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x. a n m t t i
A Csepel Vao- ó© Fémművek több mint 30 000 dolgozójával hazánk leg
nagyobb Iparvállalata* az egykori woísg rionfród gyár fejlődésében
taindonkóppon az eled világháború előtti időozak volt o meghatározó,
illetve a világháború ével* amelyek ©órán az üzem ounkásiótszámát
tufclntvo mér elértő a mai szintet. Flgyolembovév© őzt a tényt* hogy
a csepeli gyártolap o hazai nagyipari fejlődé© egyik viszonylag ké
sői alapítása /lúü3/0 az üzem felfutása ©gyodüláliánok teklnthotő
a magyar ipar történetében* olyannyira* hogy a kezdeti húsz év fajlödéóét bízvást nevezhetjük akár coopoli "csodának” la*
A woioc Hanfréd-féle vállalkozás átölelte az ólelmiazeripart ée a

voo- és fémipar több égét is* ugyanokkor az ország egyik legnagyobb
faipari űzőmévé lo vált a világháború alatt. A gyártási struktúrá
nak ez a szélsősége rendkívül megnehezíti az összehasonlítást és
a termelés fokozatosan kialakuló vertikuma mindenképpen komplex
megközelítést igényel.
üolgozotábon e sorok Írója elsődlegesen esek azt tűzhette ki Góljá
ul * hogy a rendelkezésre éllé * helyenként azonban meglehetősen
hiányos - adatok alapján érzékeltesse - a valóban amerikai méretű
felfutást ée próbálja feltárni o csepeli "csoda" okait, usozotott
folyamatról lévén szó a kérdésre nem adható egytényezős válasz* Így
a dolgozat egyes fejezőtől végsősoron ujsbb ée ujobb aspektusok be
vonását jelentik.
bármilyen Jelentéktelen vállalat történelme elválaszthatatlanul
összefonódik a kor általános gazdaságtörténetével* a mindenkori
kormányszervek Iparpolitikájával stb* /«z adott keretek még vézlatözorüon sem teszik lehetővé ormok ismertetését* o az olvasó - ha
igényli - kénytelen beérni a hazai gazdaságtörténeti irodalom egy
re bővülő választékával. A szrző munkájának jelen változatában fel
tételezi ezek alapvető ismeretét. A kor gazdaságtörténetéből bizo
nyos mértékig kiragadva* a leírtak ellenére* nélkülözhetetlen az
állami iparpolitika egy meghatározott - a coopoli gyár fejlődésére
nagymértékben kiható - aspektusénak viszonylag rövid leírása, az
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állja! ipartámogatóéról van szó, beleértve a közozóllitáeok ée o
hődeerog-&zállltáeok kérdéskörét.
uzok ü tényezők e Weiso Menfród gyár fejlődésének külső, vagy akár
objektív feltételűit jelentették, e csepeli "csodához- azonban lege
iébb annyira hozzátartoztok a szubjektív adottoágok le, tol térné*
szotszorüon magában foglalja az egyik oldalon a vveieo család óo
azon belül küiünüoon ^ioo Monfréd üzletpolitikáját, ® vállalkozó*
el mechanizmust« a politikai, társadalmi é© gozdacági kapcoolotok
egész rendszerét, a másik oldalon pedig a gyár alkalmazottait, a
munkásokat, tisztviselőket óo igazgatókat.
Mindazok oellott a csepeli gyér fejlődó©a elválaszthatatlan a ü A p
család egyéb vállalkozásaitól, különösen a tíz évvel korábban öla—
pltott konzervgyártól óo attól a Oudapeet melletti, de lQoS-bon
még czlnto letonhátamögötti falutól, ahol a gyár megtolopült, Cse
peltől. Ha röviden la, előzményok óim alatt, a dolgozat tehát erro
le kitér.
AZ eddigiekből nyilvánvaló, hogy e téma, a választott üzem jelentő
sége, megkövetelte az eddig kialakult hazai üzemtörténetÍrás oódozoroitől való eltérést, akár azon az áron ic, hogy az uj szempon
tok tárgyalása éppen a hagyományos üzemtörténeti érszok rovására
mennek.

