta a Ganz-konszernt. I t t nemcsak azt kellett figyelembe venni,
hogy a hajógyár a konszern teljes kapacitásának mintegy 25%-át tette ki,
hanem azt is, hogy a három gyár a legnagyobb mértékben együtt
működött, és egynek a kiesése gátolta a másik két üzem zavartalan
munkáját.
Ezenkívül a hajógyár öntödei munkáinak a zömét a két másik
gyárnak készített félkész termékek előállítása tette ki, s az öntöde
üzemszünete nagyfokú zavart idézett elő a termelésben. Május elsejére
tehát olyan helyzet következett be, hogy vagy befejeződik a sztrájk,
s ez esetben túlórázással, éjjeli munkával a kiesés még nagyjából pótol
ható, vagy tovább folytatódik a sztrájk, s ennek következtében az egész
konszern leáll. De ezzel az esettel reálisan senki sem számolt, hiszen ez a
részvényesek legnagyobb nemtetszését, a piacokon a konkurrencia előre
törését vonta volna maga után, s olyan igazgatóság nem akadt, mely
az utóbbi helyzetet vállalni merte volna. Viszont presztízsszempontból
a bedórendszertől visszavonulni nem lehetett már politikai okból
sem, hiszen ez a munkások diadalát s a gépgyáros egyesület tekintély
veszteségét jelentette volna. A központi igazgatóság és a Hitelbank
kapitalistái szorult helyzetükben már hajlottak volna az egész konszern
leállítására, munkásgyülöletükben odáig akartak menni, hogy fel
áldozták volna az üzletév várható hasznát is, csakhogy a bedórendszert
keresztülerőszakolják. 61
A hazai kapitalizmus összérdekeit képviselő kormány ebben a
helyzetben lépett közbe, nehogy az elhúzódó sztrájkharc az egyre roszszabbodó gazdasági helyzetben az osztályharc fokozott kiéleződéséhez
vezessen. Ezért a kormány részéről nyomást gyakoroltak a konszern veze
tőire további engedmények megadása, a szociáldemokrata vezérekre
pedig a kompromisszumos megegyezés érdekében. Az újabb tárgyaláson
a munkáltatók kijelentették, hogy hajlandók a bedórendszer megjavítá
sára azáltal, hogy biztosítják a korábbi kereseteket, sőt azoknak, akik
elérik a 60 B órateljesítményt, ötszázalékos béremelést adnak, végül
csak azokat bocsátanak el, akiknek teljesítménye az 54 B munkaegységet
sem érné el. A tárgyalást a munkaadói nyilatkozat után a népjóléti
miniszter zárta be, aki kifejtette, hogy a maga részéről nem erőszakolná
a külföldi munkarendszert, mégis felhívja a munkásképviselők figyelmét
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az elhangzott könnyítésekre, és elvárja, hogy öt nap múltán nyilatkoz
zanak álláspontjukról. 62
Közben befejeződött a Lakos és Székely-gyári munkáskizárás,
mégpedig a munkások győzelmével, mert a munkáltató, akinek saját
üzleti haszna igen fontos szerepet játszott állásfoglalásában, kijelentette,
hogy amíg a hajógyári sztrájk tart, nem kívánja Ganz-gyári eredetű
munkák elvégzését. 63
A május 5-i tárgyaláson a munkaadók újabb kedvezményeket
jelentettek be. Közölték, hogy július 2-ig visszaállítják a BR bevezetése
előtti állapotokat, béreket és üzemi viszonyokat. Hajlandóknak mutat
koztak egy vegyes bizottságban való részvételre, amely a BR magyar
viszonyok közötti alkalmazhatóságát tenné vizsgálat tárgyává, és az év
végéig jelentést tenne munkájáról. A bizottság jelentése nyomán foglal
nának azután állást a továbbiakat illetően. Ezeket a feltételeket a
„józan belátás" és a „kölcsönös megegyezésen alapuló, tartós békére
törekvő" reformista jobboldali szociáldemokrata vezetők elfogadták.
Ezzel elszalasztották a győzelem lehetőségét is, mert a munkások nyolc
és fél hetes hősies harca, nélkülözéseik olyan helyzetet teremtettek, hogy
még egyheti további kitartás feltétlen győzelmet hozott volna. A szociál
demokrata vezetők úgy vélték, hogy az új munkáltatói javaslatnál
előnyösebb ajánlatot nem kaphatnak, és a sztrájk beszüntetését java
solták a munkásoknak. A nehéz harcban elfáradt, kimerült, éhező mun
kásság hajlott a szociáldemokrata vezetők javaslatára, és május 8-án
megkezdődött az üzemben a munka. 6 4
A hajógyári sztrájkban a vasasszakszervezet kimutatása szerint
1100 munkás vett részt, rendszeres segélyt 381 munkás kapott. Összesen
33 510 pengőt fizettek ki segélyekre. A termelésből 340 000 munkaóra
esett ki. A szakszervezet vezetősége a harcot értékelve megállapította,
hogy a hajógyár ifjúmunkásai nagy agilitással támogatták a mozgalmat,
miért is a jövőre nézve az ifjúmunkások nagyobb megbecsülését vette
programjába. 6 5 A sztrájk az adott viszonyok között nem jelentette a
munkások helyzetének rosszabbodását, ellenkezőleg, egy rendőrségi
jelentés, mely egy sztrájktörő elbocsátásával kapcsolatos, a következő
képpen értékeli a sztrájkharcot: ,,. . . A sztrájk megszűntével a gyár
úgy egyezett meg a szakszervezettel, hogy a sztrájkért senkit meg nem
rendszabályoz, kivétel nélkül minden munkást, még a főkolomposokat
is visszavesz. Ez meg is történt, akik a gyárnak a nagy kárt okozták,
azok a megegyezés szerint minden büntetéstől mentesítve vígan dolgoz
nak. Nedelka (a sztrájktörő), aki tisztességesen dolgozni akart, ebben
nemcsak megakadályozva lett, őt a sztrájkolok el is verték és ezért
jutalmul a gyár kidobta őt." 66 Ez pedig majdnem annyit jelentett, hogy a
vállalat szenvedett vereséget, mert még a sztrájk folyamán mellette
kiállt munkásárulókat sem volt képes megtartani az üzemi béke helyre
álltakor.
A BR elleni küzdelem lényegében egy győzelemmel felérő kompro
misszummal ért véget. A sztrájk folyamán a munkásság részéről tanúsí667