♦

A kelat-ourópoi iparfejlődést tárgyaló gozdaeágtörténotl foldolgozó©ok ogylk központi kérdése az óllooi beavatkozás oz iparo
sodás folyamatéba. cinnek megítélése* jelentőségének • wghatáro*
zásö - onInt őzt az addigi viták i© mutatják - oeglohetősen probloootikuo* /!/ Qár oz állaai beavatkozás a vasútépítőénél jelent
kezik olcü Ízben, az csak kiinduló pontnak tokinthotő, aoolyot
hasonló* folyonotoo, ugyanakkor gyakran ©llontoondáoos bo©szebb
tovékonyoég követ*
<^»ig ogyoook szerint © kolot-európai Iparfejlődé© oajátooságo
oz állatai boavatkozáo* addig oá© nézőtök ozorint oz időrendi olto
lódéo aollott a lényege© különbség a beavatkozó© közvetlenségében,
illatvo küzvotottoógóbon karosondó* Közvotlon beavatkozásnak to
kintik egyrészt a vasútépítésben betöltött ozoropot é© a vasutak
óllaaooitáoét /otaoly toráéozotaaen non kolot-ourópai sajátosság/*
másrészt podig az állaai Ipartámogatóét, pontosabbon a törvényho
zási utón szabályozott ipartámogatóét* ■zonbon az állaai beavatko
zás közvetlené© közvetett nádjainak pontos szétválasztása már ele
ve vitatható* aai még nagyobb nehézségekbe ütközik őzéitől* hogy
az állaai beavatkozóé cohaoea önmagában gyakorolt hatást az adott
iparfejlődéero* Az iportáaogatáo ugyani© oredoénytolon marod* ha
figyelműn kivül hagyja a meghatározó gazdasági folyanotokat* ha
viszont éppen azokból indul ki* okkor hatása nár non különíthető
ol a gazdasági-politikai hatások összességétől*
továbbiakban tehát "közvetlen" beavatkozásnak* bofolyásoláenok tokingük a vám* a vasúti szállítás* a közezállltáook é© az
állaai ipartámogató© kórdéoköroit* Magyarorezágon a vámpolitika
kérdése a közös vámterület révén oojétos vetülotben jelentkezik*
A korabeli érvelés ezorint oz állaai iportéaogotá© a közös váotorület kompenzációjaként született* a valóságban azonban az önálló
váatorület noo zárja ki az ipartáaogatáat* A dualizmus időszaká
ban nora ez az egyetlen osot* amikor "tisztán*gazdaoágl kórdéook
közjogi szinton jelentkeznek és nyernek oogoldáot* A közös váatoa
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rulot tehát naQ kiindulási pontja az állmai beavatkozásnak, hanem
sajátos kerete, amely lehetővé totto annak határozottabb kibonta
koztatását* az ipartámogatóé nőm kompenzálhatta az önálló vámte
rület hiányát* odt az öIovq noo is lehatott feladata. A dualista
államrendszer és az attól elválaszthatatlan közős vámterület meg
határozott feltételeket biztosított a magyar iparfejlődéshez*
előnyeit vagy hátrányait nem mérhetjük a nem létező önálló vámte
rülethez* Miután ez a kérdéskör külön feldolgozást Igényel* meg
kell elégednünk azzal a meglehetősen triviális megállapítással,
hagy a közös vámterület egyszerűen más volt* más lehetőségeket
kínált és más követelményeket támasztott* Az adott korotok között
tehát az ipartámogatóo mellett a köz- és hadeorogezéllitésokkal
kívánunk részletesebben foglalkozni*
ipari fejlődés előfeltétele a mezőgazdaság tőkés átalakítá
sa* megfelelő hitelrendszer és infrastruktúra kiépítése*
az