t o t t nagyfokú harckészség, elszántság és szívós akarat, párosulva az
összmunkásság anyagi és erkölcsi segítségével, az üzemen belüli szerve
zettséggel és fegyelmezettséggel — mely a harc közben sem bomlott fel —
meghozta eredményét. Még nagyobbak lehettek volna a harc eredményei,
ha nem a reformista, opportunista szociáldemokrata vezetés irányítja a
munkások harcát.
1931-ben sor került a BR javított változatának a bevezetésére,
s az év végének összegezése azt mutatta, hogy az egyéni munkateljesít
mény kb. 20%-kal volt magasabb az 1929. évinél, de ugyanakkor a
fizetések is kb. 14—15%-kal nőttek. 6 7
Az egyre fokozódó erejű gazdasági válság — mint az előzőkből
kitűnt — a hajógyár létét, fennmaradását veszélyeztette. A megrendelé
sek elfogytak, újak nem következtek. Nem hozott javulást a General
Electric Company-vei kötött megállapodás sem, amely kb. 8 millió pengő
amerikai tőkebevonást eredményezett a konszernnek. 68 A felmondások
egymás után érkeztek a munkásokhoz. ,,A legnagyobb vasipari vállalat...
Váci iiti telepén beszüntette a gépműhelyt és háromszáz munkást
bocsájtott el. Olyanok vesztették el kenyerüket, akik 35—40 évet
töltöttek munkában a gyárban és most öregségükre az utcára kerültek." 0 9
Ezek közül néhányan kaptak ugyan valamelyes kegy díj at a vállalattól,
de abból megélni, lakbért fizetni nem lehetett. 7 0 Az öntödében most nem
a sztrájk, hanem a rendeléshiány miatt állt a munka. Az öntők zömét is
elbocsátották, sokat fizetés nélküli szabadságra küldtek, a legsúlyosabb
helyzetben levők pedig az igazgatóság „hozzájárulása" alapján mint
udvari munkások dolgoztak, hogy némi keresethez jussanak. 7 1
1933-ig nem sokat változott a helyzet. A hajógyár továbbra is
munkahiánnyal küzdött, a megmaradt munkások, az 1929. évi létszám
1/3-a, heti 40—41 órát dolgoztak, s keresetük 34—98 fillér órabér körül
mozgott. 72 A bedórendszer általános bevezetésre került, de most
már nem ezen a munkások által meggyűlölt néven, hanem akkord
rendszer elnevezéssel, és a kötelező teljesítményt sem Bedeaux-munkaegységben jelölték, hanem előírták, hogy egy munkaműveletből egy óra
alatt mennyit kell elvégezni. 73 A hajógyár vezetői tehát tanultak a nagy
sztrájkból, és nem akarták üzemüket újabb nagy megrázkódtatásnak
kitenni. Nem így jártak el viszont a konszern urai, akik semmit sem
tanulva a hajógyári harcból, továbbra is erőszakolták a BR bevezetését.
Ebből kifolyólag 1930 október—novemberében a vagongyár kocsiosztályán
1931 februárjában a vagongyár alvázosztályán, május 8-án pedig az
egész vagongyárban munkáskizárás következett be, melyet később a
másik két Ganz-gyár munkáskizárása követett, ami által kb. 5000 ember
vesztette el kenyerét. A konszern vezetői így próbálták elfogadtatni
munkásaikkal a BR-t, mert a hajógyári harcból azt a következtetést
vonták le, hogy míg egyes üzemekben a munkásság társaik anyagi
támogatásával hosszú ideig tud ellenállást tanúsítani, addig nagy töme
gek egyidejű kizárása a munkából a jelentősebb anyagi segítség lehető
ségét megszünteti. De ez a számítás is csődöt mondott, s a konszern urai
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kénytelenek voltak egyezkedni csaknem három heti eredménytelen
kiéheztetési próbálkozás után. 7 4 1932-ben az általános munkahiány
minden kísérletezést meghiúsított.
1933-ban a konszern vezetői újból a BR bevezetésével igyekeztek
a Ganz-gyárakból nagyobb profitot kisajtolni. A vállalatok gazdasági
vezetői a Hitelbank részvényeseinek nyomására még ekkor sem
voltak képesek belátni, hogy a válságból, az üzemek kapacitás-kihasz
nálatlanságának kínzó terhétől sem a kényszerfúziókkal, sem a verseny
társak elnyomásával, sem a munkásság fokozottabb méretű kizsákmá
nyolásával nem lehet kiutat találni. Még ekkor sem ismerték fel, hogy
csakis új gyártmányokkal, technikai újdonságokkal lehetséges fenntartani
a Ganz-konszern működését. H a már az 1920-as években erre az útra
térnek rá, másként alakult volna a vállalat helyzete. Tehetetlenségüket
még jobban bizonyítja az a tény, hogy ezáltal nem valamiféle új útra léptek
volna, hiszen a Ganz-gyárak történetének korábbi fejezeteiből felismer
hették volna, hogy Ganz Ábrahám kéregöntésű kerekétől Mechwart
András malomhengerszékén, Hartmann és Schoenichen hajóin át a
transzformátorrendszer feltalálásáig mindig a nagy jelentőségű technikai
találmányok elsők között való tömeges gyártása adta meg a Ganz
gyárak létjogosultságának és fellendülésének alapját. Új gyártmányok
nélkül egy olyan óriási gépipari konszernt, mint amilyen a Ganz-gyár,
Magyarországon fenntartani és eredményesen működtetni nem lehetett.
Éppen ez a felismerés hiányzott az 1920-as évek kapitalista vezetőiből,
akik azt hitték, hogy a századforduló óta előállított és akkor kiváló
termékeket vég nélkül lehet gyártani. A konszern pozitív erői azonban
már kidolgozták azokat a technikai újdonságokat, amelyek a gyárat
kivezették később a hullámvölgyből: a Kandó-féle villamos nagyvasúti
vontatási rendszert, az automatikus feszültségszabályozót, a hajógyár
vonatkozásában a tank- és folyam-tengerjáró hajót, valamint az új
hajómotort. Ezek az újdonságok már megvoltak, de a mohó
finánctőke, mely a Hitelbank vezetőin keresztül uralkodott a Ganz
konszern igazgatóságában, a gyárak rentabilitását még 1933-ban is
úgy vélte egyszerűbben növelni, ha a BR-rel fokozza a munkáski
zsákmányolást .
A villamossági gyárban 1933. július 17-én kirobbant nagyméretű
BR-ellenes sztrájk, melyet a másik két üzem munkásainak kizárása
követett, csaknem egy hónapon át tartott, de a tőkések számára ez sem
hozott kedvező eredményt. Az 1933. aug. 19-én felvett jegyzőkönyv
hosszú időre csak igen korlátozott mértékben biztosította a BR beveze
tésének lehetőségét. A szociáldemokrata vezetők által létrehozott komp
romisszumos megállapodásban a munkásmegbízottak kijelentették, hogy
,,a világgazdasági versenyre tekintettel a magyar gépipar sem zárkózhatik
el az üzemek gazdaságosabb kihasználására és a gépipari munka termé
kenyebbé tételére irányuló intézkedésektől. A Ganz-gyári munkások
azonban ezt az átalakulást csak azzal a feltétellel fogadhatják el, ha
ez sem életszínvonaluk csökkentését, sem munkaerejük és egészségük
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megrontását nem idézi elő." 7 5 A munkáltatók a kormány megbízottainak
részvételével folytatott tárgyaláson ünnepélyesen kijelentették, hogy
ilyen szándékaik nincsenek, és közölték, hogy a munkásság képviselőivel
együttesen kívánják megoldani ezt a problémát. A megegyezés a gyakor
latban is megvalósult, különösen azután, hogy a konszernigazgatóság
részéről Vámossy János nyert megbízást az új munkanormák munka
helyek szerinti megtárgyalására, és a túlzásairól és munkásellenes
beállítottságáról ismert Klein Ferenc h. vezérigazgató a sorozatos vere
ségek miatt — a részvényesek nyomására — háttérbe szorult.
Az alapmegállapodást követő részmegállapodások, melyeket ettől
kezdve minden jelentősebb munkánál írásba foglaltak, 76 biztosították a
Ganz-gyárak munkásainak a korábbi években elért helyzetük megtartá
sát, a magyar gépipar büszkeségét jelentő Ganz-gyáraknak pedig,
új vezetőségükkel az élen és új gyártmányaikkal a világpiaci versenyben,
az eredményes helytállást és a továbbfejlődést.
Duna-tengerjáró hajók építése
Minden országnak érdeke, hogy azokat a gazdasági termékeit,
melyeket a belföldi piac nem t u d felvenni, vagy amelyeket egyenesen
nemzetközi értékesítés céljából állítottak elő, olyan piacokra juttassa el,
ahol azokat kedvező feltételek mellett megvásárolják. Magyarország
mezőgazdasági termékfeleslegei a korábbi évtizedekben főleg a nyugati
kapitalista országok piacaira kerültek, míg az iparcikkek felvevő piacául
a fejletlenebb iparral rendelkező közel-keleti és dél-amerikai országok
voltak a legkedvezőbbek. Az 1930-as évekig ezekkel az országokkal úgy
tartották fenn a kereskedelmi forgalmat, hogy az exportárukat Buda
pesttől Triesztig vagy Fiúméig, esetleg Hamburgig vasúton szállították,
majd tengeri hajókra átrakva jutottak el megrendelőikhez. Mivel a szál
lításidegen vasutakon és hajókon történt, értékes valutában fizetendő tete
mes fuvardíjak vállalásával járt együtt. Ily módon az export nyereségé
nek nem jelentéktelen hányadát a szállítás felemésztette. A jugoszláv
vasutak tarifája pl. egyenesen kedvezőtlen volt, ha a magyar árukat olasz
kikötők felé szállították, mert a jugoszlávok érthetően a saját kikötőikből
kívánták saját hajóikkal szállítani a magyar árukat, s erre az esetre
jelentékeny kedvezményeket is kilátásba helyeztek, de a Horthy-rend
szer külpolitikája még áldozatok árán is igyekezett megakadályozni az
ún. utódállamokkal a szorosabb gazdasági kapcsolatok létrejöttét.
Magyarország kelet felé szabad úttal rendelkezett a Dunán, de miu
t á n olyan hajó, amely folyamon és tengeren egyforma megbízhatóssággal
közlekedett volna, nem létezett, továbbá, miután a román kikötőkből
nem volt rendszeres hajóközlekedés a keleti országok felé, ennek az útvo
nalnak a kihasználására gyakorlatilag nem került sor. Több hajózási
szakember és hajómérnök, akik 1919 után a fiumei gyárból jöttek vissza
Magyarországra, nem nyugodott bele ennek a kedvező közlekedési útvo
nalnak a kihasználatlanságába. A szakemberek álláspontja az volt,
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hogy a Duna-tengeri úton történő szállítás igen gazdaságos megoldást
jelentene, és hogy meg lehet és meg is kell tervezni a folyam-tengeri közle
kedésre egyformán alkalmas áruszállító hajót. A legfontosabb követel
mény a kombinált hajóval szemben az volt, hogy a Duna-tengeri útvo
nalon olcsóbban bonyolítsa le a szállításokat, mint a jelenlegi vasút
tengeri hajó útvonalon. Az első gyakorlati próbálkozás az 1918-ban szer
zett tapasztalatok alapján történt, melynek során egy gőzüzemű, 350
tonna hordképességű hajót indítottak útnak a Dunán, de csakhamar
kitűnt, hogy a csekély szállítási tér, a hatósugár rövidsége és a nagy üzem
költség ezt a hajótípust nem teszi alkalmassá a folyam-tengeri szállí
tásokra. Ezáltal a terv ebben a stádiumában megbukott. Mindenesetre a
közvélemény és a gazdasági körök figyelmét a próbálkozás a maga újsze
rűségével felkeltette és széltében-hosszában vitákat indított meg.
Az 1920-as évek végén vetődött fel először Diesel-rendszerű motorok
Duna-tengeri hajón való alkalmazásának lehetősége a világháborúban a
búvárhajók Diesel-motorjainál nyert kedvező tapasztalatok alapján.
A Diesel-motor általában nem volt könnyebb a hasonló teljesítményű
gőzgépnél, de elesett a kazán és a kazán víz súlya és helye. Az is a Diesel
üzemű hajómotor mellett szólt, hogy ugyanazon üzemanyagkészlet mel
lett a gőzhajónál ötszörte nagyobb hatósugárral rendelkezett. Ugyan
akkor az olaj mint hatóanyag sokkal kedvezőbb tulajdonságokkal bírt,
mint a szén. A Duna-tengeri (továbbiakban DT) hajók hívei ennek a kér
désnek kedvező megoldása nyomán azonnal a Diesel-motorral felszerelt
DT hajók felhasználási lehetőségeit kezdték latolgatni. A gazdaságossági
előszámítások kedvező eredményeket mutattak. Egyedül a gyakorlati
kipróbálás maradt hátra ezek után, mert a különböző érdekcsoportok,
amelyek e témával foglalkoztak, más elképzeléseket is felvetettek a kérdés
megoldására. A legesélyesebbnek ezek között az ún. komphajó megoldás
látszott, melynek lényege az volt, hogy Sulináig a Dunán történő vonta
tással juttatnának el uszályokat, ott pedig egy komp alakú hajó az uszá
lyokat — árujukkal együtt — hajótestébe venné, és elszállítaná rendel
tetési helyére. Onnan a már korábban odaszállított és időközben újból
importárukkal megrakott két uszályt visszahozná Sulinába és így tovább.
Ennek az elgondolásnak igen sok híve volt, maga Horthy is ezt a meg
oldási formát támogatta, de a szakemberek nem tartották a szállításnak
ezt a változatát gazdaságosnak és technikai zavarok nélkül lebonyolíthatónak. 7 7
A komphajók híveinek elgondolásait a Diesel-motoros szállítóhajó
gyakorlati kipróbálásával Bornemisza Félix hajóskapitány változtatta
meg. Kezdeményezésére a kereskedelemügyi minisztérium kibérelt egy
holland hajót, amely a Raj na-vidékről rendszeresen szállított gyógy
vizet Angliába. Ezt a hajót Bornemisza Rotterdamban megrakatta
áruval és elindította Budapest felé. Útközben — Afrika partjainál — tűz
ütött ki a hajó kapitányi fülkéjében, melynek a parancsnok áldozatul esett,
és már-már úgy látszott, hogy e véletlen szerencsétlenség az egész terv
kudarcát eredményezi, amikor Bornemisza átvette a parancsnokságot, és
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végighajózva a Földközi-tengeren és a Dunán, Budapestre hozta a hajót.
Az ,,Appolináris I I I " próbaútja tehát sikerrel fejeződött be, és eldöntötte
a vitát a Diesel-motoros hajó javára. 7 8 A próbaút szerencsés befejezése
után mindazok, akik érdekelve voltak az ügyben, elismerték a hajó alkal
masságát, de ezen túl nem történt semmi. Az 1930-as évek súlyos gazda
sági válságakor nem volt pénz, legalábbis azok kezében, akik vállalkoz
tak volna ilyen hajó építésének finanszírozására, akiknek pedig volt, azok
nem bocsátkoztak ilyen bizonytalan kimenetelű új vállalkozásba, ahol az
esetleges kudarc a tőke elvesztését jelentette volna.
Ebben a helyzetben egy látszólag lényegtelen esemény döntötte el a
DT hajó sorsát. A görög kormány nyilvános árlejtést tűzött ki egy Szaloniki közelében, a Vardar folyó felett építendő hídra. A versenytárgyalá
son a magyar ipar is részt vett, és a lehető legolcsóbb ajánlatot igyekezett
adni, mégis a megbízást nem nyerték el, mert az ajánlatot lényegesen meg
drágította a vasúti szállítás költsége, amely tonnánként 86 pengőt t e t t
ki. A megbízást a német ipar nyerte néhány pengővel olcsóbb ajánlatá
val. A magyar bizottság egyik hajózási szakembere ekkor rámutatott,
hogy hajóval tonnánként 30 pengővel olcsóbban lehetett volna szállítani,
s az esetben, ha a vízi szállítást állították volna az ajánlat tengelyébe,
lényegesen olcsóbb árakon a magyar ipar nyerte volna el a hídépítési meg
bízást. 79 Kz a kézenfekvő tény olyan világosan beszélt a DT hajó szük
ségessége mellett, hogy a kormány nem m u t a t h a t o t t továbbra is közöm
bösséget a hajó megrendelése ügyében. 1933. december 30-án a MFTR
útján a kereskedelemügyi minisztérium kiadta a hajóépítésre a megren
delőlevelet az újpesti gyárnak. 8 0 Előzőleg még kellemetlen napokat oko
zott a DGT magatartása, mert vitás volt, hogy nem fog-e az osztrák vál
lalat árkonkurrenciát támasztani, de a Ganz vezetői 10 000 P lefizetésé
vel visszaléptették a zsarolásszerűen fellépő versenytársat. 8 1 A keres
kedelmi minisztérium 500 000 pengőt volt csak hajlandó kiadni a hajóra,
bár a Ganz vezetői közölték, hogy csupán az előzetes számítások szerint
is 45 000 P ráfizetéssel kell számolniuk, mégis elvállalják a munkát, hogy
a további megrendeléseket is megszerezhessék. 82
A DT hajó tervezése nem jelentett könnyű feladatot a gyár mérnökei
részére, mert a folyami és tengeri hajózás feltételei nem azonosak, sőt
a legtöbb viszonylatban éppen ellenkezőek. A tengerhajózásban pl. a
nagyobb egységek alkalmazása indokoltabb, a folyamon viszont határai
vannak a hajók nagyságának. A tengeren fokozottabban előtérbe lépnek
a szilárdsági és stabilitási követelmények, míg a folyami hajóknál ezen a
téren a legmesszebbmenő takarékosság az indokolt. A sebesség kérdésé
ben is vannak eltérések. A gyár mérnökei azonban nem hátráltak meg a
feladatok elől, s mint később kitűnt, kiválóan oldották meg azokat.
Elsőnek 1934 őszén a „Budapest" DT hajó készült el. A hajó hossza 54 m,
szélessége 8,5 m, oldalmagassága 3 m, merülése a Dunán 300 tonna ter
heléssel 1, 85 m, a tengeren 500 tonnával 2,30 m. Kedvező vízállás ese
tén a Dunán is teljes terheléssel közlekedhetett. A hajó vasszerkezetének
egy részét szegecselés helyett villamos hegesztéssel kapcsolták egybe.
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A meghajtóerőt két Ganz—Jendrassik-motor képviselte, melyek 145—
200 LE kifejtésére voltak képesek, de miután magas fordulatszámmal jár
tak, a csavarok meghajtására villamos erőátvitelt alkalmaztak.
A hajó vízre bocsátása 1934. augusztus 14-én történt. A hajót „Buda
pest" névre keresztelték, hasonlóan az 1867 tavaszán vízre bocsátott
„Buda-Pest" elnevezésű, vasból készült kerekes gőzöshöz, és hasonlóan az
1867 után megkezdődött nagy hajóépítési konjunktúrához, 1934 után is
fellendülés következett be. A vízre bocsátási ünnepségen levők többsége
egyáltalán nem sejtette, hogy nem először építettek az újpesti hajóépítők
tengeri használatra szánt hajót, mert ilyen úszótestek már az 1870-es
években is készültek a kikötő öblében, Hartmann József második gyárá
ban, de a „Mon Plaisir" és a „Mon Repos" román tengerparti hajózásra
készült vízi járművekről senki sem tudott, csak egy-két, könyvtárak
mélyén meghúzódó nyomtatott szöveg árulta el később, hogy ilyen építé
sek is folytak. A „Budapest" első próbaútját szeptemberben tartották.
Október 6-án indult el a csepeli szabad kikötőből Alexandria felé áruval
megrakottan, és november 9-én már szerencsésen visszaérkezett első
útjáról az első DT hajó. A „Budapest"-tel kapcsolatban a lehető leg
kedvezőbb vélemény alakult ki, az érdekeltek és a szakemberek kitűnő
nek tartották a gyár munkáját. A hajó üzembe helyezésével az állam az
exportőr támogatására sietett, mert olyan új, olcsó szállítási eszközt
bocsátott a külkereskedelem rendelkezésére, melynél a fuvardíj 10%-kai
volt kisebb a korábbi szállítási lehetőségekhez képest. Ez igen nagy mér
tékben elősegítette a magyar ipar keleti országok felé irányuló exportját.
Nagy előnyt jelentett az a körülmény is, hogy az árut a feladó szeme
láttára rakták be a hajóba, s a rendeltetési helyre való megérkezésig sem
átrakni, sem vámvizsgálatok céljából kibontani nem kellett, s végezetül
a fuvardíjat nem drága külföldi valutában, hanem pengőben lehetett
kiegyenlíteni.
A „Budapest" forgalomba állítását rövidesen követte egy második
DT hajó, a „Szeged" megrendelése, amely 1936-ban készült el. 1937-ben
már a harmadik DT hajó, a „Tisza" készült el és kapcsolódott be a közelkeleti áruszállításokba. Ez a hajó volt az adott viszonyoknak legmegfele
lőbb típus, amelyet azután a további sorozatgyártás alapjául vettek a
tervezők, mert az 1936-ban megalakult állami érdekeltségű Magyar Duna
tengerhajózási Rt. újabb és újabb megrendeléseket adott az újpesti
gyárnak. A „Tisza" hosszúsága 70 m, szélessége 10 m, magassága 4,70 m,
merülése a tengeren 3,10 m, hordképessége 1200 tonna. A hajó minden
szempontból jobban sikerült elődeinél. Meghajtására két 400 L,E-s telje
sítőképességű Ganz—Jendrassik-motort alkalmaztak, de most már nem
elektromos erőátvitellel, mert időközben Jendrassik megtervezte a lassú
fordulatszámú hajómotort. A tervezők nagy figyelmet fordítottak a
hajó önsúlyának a csökkentésére. így a hajótestnél és a horgonyláncnál
jobb minőségű acélanyag felhasználásával lényeges súlycsökkentést értek
el. 83 1939-ben készült el a „Kassa" (ma Debrecen) DT hajó, amely a leg
gyorsabb volt az eddig építettek között, méreteiben pedig azonos volt a
43 Tanulmányok Budapest múltjából
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,,Tiszá"-val. Az „Ungvár" és „Kolozsvár" testvérhajók építését 1941-ben
fejezték be, de mindkettő, az összes többi DT hajóval, a háború kitörése
után német bérletbe kerülve elpusztult. Az „Ungvár" aknára futott és
elsüllyedt, a „Kolozsvár" pedig torpedótalálattól olyan súlyosan meg
sérült, hogy kijavítása lényegében új hajó építésével ért fel. 1944-ben
további két, még névvel sem rendelkező DT hajó állt a sólyaparton,
amelyek 1945-ben jóvátételi szállítások céljára kerültek felhasználásra.
A felszabadulást követő korszakban négy DT egységre csökkent a
magyar Duna-tengerhajózás hajóparkja, és a romok eltakarításáig nem
lehetett gondolni újabbak építésére. 1950-ben kialakították az üzemben a
viszonyoknak legmegfelelőbb DT hajóterveket, de gyártásuk helyett a
szovjet megrendelésre sorozatban készülő 1100 tonnás tengeri hajókból
került néhány magyar használatra, elsősorban azok az egységek, melyeket
a gyár terven felül tudott elkészíteni. Az elődök példája azonban nem
maradt hatás nélkül az utódokra. A hajózás vezetői felismerték, ha a
kapitalista Magyarországnak kifizetődő volt DT hajók gyártása és forga
lomba állítása, akkor a mai szocializmust építő országnak is mindent meg
kell tennie DT hajóflottájának megteremtésére. Ezek a törekvések nem
maradtak eredménytelenek. 1955-től kezdve évente egy-két új egység
került ki a hajógyárból a magyar tengerhajózás szolgálatába, s ma már
ismét jelentős hajópark áll a külkereskedelem rendelkezésére. A DT hajók
korszerűsítése területén sem maradt el a mai hajógyár az elmúlt időszak
mögött. Az idősebb és fiatalabb mérnökök közös erővel kialakították a
mai fejlettebb technikával lépést tartó nagyobb és gyorsabb 1300—1500
tonna folyam-tengeri szállítóhajókat. Az első új típusú DT hajók 1960-ban
kerültek ki az újpesti kikötőöbölből, és a magyar tengerhajózásnak rend
szeresen forgalomban tartott, jól bevált egységei.84
Hajóépítés az 1934—1944-es években
A válságtól sújtott 1933-as év utolsó hónapjaiban egyre több jel
m u t a t o t t a gazdasági világválság lassan bekövetkező fokozatos enyhülé
sére. A hajóépítés részére fenntartott gyári területen, a sólyatéren az év
végén két épülőfélben levő, korszerű hajó is állt. 1934-ben a „Danube
Shell I I " tankhajón és a „Budapest" DT hajón kívül még egy dunai moto
ros áruszállító hajó is elkészült a gyártelepen a MFTR részére. Az előzők
ben már szó volt azokról a technikai újításokról, új hajótípusok építésére
történt átállásról, melyek segítségével a hajógyár a csődtől megmenekül
hetett, de mindezen tényezők együttes hatása kevés lett volna a vállalat
fellendítésére, foglalkoztatottságának nagymértékű megjavítására, ha
nem következett volna be a válság erejének csökkenése, és ezzel párhu
zamosan a dunai, tengeri kereskedelmi szállítások megnövekedése.
A gazdasági világválság enyhülésének egyik oka az volt — s ez
főleg a közép-európai országok viszonylatában figyelhető meg —, hogy
a válságtól leginkább sújtott, főleg háborúvesztes, vagy a háború után
nem kellő mértékben kielégített országokban, elsősorban a hitleri Német-
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AZ ÚJPESTI HAJÓGYÁRBAN KÉSZÍTETT HAJÓK RAJZAI:

i. »Budapest« 1934. (500 tonnás)

2. »Debrecen« 1939. (1200 tonnás)

3. »Simeis« 1946. (2 100 tonnás)

4. 3 100 tonnás hajó terve

5. »Magyar Vitéz« 1944. (4000 tonnás)
43*
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országban és a fasiszta Olaszországban nyíltan megkezdték a fegyver
kezést, az új háborúra készülődést. Az ipari termelésen belül a háborúra
készülődő országokban egyre nagyobb teret foglalt el a hadianyagok elő
állítását végző iparágak részesedése, megkezdődtek a háborús célokat
szolgáló út-, vasút-, és hídépítések, egyre növelték a belső biztonsági erők
és a hadsereg létszámát, ütőképességét. A német—olasz háborús előkészü
letek, a nyugati országokkal szemben életbe léptetett elzárkózási politika
egyszeriben szükségessé tette az agresszív országok számára a Duna
menti kis országok mezőgazdasági termékfeleslegének, nyersanyagkincsé
nek német iparcikkek ellenében való átvételét. De politikai szempont
ból is kitűnően bevált a német expanziós törekvések gazdasági kapcsola
tokon keresztül történő végrehajtásának módszere. Az új háborúra
törekvő országok tehát politikai szempontból, de gazdasági szükséges
ségből is átvették a közép-európai országok évek óta felhalmozódott
mezőgazdasági és nyersanyagkészleteit.'A nagyobb tételeket átvevő ország
a hitleri Németország volt, amely felé Közép-Európából a legkedvezőbb
szállítási lehetőségeket a vízi út, a Duna folyama nyújtotta, különösen a
nagy tömegű mezőgazdasági és nyersanyagáruk szállítása esetében. Ennél
fogva az 1930-as évek közepétől a dunai hajózás az összes partmenti orszá
gok nagyfokú részvételével újra fellendült. A jelentkező szállítási igé
nyekkel szemben egyszeriben érezhetővé vált a 30—40 évvel korábban
épített hajópark elavultsága, elégtelensége — a hirtelen megnövekedett
szállítási igényeket a hajózási társaságok nem bírták zökkenésmentesen
kielégíteni. Erősebb, olcsóbb üzemű vontatóhajókra, nagyobb hordképességű uszályokra, gyors motoros áruszállítókra, de mindenekelőtt
olajszállító hajókra volt szükség, hogy a nagy tömegű árukat és a romániai
olajat Németországba szállíthassák. Ezekben az években a legélénkebb
árucsere alakult ki a Duna völgyi kis országok és a fasiszta Németország
között, melynek igen nagy százalékát vízi úton bonyolították le. Termé
szetszerűleg ez a folyamat éveken át bontakozott ki, és tetőfokát a máso
dik világháborúban érte el, de hatása az újpesti hajóépítésre már az 1930as évek közepén megfigyelhető.
A termelési eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy a válság
utáni években még aránylag kevesebb az új hajók építése, de a második
világháború előtt 1937—1938-ban kibontakozó új gazdasági fellendülés,
mely éppen a háborús előkészületek következménye, megnöveli az új
hajóépítések számát. Az ,,igazi" hajóépítő konjunktúra csak a világhá
ború kitörése után, a vasutak erős túlterhelésével kapcsolatban bontako
zott ki. A gyári feljegyzések szerint a háború kezdetéig a 677. lap táb
lázatán szereplő hajók készültek el. 85
A tárgyalt időszak első három évében tehát alig van új hajóépítés,
a következő három év adatai viszont már a hajógyár nagyméretű foglal
koztatottságát tükrözik. A munka zömét a DT hajók, a Shell-társaság
olajszállító hajói és az olasz tőkebevonás eredményeképpen szerzett olasz
katonai megrendelések elkészítése tette ki. 1936-ban a 4 millió pengős
MFTR megrendelésből a hajógyár is megkapta a maga kvótáját, amely
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Úszótest neve, rendeltetése

Danube Shell II motoros olajszállító hajó
M 12 motoros áruszállító hajó MFTR
részére
Budapest DT hajó
Elisabeth román úszó elevátor
400 katonai utászponton, olasz hadimegren
delés
Szeged DT hajó
Shell XVI, XVII, XVIII 800 t tankuszályok
Román csatornakotró
Tisza DT hajó
Danube Shell III motoros olajszállító hajó
női—1102 MFTR 1000 t tankuszályok . .
Ktele, Buda, Hunor 600 t motoros áruszállító
hajók
Shell XIV, XV, 1000 t tankuszályok
Széchenyi Diesel-elektromos kerekes vontató
hajó
Katonai csőpontonok
Magyar 600 t motoros áruszállító hajó . . .
Kassa (Debrecen) DT hajó
Verecke tiszai Diesel-elektromos kerekes ve
gyes hajó
MFTR 1103—1109 100 t uszályok
Mohácsi átkelő komp

Felhasznált
vas és acél
tonna

Évi
összesítés
tonna

500
250
360
80

IIQO

240

240

380

380

750
15
530

I295

450
460
1350
300
450

?

3010

450
540
400
1050
252O

két 1000 tonnás tankuszályból, négy 600 tonnás motoros teherszállító
hajóból, egy 1200 LB-s Diesel-elektromos üzemű dunai vontatóból és egy
hasonló tiszai használatra szánt vegyes áru- és személyszállító hajóból
állt. 86 1937-ben további hét 1000 tonnás uszályt rendelt a MFTR. A hajó
gyár akkori kapacitását a felsorolt megrendelések évekre lekötötték.
Az új hajók építésén kívül a hajógyár mellékágai is kivették részüket a
fellendülésből. Az öntöde a Jendrassik-motoröntvényeket készítette, a
fémöntöde olasz Piaggio-repülőgépmotorok fémöntvényeit állította elő,
és a válságot követő belföldi közületi beruházások, valamint az ún. győri
program elegendő munkát biztosítottak a híd-, kazán-, és daruépítő rész
legeknek is. 87
Az elkészített hajók jellegét tekintve hasonlók még nem szerepeltek,
most mégis ezek tették ki a termelés döntő részét. Általánosságban a vál677

ság utáni időszak termelési eredményei csak úgy születhettek meg, hogy
a hajógyár a válság évei alatt teljesen átalakította üzemi profilját. Ha ez a
profilátalakítás elmaradt volna, az üzem még az 1930-as évek közepére
sem emelkedik ki a munkátlanság örvényéből, ha még egyáltalában
létezett volna. Gőzüzemű hajók építése, javítása és felújítása, katonai
megrendelések teljesítése nem biztosították volna az üzem további fenn
állásának a lehetőségét.
Az új típusú hajóépítéseket a régi gyártelepen folytatták, ahol a
századforduló óta szinte semmi sem változott, sőt a 60 éves, vagy még
annál is régebbi épületekben folyt a termelés továbbra is. A nagyobb
tömegű rendelés beérkezésekor felvetődött a konszern igazgatóságában a
gyár rekonstrukciójának gondolata, de csak a legszükségesebb kiadásokat
összefoglaló hajógyári kimutatás szerint legkevesebb hatmillió pengős
beruházásról lett volna szó. Ezért a rekonstrukció végrehajtása elmaradt, és
az újpesti hajógyárban egészen 1947-ig a régi épületekben, nem korszerű
módon folyt a termelés. Az építési módszereket tekintve, még az 1930-as
évek második felében is a Magyarországon 1920-ban bevezetett lefejtés
alapján készített sablonok utáni módszer uralkodott, amely ugyan jelen
tősen megnövelte a hajóépítés pontosságát, de 1939-re nagymértékben
elavult a nyugati hajógyárakban követett termelési módszerekkel szem
ben. A rendszer gyakorlatilag abban állt, hogy egy 100 méter hosszú és 20
méter széles rajztáblán, az ún. rajzpadláson a hajót összes részleteiben
kirajzolták, és a milliméter pontosságú rajz alapján minden alkotórészt
könnyű falécekből mintáztak meg. A famintákat azután lemásolták a
hajóépítő anyagokra, és a helyesen elkészített sablonok kicsinyre korlá
tozták a hibalehetőséget. Ehhez a rendszerhez azután hozzáalakították a
műhelyekben folyó munkát. I t t a munka lemezsajtolással kezdődött, és
szakaszonként folytatódott a lemezek simításával, előrajzolásával, fúrá
sával, vágásával, peremzésével. Ezekkel a műveletekkel párhuzamosan
történt a profil megmunkálása, úgyhogy mihelyt a megmunkált anyag
a műhely végén kifutott, már szerelésre készen álló hajórészként került
az összeállítást végzőkhöz. Mind a műhelyekben, mind a sólyatéren daruk
segítették a kézimunka csaknem teljes kiküszöbölését, elvégezve az
anyagmozgatás nagy részét. A lefejtéses sablonokon alapuló munkamód
szer bevezetése az 1920-as években lényeges munkamegtakarítást jelen
t e t t a tanulmány első részében ismertetett régi munkamódszerrel szem
ben, mert a munkát automatikusan hibátlanná tette, az alkatrészek
összeillesztésénél nem kellett „erőszakosan" dolgozni, ami a hajótest
feszültségmentességét biztosította. Az ily módon készített hajók hordképességre, minőségre és élettartamra nézve sokkal értékesebbé váltak,
mint sokféle más módszerrel készült hajó, és ennek következtében a brailai hajópiacon a magyar hajóknak általában 10%-kal magasabb áruk volt
a kategóriájukhoz tartozó más külföldi hajókkal szemben. Ezt a módszert
Európában az újpesti gyárban alkalmazták első ízben. 88
A lefejtéses sablonrendszernek azonban igen sok hátránya is volt,
de felszámolásához pénzre és új építési módozatok kidolgozására lett
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volna szükség. Ugyanakkor ez a módszer a tárgyalt korszak végére már
elavultnak számított, hiszen a külföldi hajógyárakban már sehol sem
alkalmazták. Az újpesti gyár berendezése, technikai felszerelése, gép
állománya — miután az 1920-as, 1930-as években elmulasztották fel
újítását — teljesen elavult, és akadályozta az újabb munkamódszerek
meghonosítását. A gyárba belépő idegennek is azonnal szembetűnt, a
nagy terhek egy részének kézi úton való szállítása, az alacsonyan járó
daruk, melyeket a régi műhelyek viszonyaihoz méreteztek, s ezáltal egy
formán veszélyeztették a munkást és műhelyben tárolt anyagot, s gátol
t á k a gyorsabb munkavégzést. Hátráltatta a termelést az a tényező is,
hogy az anyag a gyár északi részén került kirakásra a vasútból, a meg
munkáló műhelyeknek azonban a déli kapuján kellett bevinni, s a gépek
elrendezése következtében a megmunkált anyag újból a déli kapukon
hagyta el a műhelyeket, ami az anyag útjának háromszoros irányváltozá
sát jelentette, s rengeteg felesleges szállítást okozott. Feltűntek az 1930-as
évek végén a nagyrészt szegecseléssel készített hajótestek, jóllehet a gyár
mérnökei már az 1920-as évek végén kidolgozták a villamoshegesztés
hajótesteken való alkalmazásának technológiáját, de a konszern vezetői
nem adták meg a szükséges pénzt a hegesztés általánossá, tételéhez. 89
További gátló körülményt jelentett a szabadban elvégzendő mun
kák nagy aránya szemben a műhelymunkával. A hajóműhelyekből kike
rült 0,5—2 tonna súlyú alkatrészeket daruval továbbították a műhelyek
ből a sólyatérre, ahol többnyire szegecseléssel, ritkábban hegesztéssel
hozzáfogtak a hajólemezek összeillesztéséhez. Ezután végezték el az ún.
alapfestést. A felsorolt munkák elvégzése után, de még a nagyobb gép
darabok beszerelése előtt a hajót vízre kellett bocsátani, mert a sólyadaruk
csak 2,5 tonna terhet tudtak emelni. A gépek beépítését azután az úszó,
40 tonna teherbírású, még a Danubius-gyár által a kikötőfelügyelőség
részére készített daruval végezték, melyet ilyen alkalmakkor kölcsön
kértek a kikötői hatóságtól. Ez a helyzet megkívánta a szerelési-építési
munkák nagyobb felének műhelyen kívüli, szabad ég alatti végzését,
amit igen sok esetben az időjárás viszontagságai erősen befolyásoltak.
A fejlődés iránya ezen a területen az volt, hogy a műhelyben végezzék el
az összes lehetséges munkákat, hogy a sólyatérre részben már összeszerelt
hajórészek, ún. szekciók kerüljenek. Ennek a fejlettebb építési módnak
a bevezetésére azonban csak az 1950-es években került sor.
A hajógyár fejlesztésére és rekonstrukciójára vonatkozó sokféle
tervből alig valami született meg. A gyár saját elektromos energia
ellátását szolgáló gőzerőközpontok működése 1933-ban megszűnt, és az
üzem teljes mértékben városi áramot használt az 1934-ben létesített új
transzformátortelep bekapcsolásával. A régi kazántelepek ettől fogva már
csak a központi fűtést szolgáltatták. Az egyes műhelyek gépállománya
zömében 40—60 éves volt. A hajóműhely nem egy lyukasztója, lemezvágó
ollója még a Schoenichen-hajógyár idejében került felállításra. A gép
műhelyben igen sok esztergapad, fúró, köszörű, gyalu a Danubius-gyár
megalapítása óta működött, de a gépek nagy részét a századforduló
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körül szerezték be. A kazánműhelyben mintegy 50 gép, lemezhajlítók,
hidraulikus szegecselők még a Danubius-gyár idejéből valók, a hídműhelyben a fúrók, köszörűk és kovácstüzek 1891-ben kerültek a hajó
gyárba. A vasöntöde kupolókemencéi 1898-ban készültek. Természete
sen az elavultak és tönkrementek pótlására fokozatosan érkeztek újabb
gépek, de a gépi állomány zömét elavultság jellemezte. 1937-ben került
sor végül egy korszerű sólyadaru felállítására, s ez megváltoztatta az
üzem külső arculatát, mert a daru pályájának szabaddá tételéhez ki kellett
vágni a part menti fákat. Egyébként a gyár elrendeződése nem sokat
változott a század elejei állapotokhoz képest, s a Danubius-gy árról adott
helyszínrajzot itt csak ismételni lehetne, legfeljebb a műhelyek elneve
zése és kismértékben belső berendezése változott meg. 90
Az élénkebb ütemű munka megkívánta a munkáskezek gyarapítá
sát. 1937-re ismét eléri a gyár munkáslétszáma a válság előtti 1200 főt az
1930-as évek elején alkalmazásban állt 300—400 emberrel szemben.
A régi munkásgárda visszavétele elég nehezen ment, mert a sokévi pangás
idején elbocsátottak időközben más üzemekben helyezkedtek el, s nem
szívesen tértek vissza oda, ahonnan mint használhatatlanokat egykor
elküldték őket.
1939-ben egy külföldön élő magyar hajóskapitány jelent meg az
újpesti gyárban, és azzal a tervvel állt elő, hogy kezdjenek hozzá 4000
tonnás tengeri hajók építéséhez. A konszern óvatos vezetői, mielőtt bár
milyen álláspontot foglaltak volna el a fantasztikusnak tűnő tervvel
szemben, igyekeztek információkat beszerezni a javaslattevőről. Ezekből
az tűnt ki, hogy Barta József volt tengerész és hajótulajdonos, aki jó
barátságban áll a kormányzói családdal, nem a legmegbízhatóbb ember,
mert vagyonának zömét úgy szerezte, hogy ócska hajókat vásárolt, azo
kat magas értékben bebiztosította, majd azután az ócska hajók rendre
elsüllyedtek, és ebből kifolyólag különféle perei voltak a biztosítótársa
ságokkal. H a az információ nem is volt teljesen megbízható, annyit min
denesetre meg lehetett állapítani, hogy kalandos múlt állt már Barta
mögött, amikor bekapcsolódott az újpesti hajóépítés történetébe. Elgon
dolása azonban zseniálisnak bizonyult, és igazi jelentősége nem elsősorban
az elgondolásban rejlett, hanem főként abban, hogy pénzt sikerült bizto
sítani nagyvonalú tervei megvalósításához. Felfedezte, hogy még a gaz
dasági világválság éveiből a külföldi érdekeltségű magyarországi vállala
tok osztalékaikat nem vihették külföldre, hanem kénytelenek voltak a
kormány rendeletére a Nemzeti Banknál létesített zárolt számlára befi
zetni. A zárolt számláról a kormány ugyan nagy összegű kölcsönöket v e t t
fel, de még azon túl is elegendő mennyiségű kihasználatlan pénztőke
feküdt benne. Ilyen zárolt számla követelései voltak az Angol—Magyar
Cérnagyár Rt.-nak és az Ericsson Művek magyarországi fióktelepének.
Rávette a részvényeseket, hogy pénzükből építtessenek hajókat, ugyan
akkor a kereskedelemügyi minisztérium támogatásával állami érdekelt
ségű, de külföldi pénzzel működő tengerhajózási részvénytársaságokat
alapíttatott a hajók üzemeltetésére.
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Bartának ily módon sikerült elgondolásaihoz a pénzt és a létesí
tendő hajóknak a működési lehetőséget biztosítania, így egyedül csak a
hajók megépítése maradt hátra. Az érdekeltek közös nevezőre hozása
után az újpesti gyárral elkészíttették a 4000 tonnás tengeri áruszállító
hajók terveit, majd a nemzetközi hajóosztályozó intézetekkel ellenőriz
tették a megoldásokat. Minden jól sikerült, és 1939 márciusában már a
szállítási szerződéseket is aláírták. A hajógyár a megrendelések beérkezése
után megkezdte a sólyatér nagyobbítását, új darupályák felszerelését
és a nagy méretű alkatrészek megmunkálásához szükséges új munkagépek
beszerzését. A részlettervek elkészítése 1940 tavaszára befejeződött, és
akkorra érkezett be a megrendelt vasanyag is. Az év első felében megin
dulhatott az építés.
A 4000 tonnás hajók építésének még csak az előkészületei folytak,
amikor Barta újabb javaslattal állt elő. Mégpedig az eddigieknél nagyobb
DT hajók építését ajánlotta a gyárnak. Kiszámította, hogy 2300 tonnás
hajók is képesek kedvező vízállás esetén a Dunán egészen Budapestig
felhajózni, s miután ezekben az években megnövekedett a Dél-Amerikával
folytatott árucsere, célszerűnek vélte az export-import forgalmat magyar
hajókkal lebonyolítani. A menetidő 45 nap lett volna, a fuvardíj csekély
hányada az idegen vállalatoknak fizetendő összegnek, és a rakodással
járó kiadásokat és veszélyeket is el lehetett volna kerülni. Barta egyetlen
adatot ismertetett a konszern igazgatóságával, mégpedig elmondta, hogy
a Ganz-gyár által Argentínába szállított motorkocsik fuvardíja 8000
dollár, az általa javasolt hajók igénybevétele esetében egy motorkocsinál
mindössze 4000 pengő a szállítási díjtétel. A magyar hajón történő szál
lítás esetén néhány forduló megtakarított fuvardíjából megtérülne a hajó
ára. Javaslatát azonnal elfogadták, és egyelőre két 2300 tonnás hajót
rendelt meg a Bornemisza és általa felélesztett Nemzeti Szabadkikötő Rt.
később 3100 tonnás hajók megrendelésére is sor került. 91
A két 4000 tonnás hajó építésének megkezdésével egyidejűleg elvál
lalt 2300 tonnás ún. kocsiszállító hajók építése az újpesti, Duna menti kis
hajógyárat egyszerre nagytengeri hajók építőtelepévé változtatta, s
ezáltal szinte beláthatatlan távlatokat nyitott meg a gyár fejlődése előtt.
A hajózási és hajóépítési szakkörök világszerte felfigyeltek arra a tényre,
hogy egy tengertől igen messze fekvő országban, az európai szárazföld
közepén tengeri hajókat kezdtek el építeni. 92 A magyar hajózás vezetői és
szakértői szinte lázba jöttek az új hajók gazdasági eredményeire vonatkokozó előzetes számításoknál. A sajtóban arról írtak, hogy a második
világháború befejeztével új flotta fog megjelenni a tengereken: piros
fehér-zöld zászló alatt hajózó, legmodernebb egységekből álló folyam
tengeri kereskedelmi hajóhad, amely az ország gazdasági jólétét nagy
mértékben emelni fogja. A közlések nyomán illetékes vezetők és egyszerű
emberek követelték a hajóépítésekre szánt pénzösszegek emelését, a
hajóépítési program gyorsítását. 93
A történelem azonban — mint oly sokszor már — most is keresz
tülhúzta az előzetes számításokat. A hitleri Németország 1939-ben meg681