uzoknok magvalósítása azonban hosszabb* gyakran ellentmondóooc
fejlődést jelentett a múlt század második felében* /2J hea kétsé
ges* hogy az 1067-os kiegyezés megkötésénél az uralkodó osztályo
kon belüli erőviszonyoknak megfelelően alsődlegoeen a nagybirtok
érdekel érvényesültok. a liberális birtokos réteg - a reformkori
eszmék alapján - a mezőgazdaság érdekeiből kiindulva ismerte fel
az ipari fejlődés jelentős#t* Az ipar fejlesztésének szükséges
ségo - különösen az 1873-as válságot követően - vitán felül állt*
az ipar "közvetlen* segítése ebben az időszakbon nem emelked
hetett a kormánypolitika szintjére* 1869-1879 között az állam
évente mindössze 12.06b forintot fordított kimondottan ipartámo
gatóéra* míg Ausztria uogyonokkor ennek negyvenszeresét /V* ezt
mégsem magyarázhatjuí, e kormány közömbösségével* 187U-1073-bon
3*400 km vasút épült az országban, vagyis négy év alatt több mint
mésfélozereee annak, mint 1866-ig összesen* 1866 és 1890 között
az utasforgalom több mint nyolcszoroséra, o^óruforgalom pedig
hétszeresére nőtt* /A/ 1894-ben az állom kezelésében van a MÁV
révén a vasúthálózat 61,62 százaléka, az utesofrgaloa ekkor mér
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közel tizonotozörööo az lööG-ooncik. tiég akkor le az állmai költ*
eégvetéebon o vooutügy ezerápol a legnagyobb súllyal, az orré a
célra fordított összegek meghaladták az öeozee állami kiadósok 20
százalékát, ugyanokkor 1068 éa 1094 között az állami kiadáook la
totomoson emelkedtek, 140f4 millió forintról 407,3 oiUlóro. /S/
Harminc év alatt 00.2 millió forintot fordított az állam a vízi
utakra, amelyokon 1896-ban 2.6U4 ko-oo szakaszon volt rendszeres
gőzhejéközlekedés. lööb-ban jött létre az <érte Tengerhajózási
RT, kezdetben évi 100*000 forintos állami támogatással. 160 gőz*
hajójáratót üzemeltetett, amelyeknek e számát az állami támoga
tóshoz hasonlóan 1866-ban felemelték* A kiépített utak hoesza
harminc év alatt három és félszeresére emelkedett, a közúti háló*
zot 1694-ben 136,000 ka volt. amelynek kereken egyharaoda kiépí
tett. á* utókra, hidakra, ctb* 1067 őo 1094 között több aint 110
millió forintot fordított az állom /6/
az ipartámogatóé kezdetben az 1644-ee Védegylet nyomdokain az
iparpártolás kérőtől között mozgott. Ilyen céllal jött létre elő
ször 1662-ben a Kalikó mozgalom, majd 1876 végéne hasal ipart
pártoló és terjesztő egyesület, kz utóbbi alapszabályai előírták
e tagoknak a hozol iparcikkek vásárlását, az "erkölcsi érzet
felébresztését" a cél érdekében, megfelelő mformálódóét ée tájé
koztatást a hazai iparról, P J
a gazdasági fejlődés iránya a kiegyezés után hosszú ideig fel
sem vethette a "közvetlen* ipartámogatás gondolatát. A kezdeti
törekvések először 1676-ban jelentkeztek e közezállitások terén.
az országgyűlés pénzügyi bizottsága kívánatosnak minősítette,
hogy a kormány poplrozükoágletét hazai forrósból fedezze. Ráth
Károly az országgyűlésen hívta fel a figyelmet arra, hogy a aayyo
ipar nagyon csekély mértékben részesül az állam megrendeléseiből,
még azokban az iparágakban is, amelyekben versenyképes lenne. A
pályázatok kiírása rendezetlen, előfordult, higy esti lapban tett
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közzé a másnap lejáré pályázatott vagy rosszabb esetben toljeoon el
felejtették DOfjhlrciotni. Húth beszéde végén kérta a kápvisolőházat,
szólítsa la fal a kormányt, hogy az állami őzök©ágiatok fcdőzédót
lehetőleg a hazai ipar számára Uiztooitse. -zéll Kálóén pénzügyennloztor igórotot tolt, hogy a létrehozott mlnlszterközl bizottság
megfelelő terveket készít a közszállítások szabályzására, Trofort
tárcája nevében szintén megnyugtató választ adott a közozá111tá©ok
kal kapcsolatban, Végül Tioza Kálóén a vita lezárásaként kijelentet*
te, hogy az állami megrendeléseknél akér néni ártöbblet esetében la
a hazai Ipart kell előnyben részesíteni, /G/
Az lü7ö-a© kiegyezés országgyűlési vitája lomét felszínre hozta
az lpartámoQQtáo Icúrdóoait. oorooo Gábor, a törvényjavaslat előadó
ja, kifejtette, hogy a közös vámterületen belül le biztosított a
magyar ipar számára a fejlődési lehetőség, A legfőbb akadályt a
ozükoógee előfeltételok hiányában látta, óéiként azoknak az ipará
gaknak a támogatását és megerősítését jelölte meg, aodyekhez az
előfeltételük már adottak, tlaoonló szállómban nyilatkozott Móricz
Pál is, A kormány o mezőgazdasági és ipari érdekekösszehangolásét
tekintette fő feladatának, /9/
Gyakorlatilag már ekkor kirajzolódnak azok az erővonalok, érdek
azonosságok éa ellentétek, amelyek a későbbiek során meghatározzák
az állami ipartámogatást, iparfejlesztés alakulásét,
/mig az egyik oldalon a kialakuló ipari burzsoázia a liberális
birtokos réteg támogatását keresi és élvezi, addig a konzervativiz
mus a kisipar éa a nagyipar érdekellentételt kihasználva, a kisi
parosság védolraozöJóként lép fel, A valóságban ezek az erővonalok
hosszú ideig ellentmondáooooh és elmosódottan jelentkeznek, ennek
magyarázata - a kis- és nagyipar részleges érdekazonosságé mellett az ipari érdekképviseletek sajátos szerepe. Az országsa szintű
egyesületek kivétel nélkül a kisipar szervezeteiként jönnek létre,
ugyanakkor ezekben is egyre fokozottabban érvényesül e nagyburzooázla befolyása, A kamarák látszólag nagyobb lehetőségeket nyújtót
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tok a nagyipari órdokkópvloelothoz, d o o o o t o k többségében vi
szonylag szoroson kötődtek a céhes hagyonányokhoz, igy az ogyoo ka
marák Álláspont
Javégül az adott kerület tényleges iparosodat
val függött össze, az különösen - éppen az említettek alapján a budapesti kamaráknál flgyelhotö nog e 1oghotórozottabban.
a birtokos osztály liberális réezo folicourto, hogy a oezőgazdaeág további fojlődóéóhoz nélkülözhetetlen o hazai nagyipar kiala
kulása, oooly egyrészt ozállltójo, aáoráozt piaca a mezőgazdtseágnak.
Az ipar állatai támogatásának ügye ugyanakkor egyre azélosebb körö
ket mozgat meg.
orozdgoo Zporooogyeaület oolókiratában a hazai ipar előnyben
részesítését kéri a közszállítósoknál, valamint adéaonteaoégot éa
aogfololű tarifapolitikát. Ugyanakkor több "tőkepénzes* kérvénnyel
fordul e alnioztorolnőkhöz. ennek főbb kővetoléeeli adó-, bélyeg
éé illetóknonteoeég, gépek adémontee behozatala, kincstári telkeit
ingyen étongodéee, olcoé tarifa nyeroenyagra ée tüzelőre, közszál
lítások biztosítósa a bezei ipar száméra, kiviteli Jutalmak, köz
vetlen részesedőm vagy kaaatbisteeltáa «■ áll— részéről. / W
az

1. AZ 1001. 44. TÖRVÉNYCIKK
A kereskedelmi miniszter 1080 végén értekezletet hivott öeezo
Hatlakovlts vándor vozotéoével az lpargyooülot kérvónyénok vóloményezéeére, oogfololő törvényjavaslat kidolgozására. Az értekez
let résztvevői oaléklretbon foglalták össze a legfontosabb teendő
ket. Eszerint az állam által biztosítható kodvazményok *ez iparnak
lendületes fejlesztésére nem elegendők'*, de "a társadalmi ée magén
tevékenység az iparnak eddig elhagyott mezejére fokozottabb figye
lemétől fog irányulni okkor, he meggyőződik erről, hogy az állam
kedvezmények nyújtása által le elismeri az ez irányban folytatott
tevékenység folytonosságét. *'« emlékirat szerint nem célezorü
csak uj vállalatokat támogatni, ez sértené a meglévők érdekelt,
csak uj Iparág támogatása viszont jalontéktolon lennoéo jóval kö
vesebb az indokoltnál. <* emlékirat felsorolja a támogatandó
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Iparágakat /IV. ozükaégoonok Ítéli a közezdllltáoofc kdrdéoénok
randuzéaét aogfalolű központi küsog felállításéval, javasolja to
vábbá álloal telkek átangodését. a vasúti dijak roforajét, a kioajdtitőai ás vlzhaoználatl Jog rondazóeét, gyárak áttelapülóeénél
de gépek boimzocalónól a vűo visszatérését. '« értőkozlct alkalmatlon oozkuznok alnőoltotto a kcaatblztoaltáot, az állatai kölceönokot de oogólyofcut /caak kivételes oaatbon lőhet indokolt/* valoaint
az exportpráaiuraot. /IS/