nemtámadási szerződést kötött a Szovjetunióval, s ennek nyomán a hit
leri külpolitikai vonalat szolgai módon követő magyar kormány kényte
len-kelletlen szintén kiegyezésre kényszertilt az ellenforradalmi Horthyrendszer fennállása alatt annyiszor lebecsmérelt és eltemetett munkás
hatalommal. Ennek a közeledésnek egyik eredménye volt az 1940 szep
temberében megkötött szovjet—magyar kereskedelmi megállapodás.
Szovjet részről főleg nyersanyagok szállítását vállalták, magyar részről
ipari termékek kerültek volna exportálásra, így többek között hajók is.
A kereskedelmi szerződés végrehajtására 1940 decemberében Moszkvába
utazó magyar kormányküldöttségben ott van az újpesti hajógyár két
vezetője, felszerelve a szovjet viszonyok számára alkalmas különféle
hajótípusok terveivel. A küldöttség tagjai előtt felelevenedtek — az egyik
résztvevő visszaemlékezései szerint — a Schoenichen-hajógyár holland
származású főmérnökének, Van Overbeekének 40—50 év előtti orosz
országi üzletszerző utazásai, és újból felvetődött azoknak a kellemes
és a hajógyárak számára sok munkaalkalmat és üzleti hasznot hozó
orosz kapcsolatoknak felújítása, amelyeket a századfordulót követő
imperialista hatalmi politika és vetélkedés szakított ketté. Feltehetően
szovjet részről is ismertek voltak az újpesti hajógyárak által a század
forduló előtt és körül a Donra, a Fekete- és Azovi-tengerekre exportált
magyar hajók alkalmazásánál szerzett kedvező tapasztalatok, különben
talán nem is járultak volna hozzá egy szárazföldi ország részéről felaján
lott hajószállítási tervhez. A megbeszélések kedvező előjelek közepette
indultak, és a tárgyalók között egyre nyilvánvalóbbá vált a fekete-ten
geri jó vízi összeköttetés segítségével kialakítható hajóépítési megállapo
dások megkötésének szükségessége. Szovjet részről mielőbb szerettek
volna kész hajókat kapni, ezért a gyár megbízottai, a korábbi
megrendelők jóváhagyása mellett — miután azok a háború miatt amúgy
sem t u d t á k volna kedvezően üzemeltetni tengeri hajóikat —, a két épülő
félben levő 4000 tonnás tengeri szállítóhajót ajánlották fel 1941 végéig
történő átadásra. A megállapodás aláírására a Ganz Hajógyár és a szovjet
Masinoimport külkereskedelmi vállalat között 1940. december 29-én
került sor.94
1941 tavaszán a Rima Vasmű Rt. — miután országos fontosságú
ügyről volt szó — elkezdte a megrendelt vasanyag gyorsított ütemű leszál
lítását, és 1941 májusában ünnepélyes keretek között megtörtént az első
hajó gerincfektetése. Szovjet részről megjelentek a követség és a kül
kereskedelmi képviselet megbízottai, és a magyar kormány is képvisel
tette magát. Az újpesti hajógyárban a magyar proletárdiktatúra óta első
alkalommal újból kitűzték a vörös lobogókat, és felhangzott az Inter
nacionálé. Alig két hónappal az ünnepség u t á n a hitleri Németország meg
t á m a d t a a Szovjetuniót, csakhamar a magyar uralkodó osztály is hadat
üzent a kapitalista Magyarország iránt mindig barátságos magatartást
tanúsító Szovjetuniónak, és ennek az esztelen lépésnek következtében
— igaz csak négy évre — megszakadtak a hajógyár és a szovjet megren
delők közötti kapcsolatok. A 4000 tonnás hajókat elkészültük után a
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német hadigépezet foglalta le magának, 95 bár a vállalat vezetői mindent
megpróbáltak a hajók megmentésére, többek között svájci cégekkel is
tárgyaltak, 9 6 de mindez hatástalannak bizonyult a német nyomással szem
ben. A magyar hajóépítő ipar e két büszkesége német háborús célok szol
gálatába állítva, 1944 elején süllyedt el a Fekete-tengeren.
A háború kitörése utáni években fokozódtak a dunai hajóépítések
is. Kezdetben MFTR megrendelések, DT hajórendelések gyártásán dol
gozott a gyár, de már 1941-től kezdve az üzem termelése mindinkább
közvetlen háborús célokat szolgáló építésekre irányul. Német és olasz
katonai célra végzett munkák egyre nagyobb helyet foglalnak el az építési
lajstromban: 97

Év

Úszóegység neve, típusa

Baross vontatóhajó
3 db 1000 t tankuszály
Ungvár és Kolozsvár DT hajók
Dereglye
1941 Piemonte olasz vontató
2 db 100 t uszály
2 db német tankuszály
Páncélos naszád
1942 7 db 1000 t uszály
2 db német tankuszály
4 db olasz tankuszály
Ivombardia motoros vontató
1 db dereglye
Magyar Vitéz 4000 t tengeri szállítóhajó . .
1943 Az 1942. évnél feltüntetett utolsó három
úszóegység valójában csak 1943 elejére ké
szült el. így az 1943. év vasanyag felhasz
nálása
Magyar
Tengerész 4000 t tengeri teherszállító
1944
hajó
Komárom 1200 t DT hajó
Szt. Flórián tűzoltó hajó
4 db páncélos naszád
1940