A kömény
akülönböző oonorandutiokbo foglalt Javaslatok
nea fogadta ol a gépek vianantos behozatalát, a kiviteli jutalmat,
a kamatbiztoeltást, Itolyooolto ugyan, de törvénybe foglalni négoon
látta célasorünok a közozóllitóook randezdedt, az ingyon tolok «o
o ozubvonoid kérdését, valoaint az olcoú tarifákat.
a kömény tutiét helyes gazdasági folioseréeekbűl indult ki o
törvény kidolgozásánál, reálison Ítélte N f a lohetflaágakot ée elé
rőiétóan eogdnak tartott farm bizonyos lohotőeégokot. t«t tükrözi
□ törvényjavadat indokláoqjíc, aalt izapdry Gyula farjooztott a hás
elét "‘-zen javadat készítésénél oson meggyőződés vezérelt* hogy
törvényileg elöremogéllapitandé kodvezodnyek magukban vévo.o aér
létező iparnak alkaron fejlooztdsére, vagy éppen • Bég hiányod
iparnak rögtöni aogtoroatéoére ugyan noa elegendők, de nlutdn ala
poson feltehotő, hegy a társadalmi ée aogdntsvákanyedg ez iparnak
addig elhagyott aozojéro fokozottabb sérvben irányulom! okkor, ha
meggyőződik, hogy az állas kadvaoények nyújtásé áltel la ez e té
ren folytatott tevékenység fontosságét állotton ée ez ipar felvi
rágzásénak eldoozdltását kiváló feladatának tekinti." A kömény
dvototto, hogy oesk az uj iparvállalatokat tóaogoeoa, alvói ez
eeökkontoné a törvény jelontdeégét ée ugyanokkor o aorjövö válla
latok indokolatlan hátrányba kerülnének. A támogatás célja s fojlődtíkápooaég úlöaazditáea. "A haladni noa tudd iparos tdaogetáea
noa Indokolt." /IV
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Láng bajos, a törvény előadója, ktooolta a üaroco által mór mogfogalmazott gondolatot, amely szerint o mezőgazdaságnak la órdoko
az Ipar fejlesztése, továbbá,hogy az ipartámogatóénak nem o vóavódelem oz ogyodüll eszköze. A törvény célja a versenyképesség foko
zása. "A kormány által nyújtott Ily novozotoc kedvezmények ogyozors*
úilnd élooztőlog hatnak a magántevékenységre, do óvakodni koll attól
la, hogy túlságoson sokat no togyan az állam, mórt oly Indusztrlának mestersége© nevelése, molynak nincoon küllő alapja, cook orra
vozotno, ltogy ozon induoztrio a logoioő alkalommal öoozodőlno óo
sokkal nagyobb válságot vonna maga utón.* /14/
ás orozóggyülÓG által elfogadott 1001. 44. te. kedvsményokot
biztosított a korszerű, uj iparágokot meghonosító gyáraknak, illet
ve uj vagy már fönnálló korszerű gyáraknék az alábbi iparágakban
óo tormékoknóls sárgarézéruk, aárgoftéslomez, cink, clnklemaz, drót,
drótszeg, fémkovorékokböl való árult, zománcozott vasodények, szer
számgépek, munkagópok, gőzgépek éo gőzkazánok, zongorák, elektro
dinamikus készülékok, fegyverek, porcelán, tábla- ás tüköruvok,
üveggyártás rogonorotlv fűtéssel, kaucouk, collulózo, tapéták, kon
zervál;, konyak, szóda, kénsav, aszfalt, valamint o rlszhéntoló mainők, mezőgazdasági szeszgyárak, selyomfoné-, szövő- és fostőgyárak,
gyapjufonó, -szövő, éo - opprotirozó gyárak, pamutfonó, -szövő,
és fohóritőgyárok, len- és kendertörő és klkészltötelopok, len- és
kondorfonó*, szövő-, fehérítő és approtirozó gyárak, kötszövéazeti
gyárak, posztó fonalgyérok /liulo-bonny géppel, minimum 12b orsó
val áe egy méter széles kártolóval/* posztó szövőgyárak /minimum
0 szövőszékkel/* pamut*, len* ée kendorszövőgyárak /minimum lb
mechanikai vagy oüozövőszékkel/. A felsorolt vállalatok 1096 vé
géig mentesülhettsk a keresetadó, a nyilvános számadásra kötelezett
vállalatok adója, az ozok után járó községi pótlék. Ipari és ko*
reokodolml komoréi illeték és az óltalánosjövedelmi pótodó alól.
A gyári vállalatok mentesültök továbbá a telek megszerzése és átí
róoo utáni Illeték alól, a részvénytársaságok pedig egyébtáiyegotk
ée Illetékek alól /például részvények kibocsátása utón/.
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Túlzás lenne o nyolcvanas évek sloő felében megnyilvánuló ala
pitóéi kedvet kizárólag az 1GU1. 44. te. hatáeénak tulajdonítani*
hiszen obbenóriósi ozoropo volt az okkor kibontakozó konjunktúrá
nak* ée az ennek hatására beáramló külföldi tokúnak, illetve a ha
zai nagybankok felfejlesztésének* az annak nyomán kialakuló való
ban modem hltolrendozemoU* ‘-hhez járult harmadik tényezőként az
a folyamot* amelynek koratóban a magyar koreokodolol éc malomipari
nagytőke az ipar egyéb ágai felé fordult* £z a föllendülés tehát
csokis ennek a három tényezőnek kölcsönhatásaként érthotő mag. Csen
belül az ipartámogató® hatása nőm mérhető annak ösezegazerüségével*
hiszen vonzerejénél fogva a valóságban messze meghaladta ezt és
jelentősen hozzájárult az említett tényezők érvényesüléséhez.
Helytálló mindazok alapján a kortárs értékelései "Az olőbbi korszak
- lUOb előtt - a tevékeny alkotás ideje* midőn az iparnak nyújtott
állami kedvezmények alapján számos uj gyér keletkezik* az állam az
iparfejlesztés alapjainak lerakásén* uj oktatási intézmények* tan
folyamok felállításán sorénykodik ás támogat minden slkorrejfblzt; tó társüdüloi éo egyéni koddomónyezéet* " /la/
Végül 199 iparvállalat mellett 206 mmzógmmdmsági szeszgyár fcészosült állami kedvezményben. /Ld. 11/1 tábláit/
*-zek az adatok Igazolják azt az értékelést* amelyet üeroeo Gábor
adott a királyhoz irt felterjesztésében - olapvotöon elfogulatla
nul* hiszen ekkor mindössze etek néhány hónapja volt e kereskedel
mi tárca gazdája - az ug» az 1090-os ipartámogatóéi törvény indok
lásaként : mA hazai iparnak adandó kadvamményskről szóló 1001.
XL1V. törvénycikk addigi nyolc évi hatálya miatt hazai iparunk fejlödéaéro* amint azt már az
tapasztalatok is mutatják* két
ségtelenül üdvös hatással volt* amennyibon jelentékenyebb szénben
jelentkeztek uj vállalatok* e már létező vállalatok pedig ezmn ked
vezmények segélyével további fejlődésükben támogattak.•• Hm nem le
éllitható* ímgyat uj gyárak kizárólag ezen törvény hatása alatt
keletkeztek* mágia nem szenved kétséget* hogy nem agy olyan gyér
is létrejött* mely az érintőtt állami kaduwményak nélkül* tekin
tettel az erős versenyre* mellyel a gyáriparnak általában küzdenie