Felhasznált
anyag
tonna

Összesen
tonna

450
515
1120
30

2115

400
230
460
50

1140

1050
460
860
400

25
1400

4!95

1825
1400
1120
?
200

2720

A háborús évek termelési adatai a felfokozott termelést tükrözik.
1943-ban azután megtorpant a lendület a nyersanyaghiány, a szakképzett
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munkások létszámának csökkenése miatt. A meglevő rendelési állomány
a hajógyár teljes kapacitását hosszú évekre lekötötte, igen sok építtetőt,
köztük külföldieket is kénytelen a gyár visszautasítani, illetőleg csak
több éves szállítási terminusokat vállaltak. Az összeomlást közvetlenül
megelőző két évben a hajógyár új munkáit egytől egyig katonai megren
delések szolgáltatják: nagy ütemben folytatódott a dunai páncélos naszá
dok sorozatgyártása. A hajógyár mellékosztályai is haditermelést végez
tek. Az öntödében a harckocsi-motoröntvények gyártása az uralkodó. 98
Az üzem munkásainak helyzete a I I . világháború éveiben lényege
sen rosszabbodott a háború előtti évekhez képest. A munkások létszáma
csaknem 4000 főre emelkedett, s ez a létszám csaknem tízszerese az
1930-as évek elején fennálló munkáslétszámnak. A szervezettség, a mun
kások szakszervezeti tömörülése, továbbra is igen nagy fokú volt más
budapesti gyárakhoz viszonyítva. A helyi szakszervezethez tartozott a
munkások kb. 2/3-a, de a nem szervezettek is rokonszenvvel figyelték a
szakszervezet ténykedését. Ez a szervezettségi fok önmagában is beszél,
a helyi vezetők jó munkáját dicséri, mert az állandóan erősödő fasizálódás, az ország sorsának egyre szorosabb összakapcsolása a német fasiz
mussal az országon belül is éreztette hatását.
A magyar uralkodó osztály kormánya — meg sem várva a háború
kitörését — kivételes állapotot rendelt el az egész országban. Az üzemek
ben katonai személyzeti parancsnokságokat állítottak fel. Ezek feladata
volt a munkásság állandó figyelése, féken tartása, az ellenkezők bevonultatása, egyszóval a katonai parancsnokok voltak a háborús kivételes
törvények hatálya alá sorolt hadiüzemi munkások közvetlen felettesei.
A hajógyár első katonai parancsnoka — egy nyugalmazott őrnagy — meg
értette és tűrte a munkások szervezkedését, azzal a feltétellel, hogy a ter
melésben zavar nem lesz. Kikötötte továbbá, hogyha a munkásoknak bár
miféle panaszuk volna, mielőtt bármit is tennének, először vele kötelesek
megtanácskozni. A szakszervezet vezetősége elfogadta ezt a kompro
misszumot, és ennek megfelelően bizonyos status quo alakult ki, melyet
mindkét részről tiszteletben tartottak.
Az üzemi szakszervezet elleni első támadás az egyik üzemi mérnök
részéről indult ki, aki az üzemi jobboldali-fasiszta szakszervezetek veze
tője volt, s mint ilyen érdemeket kívánt felmutatni gazdái előtt. Horváth
mérnök tudatos fasiszta volt, több alkalommal is kijelentette a munkások
előtt, hogy likvidálni fogja az üzemben belül uralkodó „zsidó-bolsevista
wirtschaftet". Miután híveket a régi munkások és tisztviselők között nem
sikerült találnia, keresztülvitte az üzemi katonai parancsnokságon, hogy
új munkások felvételénél főleg vidékieket részesítsenek előnyben. E z a
törekvése eredménnyel járt. A háborús viszonyok közepette amúgy sem
volt nagy lehetősége az üzem vezetőségének, hogy válogasson a felvételre
jelentkezők között, így történt, hogy nagyszámú erdélyi menekültet
vettek fel munkára, akik öntudat szempontjából erősen elmaradtak a
budapesti munkások mögött. Ezenkívül erősen fertőzöttek voltak a bur
zsoá nacionalista eszméktől. Horváth mérnöknek ezért sikerült az erdélyi
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menekülteket a Nemzeti Munkaközpont elnevezésű fasiszta, klerikális
munkásszervezetbe tömöríteni, és ily módon már bizonyos „tömegerő
v e l " is rendelkezhetett a szakszervezet elleni harcában.
Természetesen az üzem szociáldemokrata, kommunista érzelmű
mumkásai sem nézték tétlenül a fasiszta szervezkedést. 1939-ben,
amikor a munkásáruló Peyer vezette szakszervezeti főtanács munka
napnak nyilvánította május l-jét, nemcsak a kommunista munkások
tiltakoztak, hanem az üzemi bizalmi testület is fellépett a határozat ellen.
Az üzemen belüli munkásegység ettől a közös fellépéstől veszi kezdetét, és
a háborús években végig fennmaradt, egészen a fasiszta rendszer bukásáig.
1940 tavaszán a baloldali érzelmű munkások nagy örömére hattagú
üzemi kommunista sejt alakult meg, amely a további harcokban bizto
sította a helyes vezetést, és általában nagy segítséget nyújtott a munká
soknak nemcsak az üzemen belüli problémák megoldásánál, hanem a külés belpolitika összes időszerű kérdéseinek megvilágításában. Az illegális
kommunista sejt, melynek legismertebb tagjai Kucsera, I^akatos, Tatai és
Jolsvai elvtársak voltak, jelentős befolyásra t e t t szert a munkások között.
A kommunisták széles körű egyéni agitációt folytattak, részleges bérmoz
galmakat szerveztek, röpiratokat és baloldali sajtótermékeket j u t t a t t a k
el a munkások közé. Az üzemi szociáldemokrata vezetőség hallgatólago
san, a bizalmi testület nyíltan támogatta a kommunisták munkáját, mely
nek csakhamar konkrét eredményei születtek.
A kommunista munkások sikerrel szervezték meg a fasiszta Horváth
mérnök elleni bojkottot, amelynek eredményeképpen Horváthnak el kel
lett hagynia az üzemet. Néhány hónapon belül pedig az erdélyi munkások
nevelése is annyira előrehaladt, hogy csaknem kivétel nélkül beléptek a
szakszervezetbe. Ily módon a Nemzeti Munkaközpont üzemi szervezete
elvesztette tagságát, és kénytelen volt beszüntetni működését. Az év
nyarán a kommunista munkások kezdeményezésére, bizonyos bérkérdé
sek kedvező elintézése érdekében, sztrájkba léptek a munkások, amely
ugyan mindössze egy napig tartott, de győzelmet hozott.
Sajnálatos módon éppen a sikeres sztrájk hívta fel a katonai kém
elhárítás, a vezérkar defenzív osztályának figyelmét az üzemre. A katonai
parancsnokot erélytelenség miatt leváltották, tömeges kihallgatásokat
foganatosítottak, melyeknek befejeztével 11 munkást tartóztattak le. De
ezzel a kémelhárító nem érte be. 1940 őszén provokációs géprongálásokat
hajtattak végre beépített embereikkel, s a letartóztatások alkalmával
megfélemlített munkásoktól hamis vallomásokat csikartak ki. Ez a provo
káció azonban lelepleződött, mert a kémelhárítók egyik bizalmi embere a
munkások fenyegető gyűrűjében, kénytelen volt írásbeli nyilatkozatot
tenni az egész akció előre történt kitervezéséről. Az ügy lezárásáig mégis
hónapok teltek el, és a provokáció alapján letartóztatott munkásvezetők
szabadon bocsátása igen vontatottan haladt. A kommunista munkások
megszervezték a letartóztatottak hozzátartozóinak segélyezését, titkos
gyűjtést rendeztek: így sikerült a letartóztatottak minden családtagjának
heti 30 P-t juttatni.
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A következő években a magyar uralkodó osztály még szorosabbra
fűzte a halált hozó német fasiszta szövetséget, és ennek kapcsán az orszá
gon belül is egyre inkább a náci-nyilas befolyás erősödött meg. Szó sem
volt már olyan üzemi katonai parancsnokokról, akik elnézték a baloldali
vasasszakszervezet üzemen belüli tevékenységét. Ellenkezőleg, minden
munkás előéletét a legszigorúbb vizsgálat alá vették, a hírhedt „fekete
listák", az ún. Államrendészeti Zsebkönyv adatai alapján. Ezekben a
rendőrségi kiadású zsebkönyvekben mindazok neve szerepelt, akik az
ellenforradalmi Horthy-rendszer fennállása alatt baloldali, kommunista
mozgalmakban részt vettek, és ezért elítélték vagy vizsgálati fogságra
vetették őket. A rendszer szempontjából „veszélyes" munkásokról nyil
vántartást fektettek le, melynek alapján kijelölték az azonnal bevonultatandókat; az üzemi munkásvezetők zömét pedig egy későbbi miniszter
tanácsi határozat értelmében büntető századokba osztották be, és kivitték
a harctérre. A többi, megbízhatatlannak minősített munkást, köztük a
szociáldemokrata munkásokat, szigorú megfigyelés alatt tartották, az
ismertebbeket pedig elbocsátották az üzemből. Ily módon próbálta a
katonai defenzív osztály, a kémelhárítás és a katonai parancsnok vissza
szorítani az üzemi munkásmozgalmat, és megrettenteni a munkásokat, hogy
erejüket, tudásukat nem kímélve dolgozzanak a fasiszta rablóháború
érdekében.
Az uralkodó osztály uniformisba bújtatott és más szekértolóinak
harca a munkások ellen végül is eredménytelen maradt. A sorozatos elbo
csátások, bevonultatások, megfélemlítések nem törték meg a harcos
munkásszervezetet, a kommunisták erejét, befolyását. Ugyancsak hasonló
hatása volt a különböző bércsökkentő, munkafegyelem-szigorító rendel
kezéseknek is. Egyetlen jellemző tény ennek alátámasztására: az új
hajókon, vízre bocsátás előtt mindig a KMP jelszavai fehérlettek, árbocai
kon — az üzemi fasiszták nagy bosszúságára — gyakran ott lengett a mun
kásosztály harcának diadalmas szimbóluma, a vörös zászló, amelyet csak
nagy nehézségek árán, több órai „munka" után lehetett eltávolítani."
A háború vége felé, 1944-ben több súlyos bombatámadás érte a
hajógyárat és a téli kikötőt, melyek alkalmával néhány hajó elsüllyedt.
Az egyre nehezebbé váló gazdasági-politikai helyzet ellenére a régi szer
vezett munkások, a kommunisták, az üzem igazgatójával együtt (aki
1919-ben jelentős szerepet játszott a proletárdiktatúra hajóipari irányító
szervezetében) mentették, ami még menthető volt, és igyekeztek meg
akadályozni a náci—nyilas terveket az üzem megbénítására: felfegyver
keztek, a kisebb robbantó különítményeket nem engedték az üzembe, a
fontos gépek részeit elrejtették, a gépi felszerelés elszállítását megtagad
ták. A műszaki vezetés pedig — látva az elpusztított Margit-híd esetét —
az igazgató kezdeményezésére úszódaruk tervezését kezdte meg, szinte
előre látva a többi Duna-híd sorsát is.
1944 végén a Váci úton egyre erősebbé vált a harci zaj, szétvert
fasiszta csapatok özönlöttek a Nyugati pályaudvar felé. A gyárból figyelő
munkások előtt csakhamar feltűntek a Vörös Hadsereg katonái, új kor686

szakot nyitva nemcsak az újpesti hajóépítés, de az egész ország törté
netében is.
*
A Ganz-konszern 1944-ben ünnepelte 100 éves fennállását. 100 Ez
alkalommal a hajógyárban is ünnepségekre készültek, jóllehet az újpesti
hajóépítés Hartmann első próbálkozásától — 1863-tól — számítva ekkor
még csak 81 éves volt. Mégis a nyolc évtizedes fejlődés eredményei is
annyira jelentősek, hogy alkalmat nyújtanak bizonyos megállapítások,
összehasonlítások levonására. A hajógyár által épített új hajók számát
vizsgálva kitűnik, hogy az 1863—1910-es években — nem teljes adatok
szerint — 1428 hajó készült. Az 1911—1914-es években 142 egység, az
1915—1918-as években, a háború miatt titokban t a r t o t t termelési ered
mények miatt a megadott 59 egység építéséről tájékoztató adat kissé
kevésnek tűnik; 1919—1944 között pedig 467 hajó hagyta el az újpesti
kikötő öblét. A tanulmány által tárgyalt időszakban tehát az új építések
száma 668 volt. A nyolc évtizedes fejlődés összesen 2076 hajót eredménye
zett a hiányos adatok szerint is. Ez a szám önmagáért beszél, hiszen évi
átlagban 25,6 hajó az eredmény. A második szakaszban, vagyis az 1911—
1944-es években ez a szám 20,2, de mint a szövegből kitűnt, különösen az
1930-as évek derekától, új típusú, korszerű, tengeri és folyam-tengeri
hajózásra egyformán alkalmas, technikailag is értékes újításokat tartal
mazó hajókat építettek. Ilyen magas építési számot egyetlen dunai hajó
gyár sem t u d o t t felmutatni. Óbuda 108 év alatt 1400-nál kevesebb hajót
épített, és a linzi gyár centenáris jubileuma alkalmából 763 műtárgy
építését m u t a t t a ki. 1 0 1
Történetünk végére érve megállapítható, hogy az 1863-ban meg
indult újpesti hajóépítés jelentős helyet foglal el a nyolc évtized folyamán
az ország gazdasági, ipari életében, és igen sok új érték előállításával
emelte a nemzeti jövedelmet, javította az ország külkereskedelmi mér
legét, több száz munkás és technikai szakember megélhetését biztosí
totta, és nem utolsósorban a külföldi országokban hozzájárult a magyar
ipar, hazánk termékeinek megismertetéséhez és megbecsültetéséhez. Sajnos,
a rendelkezésre álló adatanyag hiányossága és a tanulmány megszabott
terjedelme nem tette lehetővé, hogy minden kérdéscsoportot megfelelő
súllyal tárgyaljunk, 1 0 2 de remélhetőleg a hajóépítő tevékenységről, a gyár
életéről az olvasó az előadottakból világos képet tud alkotni magának.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az újpesti, de az egész budapesti hajó
építés a csaknem 150 éves fennállása óta állandóan fejlődött, előrehaladt,
és egyre jelentékenyebbé vált. Ezen a fejlődésen belül jelentős helyet
foglal el az immár 100 éves újpesti hajóépítés. H a ebben az évszázadban
voltak is megtorpanások, visszaesések, negatív korszakok, a nagy kezde
ményezők munkája nem bizonyult hiábavalónak, és emléküket az újpesti
kikötőöblöt sorozatosan elhagyó új hajók tartják fenn. Reméljük, hogy a
következő évszázad történetírója hasonló kedvező megállapításokat tehet
majd munkájának befejezésekor.