- 11 kell, alig létesült volna, /1G/
Az ólért eredmények jelentőségét csők növeli, hogy o kortaánynak olyan országgyűléssel kellett olfogadtatnlo az ipartámogatóé
eszméjét, omolybon a burzsoázia szánta egyáltalán non képviseltet
te Dögét, hsa utolsó szempont, hogy ez volt az első ilyen jellegű
jogalkotás Közáp-Kelot-kuröpáben.
A® állami megrendelések fellendülése szorosan összefüggött és
szorvooon klegé szitáttea z állami ipartámogatóét, A kömény 1000ban az ürsáágos Xparegyeeüiet kiküldötteiből bizottságot szervezett
azzal a feladattal, begy biztosítsa a hazai ipar fokozottabb igény
bevételét, a közlekedési vállalatok és az állami gyárak részéről,
unnék orodméry okóppon évente mintegy 10 millió forinttal nőtt a
hasai gyáraknak adott megrendelések összege, /17/ /ionban az ipartáoogotóétólfüggetlen okok is előmozdították a közszállltá sok
ügyét, Így a coondüroóg és a rendőrség létrehozása, a honvédség
fejlesztése, ami különösen az okkupáoió után gyorsult fal, A leg
jelentősebb azonban egyértelműen a vasutak államosítása volt, űz
további jelentős közszállltáook Odaítélése mellett lehetővé tette
o kormány számára az iparnak kedvező vasúti torifák bsrvozotését
£z az intézkedés már kiváltotta az osztrák kormány határozott
rosszallását, Bocquehem zsarolással felérő ultimátumot intézett
magyar kollégájához, borosához: "Ha nem sikerült meggyőznöm bxcellenoiádat, az Ausztria kárára fennálló helyzeten a kiegyezési tár
gyalásokon igyekszem majd javítani,** /10/
A közszállltáaoknak ogy sajátos területét képezte a hadserogszállltás, amely végső soron kiterjedt az ipar szinte öo&zoo égá
ra, bem véletlen, hogy a hazai ipar támogatásának szükségessége
is először a hadseregszállltósok kapósán merült fel 1071-bon, ami
kor uzspeo vármegye kérvénnyel fordult az országgyűléshez, hogy a
katonai felszerelést hazai gyártmányokból biztosítsák, /sorozóggyüléo okkor országos érdekké nyilvánítja az ipar előmozdítását,
/ W A honvédségnél azonban Jóval nagyobb jelentőséggel bírt s

közös hadoorog. Elvben a magyar Iparnak ugyanolyan arányban kellett

részesednie ennek magrandelóöeiből, mint amilyen mértékben Magyoror©zóg hozzájárult aküzöe költségekhez /kvóta/. ítogyarorczágon azon
ban a kiegyezés után még hosszú ideig nem volt olyan gyár, amely
komolyan számításba jöhetett volna a hodoerogezállitőooknál* A közöe hadügyminisztérium 1809-bon vezeti be három termékcsoportnál
/gyapjú, bőr, véozon és pamut/ azt e konzorciuarondozort, amely a
ozázodfordulóig kisebb változásoktól eltekintve megmaradt* Több
iiaeonló jellegű gyár gyakorlatilag éppen a hodserogozóllltée el
nyerőt*) érdekében alkotott szállítási konzorciumot. A megrendelést
több évre nyilvános voroonytárgyoléo után Ítélték oda* A fenti
három csoportba nem sorolható toraékeket évente rendelték meg szin
tén veroerrytárgyalások alapján* A konzorciuorendozorrol a hadve
zetés hosszú időre biztosítani kívánté e ozállltésokat, ez azon
ban kezdetben gyakorlatilag együtt járt a veroony kizárásával*
1874-ben Horn ad© interpellációt nyújtott be az orazággyüléoben,
hivatkozva a közös hadügyminiszter Ígéretére, amely szerint o
benyújtott ajánlatoknál a részajánlatokat Is hajlandó figyelembe
v,;an;l., fcj«i nuocoaí; a zabod versenyt oo'jitanó uiö,honun r raajyur
ipar érdekeinek megóvását io* bártól Győrt/ korooksdoleoügyi ninisztsr válaszában mindentajtafeeevetkszéstól elzárkózott j *a közös
hadsereg fölszerelésének kérdése kizárólagost* elintézésébe tar
tozik a közét hedOgyzinioztem ek, s nekem* mint magyar ndminl ez*
tarnak arra döntő, vagyis korlátozó, fölfüggeszt# befolyásom a
törvények alapján ninte*.* közös hadügyminisztertől oly igére*
tokot biztooltoni, amelyek a magyar ipar tekintetbevételét és
vsrsenyezhetését kall* hegy föltételázzék t ez minden esetre a
kftsösügyi dologéciók dolga** /ao/ végül a dalagéalékhatérogoto
alapján 1075-ben bevezették, hogy a mogronduléock megosztva is
odeitélhetök konzorclumekfiak* /2V
1879-ban Appenyi /dbort a delogóeió korábbi határozata alap
ján interpellál a közös hadügyminiszterhez, aiuldfi
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éppen lejáró
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azorződéo köretében
ao
ugyor ipar o bömasuok ozáUi
13,0 ezésalékknl réezooodott, klvánja-e e hadugyoiniaztor az
pályázatok olbiráIdáénál a rondoléouk 31,4 százalékát a magyar
bőriparnak juttatni? A hadügyminiszter álláspontját Uollo Kálmán
ioourtottoí "fójocook isi Ijöfojjuük, hofKö volmtütinyl cikk ozáUitá*
oáro vonatkozó ozorződúot illotőlog aéltóetoooék a iiodi közigaz
gatást vevőként tekinteni, kinok fö kötelessége oly ozorzádáookot
kötni, amelyek nindon tekintetben nemeoak a hedoerog érdekeinek,
hunom az állna pénzügyi viszonyainak le töfcéletooon megfólainak...
csakis olyan ajánlotok vehetők figyelembe, amelyek tényleg leg
jobbaknak, logcólazorübbeknofc áe logolőnyöcobboknok bizonyultak.*
Végül a magyar ajánlatok drágábbaknak bizonyultak az osztrákoké
nál, a hadügyminiszter a magyar cégeknek felkínálta az olcsébb
osztrák érákat áo igérotat tett, hogy uj vereonyt hirdet meg, ha
ez nem bizonyul orodményesnok. A delegáció azt a véloozt elfo
gadta. /32/
A szállítóét elnyerő konzorcium tiz oége közül három volt

magyororozágl, a delegáció hadügyi albizottsága azerint ezzel e
bümomüoknél a magyar ipar a kvóta arányéban réezeoült a megren
delésekből. /2V
1007-ben u hadügyi albizottság kérte a magyar ipar figyelem
bevételét a rmházatl áe ágynetaüosállitáooknál lo. A dalogóció
határozata folozéliotto a hudügyainiuEtort, hogy o ezállitéaak
odaltéléaénél vonja be a kisipart, különöoan a magyarországi ée
erdélyi klolport. /24 /
A hadügyi albizottság a hadsereg folozereléoánek kérdését

ogy külön bizottság ólé utalta, boy
tárgyalóookat folytaeaon
a hadügyminiszterrel a magyar hadeerogezállitáeok 1ahatőségeiről,
ónnak javaelotáro a dologáció utasította a minlotort, hogy tő
gyen megfelelő előkéazülotekot az uj ezorződáeek megkötéee előtt
o magyar ipar néezoeléee érdekében. A liadügyalnleztor aánek megfelolően az 1091-ben kezdődő szállításokre mér 1000 docasben'ben
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közzétette 0 pályázatot* gondoskodott oonok logszéloooobb nyllvánoooúgrű hazataláról* ogybou Ígéretet tett* hogy @ szállítások
30 százalékát a magyar Ipar számára tartja fönn, azon holül pedig
20 ©zúzalékét a kisipar számára, űrről ugyanakkor érteeltette a
magyar korookodoloaugyi minisztert la* /2G/
A hadeoregazállltáa egyik legkényesebb pontja 0 fagyvorgyár
kérdő00 volt* A atoyri fagyvorgyár építtetett ugyan egy koányvőllalatot Kőbányán a honvédség számára szükséges fegyverek legyártá
sára* amelyhez saját gyárától hozta nemcsak a munkaeszközöket, de
még a munkásokat is* miután Így jóval drágábbonloszállitotte a
megrendelt fegyvereket* az üzemet beszüntette* Xlyonkörüloónyek
között fogyvorszállítás a közös hadsereg részére hosszú ideig szó
ba sem jöhetett* 1087-ban végüla hadügyminiszter e magyar kormány
kezdeményezésére hozzájárult egy kisebb budapesti fegyvergyár létoeitéaéhez ée hajlóménak mutatkozott* hogy blztoelt megrondoiéookot le* maikor két ówol később a dologáció oolókoztotl a minios
tort orr© az Ígéretére* kiderül* hogy a gyár teljes kapacitását
1002-ig lekötik a honvédség megrendelései, /2G/