687

JEGYZETEK
1

A fúzióról és következményeiről részletes tájékoztatást nyújtanak a követ
kező kéziratok: Grass V., A hajógyár története. Bp. 1943. Verebélyi L.—Kánitz I.,
A híd osztály története. Bp. 1943. Trsztyenszky J., A kazán osztály története. Bp.
1943. — A kéziratok csak részben fogadhatók el hiteles forrásnak, különösen az
1920 előtti időszakra vonatkozó adatok pontatlanok. Az eredeti példányok Palotás
mérnök hajógyári üzemtörténeti gyűjteményében (Gh. Dej Hajógyár, Hajószer
kesztési osztály) találhatók. A továbbiakban csak a kéziratokat adjuk meg a
jelzetekben.
2
Grass i. m. 11. — Scharbert Gy., volt hajógyári igazgató: A magyar hajó
építés története 1900—1950-ig. Kézirat, Bp. 1951, 2. (Az utóbbi kézirat is Palotás
mérnök gyűjteményéből való.)
3
Kump J'., Hadihajóépítés c. tanulmánya a Technikai fejlődésünk története
tanulmánykötetből.
Bp. 1929, 828.
4
Üzemi hajóépítési lajstrom. Gh. Dej Hajógyár Termelési Osztály.
5
Bánhegyi L., Adatszolgáltatás a hajógyári vasöntöde történetéhez. Kéz
irat a szerző birtokában. Bp. 1943, 1—2.
6
Grass i. m. 26—27.
7
A fiumei és portorei hadihajógyár fejlődéséről és termeléséről / . Kaplanek
kéziratos tanulmánya tájékoztat: Die See-Schiffs-Werf ten in Fiume und Portore
der Ganz und Co. Danubius A. G. sp. 1942,
8
Scharbert i. m. 11.
9
Lenin Magyarországról. Bp. 1954, 41.
10
Az üzemi munkástanács rövidített szövegű jegyzőkönyve ma a
Párttörténeti Intézet birtokában van. Jelzete P. I. A. A II. 10/59. Az üzemi
események leírása nagyrészt ennek a dokumentumnak a felhasználása alapján
történt.
11
Népszava (1918) nov. 17.
12
Vörös Újság (1918) dec. 18.
13
Vörös Újság (1918) dec. 25.
14
Uo.
15
Szociális
Forradalom (1919) jan. 1.
16
Vörös Újság (1919) jan. 8 és P. I. A. A II. 10/59. Beszámol a szocializá
lásokról Gratz G., A bolsevizmus Magyarországon. Bp. 1920, 342 - Uö., A forradalmak
kora. Bp. 1936, 55.
17
Népszava Uö. (1917) jan. 7.
18
P. I. A. A I I . 10/59. Az üzemi munkástanácsnak egy gépfegyver, 15 puska
és megfelelő mennyiségű lőszer állt rendelkezésre. I t t említendő meg, hogy az
üzemi munkástanács írásbeli ügyvitelt folytatott, és határozatait aláírásokkal,
valamint „Ganz és Társa Danubius Budapesti Hajógyárának Munkástanácsa' '
feliratú körbélyegzővel hitelesítette.
19
Szociális Termelés (1919) ápr. 16.
20
Vörös Újság (1919) ápr. 8.
21
Vörös Újság (1919) ápr. 23.
22
Népszava (1919) máj. 3.
23
Uo.
24
Népszava (1919) máj. 18. A még életben levő 1919-es hajógyári vörös
katonák visszaemlékezései alapján a Hajó—Daru c. üzemi újság i959- márc. 21-i
számában részletes riportot ad a hajógyári munkások harcairól.
25
P. I. A. A I I . 10/59.
26
Népszava (1919) jún. 22.
27
Scharbert i. m. 11.
28
Összeállítás a gyárban 1874—1940-ig épített hajókról. Bp. 1943- Palotás
mérnök29 üzemtörténeti gyűjteményéből.
Kimutatás az 1918. év óta a Ganz Hajógyárban épített hajókról. Bp.
1943. Palotás mérnök gyűjteményéből.
30
Grass i. m. 40.
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31

A vállalat a Görögországba küldött munkásokkal megállapodást kötött
a munkák elvégzésének feltételeiről, bérekről, szabadságidőről stb. P. I. A. Vasas
Szakszervezet (a továbbiakban VSz) iratai. 1925. —Tőzsdei Kurir (1925) ápr. 25, 9.
32
1/. 28. jegyzet.
33
L. 29. jegyzet.
34
Grass i. m. 41.
35
Központi Gazdasági levéltár Ganz Okmánytár 121—2—5.
36
Uo.
37
A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesületének Évkönyve.
1926—1927.
A Ganz—Danubius koncentráció. Bp. 1928, 267.
38
Vámossy J'., A Bedaux rendszer a Ganz gyárban. Kézirat, mely a szerző
hozzájárulásával nyert felhasználást.
39
Scharbert i. m. 7.
40
A Ganz és Társa villamossági- gép- waggon- és hajógyár zárszámadása
az 1931.
évről. Bp. 1932.
41
Scharbert
i. m. 22.
42
A vasas szakszervezet budapesti és környéki végrehajtóbizottságának
1933. máj. 8-i ülése. VSZ 17/1933.
43
Kimutatás a Danube Shell I I . önköltségének alakulásáról. Gh. Dej Hajó
gyár irattára (a továbbiakban: Irattár) Hajószerkesztési osztály.
44
Jendrassik György a 20-as években kezdte meg kísérleteit a gyár labora
tóriumában. A második világháború idején jelentős kísérleteket folytatott a gáztur
binás motorok gyakorlati alkalmazása területén. 1948-ig működött a Ganz-gyárak
kötelékében. 1953-ban hunyt el lyondonban mint a gázturbinás hajtómotor nem
zetközileg ismert kiváló szakembere.
45
Népszava (1930) márc. 14.
46
Jolsvai Vilmos volt hajógyári illegális kommunista munkás visszaemlé
kezéseinek alapján. I t t mondok neki köszönetet a tanulmány elkészítése érde
kében nyújtott önzetlen segítségért.
47
Jolsvai V., A kivált esztergályosok mozgalma. 1924—1930. Párttörténeti
közlemények 1959, 150—175.
48
L. 8. jegyzet.
49
Népszava (1930) márc. 18.
50
VSZ 13/1929.
51
Képviselőházi Napló. 1930. márc. 21-i ülés jegyzőkönyve.
52
Budapesti Hírlap (1930) márc. 19.
53
Népszava (1930) márc. 21.
54
Friss
Újság (1930) márc. 23.
55
Népszava (1930) márc. 25.
56
Népszava (1930) márc. 30.
57
Képviselőházi Napló. 1930. márc. 26-i ülés jegyzőkönyve.
58
Népszava (1930) ápr. 6.
59
Népszava (1930) ápr. 26.
60
VSZ 22/1929.
61
Tőzsdei
Kurir (1930) ápr. 25.
62
Népszava
(1930) máj. 3.
63
Az 1929—1933. évi világgazdasági válság hatása Magyarországon.
Szerk. Incze Miklós. Bp. 1955, 417—418.
64
Népszava (1930) máj. 7.
65
VSZ 22/1929. 1930. máj. 9-i ülés jegyzőkönyve.
66
P. I. A. A X I I I . (2) 1930. 1.
67
VSZ 6/1931.
68
A Ganz és Társa villamossági-, gép- waggon- és hajógyár rt. zárszámadása
az 1930. évről. Bp. 1932.
69
Friss Újság (1930) nov. 5.
70
VSZ 22/1929. 1930. nov. 21-i ülés jegyzőkönyve.
71
Uo. 1930. nov. 21-i ülés jegyzőkönyve.
72
Munkabérstatisztika az 1933. * e k r - 5_* bérhétről. Irattár, bérezési osztály.
44 Tanulmányok Budapest múltjából
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« V S Z 3/1931.
74
A Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségének mozgalmi
jelentése az 1930—1932. évekről. Bp. 1933, 26.
™VSZ 17/1933.
76
Az 1936. évi hegesztési munkákra vonatkozó szerződés: VSZ 5/1936.
77
A Duna-tengeri hajózásról tájékoztat Bornemisza—Bartos,
Magyar
ország és a tengerhajózás. Bp. 1942, 242—273. — A komphajó tervet részletesen
ismerteti
a Magyar Hitel 1929. ápr. 2-i és júl. 8-i száma.
78
Bornemisza—Bartos i. m. 267.
79
Scharbert i. m. 17. A tárgyaláson részt vevő hajózási szakember a forrás
ként használt
kézirat szerzője volt.
80
Jegyzőkönyv az 1933. dec. 30-i kereskedelemügyi minisztériumi megbeszé
lésről. 81Irattár, vegyes iratok gyűjteménye.
Werft-Direktion der I. Donau Dampfschiffahrts Gesellschaft in Budapest.
Niederschrift
über 8 Nov. 1933. Lévai gyárigazgató feljegyzése a megállapodásról.
82
Pro memoria a „Budapest" hajó önköltségeit illetően. 1935. Jan. 5. Irattár,
vegyes iratok gyűjteménye. A részletes számítások szerint a ráfizetés teljes összege
203 0008 3 P volt.
MFTR prospektus az 1934. évről. Bp. 1934.
84
Balogh—Tavasz ; Duna-tengerjáró hajók. Kézirat. Bp. 1950.
85
Tervosztályi kimutatások, melyeket Dr. Dobay Jenő osztályvezető volt
szíves 86
átengedni használat céljából.
Kimutatás a Ganz hajógyárban 1918 óta épített hajókról. Bp. 1943.
87
Grass i. m. 56.
88
Bánhegyi i. m. 18.
89
Scharbert i. m. 7.
90
Feljegyzés a Hitelbank revizorainak hajógyári tapasztalatairól. 1942.
márc. 8. Irattár, vegyes iratok gyűjteménye.
91
Grass i. m. 66.
92
Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai Osztály iratai 940/1941 res.
Országos Levéltár (a továbbiakban: Oly.) II. osztály.
93
Bornemisza—Bartos i. m. 268. — Magyar Közgazdaság (1939) 27. sz. 12.
94
A megállapodás szövege a hajógyár irattárában fennmaradt. Irattár,
vegyes iratok gyűjteménye.
95
Külügyminisztérium gazdaságpolitikai osztály 52 571/1941. OD.
96
Megállapodástervezet a Ganz Hajógyár és a Kelet-Svájci Malmok kép
viselői között folytatott tárgyalásokról. Irattár, vegyes iratok gyűjteménye.
97
Berend I. — Ránki Gy., Magyarország gyáripara a második világháború
előtt és a háború időszakában (1933—1944). Bp. 1958, 458. Kimutatás az 1918. év
óta a Ganz Hajógyárban készített hajókról. (Palotás mérnök adatgyűjteményéből.)
98
Bánhegyi L., Adatszolgáltatás a hajógyári fémöntöde történetéhez.
Kézirat. Bp. 1943, 4.
" J o l s v a i Vilmos visszaemlékezései alapján.
100
Ganz Ábrahám valójában csak 1845 tavaszán kezdte meg önálló ipari
tevékenységét. így az ünneplők kissé előbbre hozták a jubileumot.
101
1943-ban a Duna mentén fekvő országokban összesen 16 hajógyár
működött, melyeknek munkáslétszáma meghaladta a 8500 embert. Fzek közül
magasan kiemelkedett a maga 2420 főnyi munkáslétszámával, termelési ered
ményeivel a Ganz Hajógyár. (Kimutatás a Duna vízrendszerében jelenleg műkö
désben levő hajógyárakról és azok munkáslétszámáról. Bp. 1943. Palotás mérnök
adatgyűjteményéből.)
102
A tanulmány szűkre szabott keretei miatt nem került sor a hajógyári
munkásmozgalomnak a tárgyalt időszakra vonatkozó teljes feldolgozására, jól
lehet a szerző ezeket az adatokat összegyűjtötte. Teljesen hiányzanak viszont
az 1911. évi fúzió óta a hajógyár üzleti, pénzügyi eredményeire vonatkozó adatok,
tekintve, hogy csak a konszern összesített adatai állnak rendelkezésre, s azokból
nem állapítható meg a hajógyár részesedése. Ezért ennek az igen érdekes kérdésnek
a vizsgálatára sor nem kerülhetett, csupán egyes részadatok kerültek elő, melyek
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a megfelelő helyen említésre kerültek. Ugyancsak mellőzni kellett a technikaiműszaki fejlődés részletesebb leírását adat- és helyhiány miatt. Végül itt mondok
köszönetet mindazoknak, akik munkám elkészítésénél segítséget nyújtottak.

Й. Секереш
ИСТОРИЯ СУДОСТРОЕНИЯ В Г. УЙПЕШТ. II.
(1912-1944 гг.)
В истории судостроения г. Уйпешт (Будапешт— Андьальфёльд), в результате
постепенного развития и слияния небольших предприятий, занимавших 30 -40
рабочих, до первого десятилетия 20 в. был создан современный судо- и машино
строительный завод, занимающий почти 2500 рабочих. Огромному темпу развития
способствовало то обстоятельство, что расположение Будапешта, занимающего
центральное место между странами Средней Европы и Балканского полуострова,
вдоль Дуная, вместе со сравнительно высоким в свое время уровнем будапештского
машиностроения, создали самые благоприятные условия для быстрого и широкого
развития судостроения. В эти годы работа судоверфи направлена, кроме удовлетво
рения потребностей отечественного судоходства, прежде всего в область нижнего
течения Дуная: румынские, греческие, сербские и, в более значительном коли
честве, русские и турецкие заказчики обеспечивали, несмотря на временные кри
зисы, постоянно повышающееся развитие производства. Выпущенные заводом
суда соответствовали потребностям эпохи: строились баржи, различные пассажир
ские и буксирные пароходы, драги, пловучие сооружения, сконструированные
для специальных целей, краны и военные мониторы.
Начиная с 1906 г., под знаком флотостроения первой мировой войны, уйпештский судостроительный завод преобразовался в подсобное предприятие фиумейского и порторейского заводов военных кораблей. Это изменение еще подчер
кивалось фузией с заводом Ганц в 1911 г., в результате чего название завода изме
нилось в А. О. Судо-Машино- и Вагоностроительного завода Ганц-Данубиус.
В период от 1912—1918 гг. жизнь предприятия характеризуется подготовкой к
войне, а затем непосредственным военным производством. Преобладающая часть
заказов поступала от фиумейского завода и от различных военных органов.
После окончания первой мировой войны рабочие завода организованно,
сплоченно участвуют в политической борьбе 1918—1919 гг., и первыми среди уйпештских предприятий присоединяются к Коммунистической партии, организо
вавшейся в ноябре 1918 г. Рабочие с воодушевлением участвуют в борьбе за соз
дание Венгерской советской республики, а затем вооруженно защищают первое вен
герское государство рабочих. В эти месяцы управление заводом взяли в свои руки
Совет рабочих и наилучшие технические руководители, и тогда, впервые в истории
завода, выплачивалась зарплата, достойная человека.
После свержения Венгерской советской республики с помощью превосхо
дящих зарубежных военных сил, с 1920 г., в жизни предприятия наблюдаются
явления, указывающие на кризисы, безработица, хроническая неиспОльзованность
производственной мощности. Завод утратил свои прежние зарубежные рынки, а
для удовлетворения отечественного спроса предприятие оказывался чрезмерно
большим. Все уменьшается количество спущенных на воду новых пловучих еди
ниц, все меньше рабочих работает в цехах. Созданный в 1927 г. и просуществовав
ший до 1934 г. международный судостроительный артель и заказы военных паро
ходов правительством не могли препятствовать процессу упадка, коснувшемуся
всех судостроительных заводов вдоль Дуная. Покупкой небольших конкуриру
ющих судостроительных заводов за большие суммы и их ликвидацией лишь бес
смысленно уничтожались производственные силы, а улучшения условий труда
добиться не удалось. Прекратил работу также судостроительный завод Шлик—
Нихольсон, строивший суда в течение нескольких десятилетий. Для кризиса судо44*
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строения характерно, что за период с 1891 по 1900 гг. из уйпештского завода еже
годно на воду спускалось в среднем 50 единиц, с 1901 по 1910 гг. — 19 единиц, с
1911 по 1923 гг. - 24 единицы, и с 1924 по 1928 гг. в среднем 5 плавучих единиц
ежегодно. Общий кризис 1929—1933 гг. еще более усуглубляет кризис судострое
ния. За этот период в среднем за год было спущено на воду всего четыре единицы, а
притом незначительные,*меньшие по размерам судна. На верфи, на стапеле растут
сорняки в рост человека, численность рабочих меньше 300 человек, огромное
предприятие пустеет. Следует установить, что в истории уйпештского судостроения
период с 1920 по 1933 гг. — один из самых непродуктивных периодов, для кото
рого кроме указанного характерна также техническая задержка, образно выра
жаясь — топтание на одном месте.
В 1929 г. А. О. Электричества Ганц также слияется с концерном Ганц,
название которого теперь изменяется в А. О. Электрико-Машино-Вагоно- и Судо
строительный завод Ганц и К°. Следовательно, при последней фузии из нового
названия завода было упущено название Данубиус, указывающее на самостоя
тельное прошлое судостроения.
Ввиду кризисных явлений дирекция концерна внедряет распоряжения, на
правленные против интересов рабочих, желая повысить прибыль путем снижения
зарплаты. В 1930 году попытались применить зверскую систему Бедо, но ответом
рабочих была единственная в своем роде 8-недельная забастовка, которая дала
некоторые положительные частичные результаты. После 1933 г. тактика дирекции
концерна Ганц изменяется и вместо антирабочих мероприятий на первый план
выступает вопрос выпуска новой продукции, причем дирекция, смягчая острую
эксплуатацию рабочих, старается снизить миллионные убытки производством
новых двигателей Йендрашшика, моторвагонов, моторпоездов, новых электричес
ких машин и новых типов судов.
После 1934 г. в придунайских государствах наблюдаются признаки новой
конъюнктуры судоходства и судостроения в связи со стремлениями фашистской
Германии и Италии к экспансии в центре которых находилась унификация не
больших придунайских государств путем развития торговых отношений.
Достижению этой цели способствовал водный путь, предоставляющий превос
ходную возможность для сравнительно быстрого и дешевого транспорта запа
сов сырья и сельскохозяйственных продуктов этих небольших стран. Задачи
судоходных обществ расширились, и вместе с этим выяснилось, что имеющийся
флот недостаточен и слишком устарел. Поэтому, во всех дунайских судостроитель
ных заводах начинается бурная деятельность по судостроению, и разумеется, в
этом участвует также уйпештский завод, и даже свидетельствует о значительном
техническом развитии. Пришлось построить новые, рентабельные суда большей
мощности, буксиры с более дешевыми расходами по эксплуатации, грузовые суда
большей грузоподъемности и нефтеналивные танкеры. Поэтому на предприятии
вместо устарелой системы паровых двигателей сконструировали винтовый дви
жущий механизм системы Дизеля, работающий на тяжелом жидком топливе при
помощи двигателей Ганц-Йендрашшика; приступили к серийному производству тан
керов и барж, и, на удивление международному пароходству, создали совершенно
новый тип судна, равным образом пригодный как для речного, так и для морского
плавания, так наз. Дунайское мореходное судно. Воплощая проекты, разработан
ные Иштваном Сеченьи почти 100 лет тому назад, новый тип судна обеспечивает
регулярное непосредственное водное сообщение между Венгрией и странами Сре
диземного моря. Новая продукция завода оправдала ожидания и пользовалась
успехом, что привело к новому подъему в истории завода. Еще до второй мировой
войны был модернизирован венгерский флот, и это означало дальнейшую работу для
уйпештского судостроительного завода.
В первые годы второй мировой войны был осуществлен, быть может, самый
важный проект в истории завода, означавший переход к совершенно новой об
ласти производства, и являвшийся блестящим доказательством технического
уровня предприятия: началась строение судов водоизмещением в несколько тысяч
тонн, исключительно для мореходства. Осенью 1938 года был составлен проект
мореходного грузового судна в 4000 тонн, с дизель-электрическим приводом, и на
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основании этого проекта весной 1939 г. заводом был получен первый заказ на два
объекта. Необходимый капитал обеспечивали, — и это являлось результатом лов
кости финансового руководства, — из денег блокированного счета венгерских пред
приятий с иностранным капиталом. Были созданы также проекты для судна в
2300 тонн для речного и морского плавания и мореходного судна в 3100 тонн.
На верфи начинают строить два судна в 4000 тонн и одно судно в 2300
тонн, наряду с серийным производством окончательно сконструированных речномореходных судов в 1200 тонн. Строительство крупных мореходных судов закон
чилось в 1944 году, и они отлично выдержали пробную эксплуатацию. Значит,
предприятие успешно решило конструкцию плавучих единиц, предназначенных
исключительно для мореходства, и благодаря этому расположенный в центре кон
тинента речной судостроительный завод стал строительным пунктом мореходных
судов, а это означало не только технико-финансовый успех, но одновременно вы
двинуло уйпештское предприятие из ряда речных судостроительных заводов,
освободило его от влияния быстро чередующихся периодов конъюнктуры и кризи
сов речного судоходства и открыло необозримые перспективы для его развития.
Во время войны завод работает над немецкими, итальянскими и венгерскими
заказами, но для осуществления огромной строительной программы больше не
предоставляется возможности. Соответственно повышенным требованиям за 1940-ые
годы постоянно возобновляется, улучшается и расширяется оборудование, машин
ный парк завода. Строится несколько новых цехов. К концу войны предприятие
подвергается нескольким тяжелым воздушным бомбардировкам. В ходе боевых
действий в связи с освобождением Будапешта вооруженные рабочие завода с
успехом препятствуют осуществлению плана немецких фашистов по парализации
предприятия, и после окончании боев рабочие завода единодушно и воодушевленно
приступают к производству, строительству новых судов.
В истории уйпештского судостроения до конца 1944 г. было спущено на воду
около 1650 судов, среди них около 500 оборудованы машинами, остальные отчасти
грузовые суда, отчасти построенные для специальных целей плавучие корпусы.
После 1934 г. строились преимущественно моторные, высокой мощности, отвечаю
щие новым техническим требованиям объекты. Принимая во внимание число,
стоимость и технический уровень пловучих сооружений, построенных на уйпештском судостроительном заводе, можно установить, что строительная деятельность,
превышающая 1650 единиц, не знает подобного среди дунайских судостроитель
ных заводов, и поэтому уйпештский завод уже до 1945 г. заслуженно считался
самым значительным и самым деятельным придунайским судостроительным за
водом. За последующие годы, после освобождения Венгрии, в истории речного судо
строительного завода впервые в мире осуществлялось крупносерийное производ
ство мореходных судов современного исполнения, и благодаря этому еще более
возросла слава и значение уйпештского завода среди судостроительных заводов
континента.
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Budapest hétköznapjai a felszabadulás után
Január 18-án, amikor a pesti hadműveletek befejeződtek és a polgári
lakosság szörnyű megpróbáltatások után a sötét pincékből feltámolygott
a napvilágra, halott várost pillanthatott meg. Az utcákon a házsorok
romokban hevertek, a meglevő üzletek redőnyei feltörve, az üzletek
kifosztva, az utakon a szétlőtt harckocsik, ágyúk torlaszolták el a romok
által itt-ott véletlenül szabadon maradt úttesteket, melyeken mindenütt
állati és emberi tetemek hevertek. A halottak: katonák, polgárok, gyer
mekek, nők részben a harci események következtében, részben a nyilasok
esztelen gyilkolási vágyának áldozataként pusztultak el, egyesek pedig
„egyszerűen" éhen haltak, vagy betegség lett úrrá legyengült szerveze
tükön.
Az életben maradt lakosság elé a főváros borzalmas képe tárult,
melyet statisztikai adatok beszédesen mutatnak. Budapest csaknem
40 ezer épületéből mindössze 10 323 (26%) maradt csak épen. Súlyosan
27826 (70%) sérült meg és 1494 ház teljesen megsemmisült (3,8%).
(Ezekben a számokban az üveg és a tetőkárok nincsenek feltüntetve.)
Az épületállomány kétharmad részének rongálódott meg a teteje. 1
Gáz- és villany szolgáltatás az első napokban egyáltalán nem volt,
részben a hálózati hibák, de főként az energiaszolgáltatáshoz szükséges
szén hiánya miatt. Az erőműveket ért súlyos háborús károkat a fagykár
még tetézte. Az áramellátásra jellemző, hogy míg 1944 január—májusában
186,2 millió kWó volt az áramszolgáltatás, 1945 január—májusában
összesen 28,6 millió kWó volt a termelés. 2 A közlekedés is szünetelt, az
áramhiány mellett a tárgyi veszteségek is bénították a forgalom meg
indítását. A BSZKRT személyszállító kocsiparkjának 1854 egységéből
900 maradt üzemképes. A BHÉV 418 járművéből 128 maradt meg.
A hálózat 719 km-es vezetékéből 650 km pusztult el. A pesti villamos
vonalak felső vezetékének 90%-a (30 km) megsemmisült. 3 A pálya
testek is erősen megrongálódtak. 4 Romokban hevertek a hidak is.
Hiányoztak a lakosság élelmiszerellátásának alapvető feltételei is.
Bár az 1944. évi termés a háborús évek egyik leggazdagabb ja volt,
már 1944 második felében komoly nehézségek mutatkoztak a főváros
élelmiszerellátásában. 1944 szeptemberétől, részben az ország hadmű
veleti területté válása folytán szállítási zavarok keletkeztek. Még döntőbb
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