2* AZ I09ü. 13-14* TbWVfcNYClKK
ipar előmozdítására a nyolcvanas években aég két jogalkotás
született* az 1887 3* te* gyakorlatilag az 1881-ee törvényt ter
jesztette ki a fómlugozásra óo foncsorozásra berondozkodott ipar
telepükre, ormok alapján három bányászati üzem részesült állami
kedvezményben, Jótékony hatáeeal volt a cukoriparra az 1888* 23* te*
amely e cukorfogyasztás! adót rondozte* A századfordulóig azt köve
tően kilenc cukorgyár keletkezett* köztük 1889-ben több mint 2 mil
lió forintos alaptőkével a ueutechok hatvani cukorgyára* /27/
az

A nyolcvanas évek végére az 1801* 14* te* viszont Jelentősön
vesztett jelentőségéből* mivel nemcsak maga a törvény járt le 1998bon* honom az adható kedvezmények le csak addig terjedhottok*
Ugyanakkor erősödött az ipartámogatóé fokozásának követelése is*

* lő -

Miután a törvényjavaslatot a kormány megtárgyalta* Baroee
1009 docombor 12-én folterjooztette a királyhoz* Az inöokláobon
hangsúlyozta, hogy az 1001* 44* te* XöOö-bon lejár, másrészt már
nőm ic elég Ösztönző uj ipartelepek létesítéséhez* Mivel azonban
Magyarországon ogyoo iparágak még nőm honosodtak meg* másoknál az
ólért orutinony pedig szerény kezdeteknek tekinthető csupán* okvöt1önül ozükoógao, hogy a már bevált utón továbbhaladva folytassák
az ipor állami támogatódét* ***«ém o törvényjavaslatba foglalt
állami kedvozmányokkol az állam nőm megy túl azon a határon,
amelyen belül a hazai ipar az állam részéről nemeoak támogatható*
de okvetlenül támogatandó le****" /2C/
Uorooo, amint az az idézett megfogalmazóóból le kiderül* tisz
tában volt azzal* hogy bizonyos* az uralkodó által nőm kívánt
tendenciák megnehezítik a törvény keresztülvitelét* Ferenc József
a birodalom hatalmi politikájából kiindulva elongodhetetlonnek
tartotta a hatvenhetee mlap köesihszotss fenntartásét, ami* sze
rinte amugyle e birodalom mindkét része számára fejlődéséé szem
pontjából s legkedvezőbb feltételeket biztositja*
Magyarországon ugyanakkor erősödtek bizonyos szsparotista elkép
zelések* amelyek a dualista államrendszert pusztán átmeneti éllo»
pótnak tekintették* térném ennek hatáséra nőtt o lajtóntúli be
folyásos tényezők bizelzstlsnmigz neaeank Megyererezággsl ,hanez
zz ösazfcirodeloeaal azszbsn is* az uralkodó ez adott körülmények
között azt kívánta a magyar kormánytól, hogy a vitáé kérdéoAet
egyezteeae zz ozztrék korménnysl* s esek kivételes esetekben kell
jen neki személyesen ezekben Ékítenie* /29/

|

Mindezek alapján Feróm lézeof joggal tételezte fi# hegy ez
ipartámegmtée ujabb éles plérnlákhoz vezethet e birodalomkét
réozo között* hogy p^jbörvónyjavoslathoz nem jérulthozzá*

Miután □aroae a király elutasítását megbeszélte a miniszterel
nökkel ée az érintett miniszterekkel* 1890 január 19-én kihall
gatáson jelentkezett Ferenc bózséfnél /30/* aki mindonekelőtt az
|

iparágak kitorjooztóoóoofc 0 6 rtökét kifogásolta, o kövotolto, hogy
a türvónyjavaslatból uuáoou iparág megadjon ki. m uralkodó fel
vetette továbbá, hogy az állami oddkodvoenónyok révén jelentős bő
vétolsül ooik el az állna, borosa ezzel szemben bebizonyította,
hogy uoonnylbon e törvény eléri célját, akkor a kedvezmények hatá
séra alakuló gyárak a kodvezoényok lejárta utón adóalanyokká vál
nak, a Így ez állom hosszútávon növeli sdóbovétololt.
a király az eredeti foltorjooztéa szövogóbon kifogásolta a
kedvezményük odhotóoágót, Így a koraány aozgésozabedoégét korlá
tozva 0 végső törvényjavaslat viaszátért az 1081-ec aogfogelaozác
hoz. iiaaonlé irányban Itatott Ferono üázoef beavatkozásának oésik
lényogas eredménye, aoolynok alapján o törvény hatálya os sredetl
elképzelésekkel ozonben ooak 1090 végéig terjedhetett. A kedvez
mények aórtóko uorto érvelése alapján ugyanváltazatlenul aorsdt,
de a törvényjovoolatból végül klaáradtuk s következő iparágak,
illetve űzőnek 1 luonl drótok, én, ónleoez, oinozett lemezek, óno
zott éa oinozett lemezekből ölőállított áruk, áloo, élooleooaok.
varrógépok, csavarok, viaszos vászon, oozolványofe, üefözött éo
cukrozott gyümölcs, csontáruk, foloőbőr ás finomított bőrfélék,
hangszórók, valamint a oolycmkikéozitő,
gyapjúfostó ée • pomutvotto gyárak, ab öoozoo javasolt iparúg boltozatolónok közel 4b
százalékút azok az iparcikkek alkották, izsek közölő hazai behosotalbán különösön a bőráruk, o oooveráruk és s hangazorok ozocopoltok nagyobb arányben. A tőrvényjavoolatbél végül kimaradt Bio
don olyun kifojozéo, amely o voroenyképosoág fokozót-ónok özük06 gooeágére utalt, ezek ugyanis érthetően irritálták az uralkodót
/sí/
^ y
A ninloztertanóco január 34-4 ülésén tárgyalta és jóváhagyta
az uj törvényjavoolitot, Forene áózaof február 2 -án adott ongedályt áocooonok, hogy ez ej törvényjavaslatot az orozóggyülée
ólé torjoeoao, ami február O-án meg le történt, a törvény oldkóesltéoo több olyurmohécaégro hívja fel a figyolaot, ami kodvozőtlotrtil befoiyáaolta az iportáaogstáo kibontakozásét, amelynek
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kiindulási pontja éppen a kosba vámterület fenntartása volt, fiz
eleve kényssoritottoE a kormányt, hogy megfelelő keretek között
tartsa azt, s megtalálja as egyensúlyt a birodalmi ás a mogyarorGsáci érdekek között* bber* zz időszakban szilárdul meg a hasai
nagyburssoásiának as az ágú, amely szintén nem kívánta az Iportámogatással a közös vémterUl-itet fessélyestetni, miután abbéi
éppúgy hasznot húzott, mint annak kompenzálására létrehozott
IpertémnfzÉiábél<

Az ausztriai burzooáala jolentőa körei eszel szemben nem ismer
ték fel, hogy a magyar ipartfeegetás romosak nem Jár hátrányokkal
számukra, )w*of» komoly előnyökkel la kecsegtet* Ferenc Jőasef In—
tézkedésoinok hátterében nesi nehéz éppen ezeknek a köröknek a
befolyását felfedezni* A magyar kormány az ausztriai burzsoázia
követeléseinek és a hagyományos uralkodó osztályok bizonyos és
egyre erősödő oUesáláoának ellensúlyozására nem támaszkodhatott
a hazai burzsoáziára, a nagyburzsáázia nem rondelkozcit soomlfé*
le olyan szervezettéit amely a kormány partnere lehetett volna, a
kamarák pedig nem képviseltek egységes érdekekBt. As eredaény te
hát olyan korjproaioagam Tolt, amelyben a koxnány képviselte a
aagyburascésia érdekelt, anélkül, hogy ettél ugyanakkor hathatós
támogatásban részesülhetett volna*
A törvényjavaslat Indoklása tartalmasza e kormány lpartánoga-

tápt politikájának kifejtését! "Szándékunkban, nőt kKtolüBeégíinkben áll ugyan as fi'1-"* kedvezaéayetaet igazságosan hatásosén alw.i»
i,és niadon aeöengodhot ét érvényesíteni a tekintetben,
m
u
hogy hasai Iparunkat fejlesszük és gyapapltauk, de bizonyos céli
rányos határon túl mégsem nehetttak, nert anig egyféléi aulyt fek
tetünk orra, hogy as ipari telepek ne eréltetve, ne egoasacct --i4és életképtelen alapon létesüljenek, honos hogy azoknak keletke
zésében ée fejlődésében a ssükeégeo előfeltéteek negléte játsz
ósa a legkiválóbb szoropet, ni a vállalkozási szellemnek is legegáazségeoobb ingerét, de a naradandéság kívánatos alapját is
képezi, úgy aiafelől non törekedhetünk olyasvalaminek elkövető-
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aére, ami által a már léteső iparik zegrontatnának rogy károsíttatodnak#”
A közgazdasági bizottság jelentése nemcsak helybenIvarja ezt a
politikáit hamm még tömörebben fogalmazza m g célját• amikor az
állami ipartáiüojatá&t agy jellemzi, hogy sas *az ipari fejlesztésben
szervező 4a serkentő hivatásában kívánja működtetni,11 /32/
Ás 1890# 13* 9o» végeredményben összevonta és meghosszabbította
az 1881, 44* te, és az 1887, 3, tx» által felsorolt 36 iparág szá
mára adható kedvezményeket,
Egyrészt pontooitotte, másrészt pedig a következőkkel bővitette
a kedvezményben részesíthető vállalatok felsorolásátt Ónozott Io
nosok, ólomcsBvek, tüáruk, vasozárszóm, ezerkovács- és épttletlakotosáruk, arany és ezüst érótok, drótáruk, tudományos eszközök, kő
edény, agyagosé, alageső, tűzálló tégla, tanain, ssénkénog, műtrá
gya, maláta, dextrln, burgonyaszörp, festek, növény- és ásványolaj,
enyv, csokoládé* katéngpörkölő- éo pótkávégyárak, papíranyag, cso
magoló papír, gyermekjátékok, eelyenfejtők, paszomány- és zsinór**
gyárak, hlmzőgyárak, nemesgyárak.
Lm uj törvény értelmében az átírási illetékek és dijak nemesek
a telek után engedhetők el, hanem az azon álló épületek után is,
a mentesség a községi átírási illetékre is vonatkozott, /33/ 1
kedvezmény 15 évi időtartama nem a törvény életbeléptével kezdő
dött, hanem az érintett gyár felállításával, annak alapján maximum
15 évre a régebbi kedvezményokéi is meg lehetett hoeezabbltanl.
Az óllanrazutukon és az állami biztosítást élvező vasutakon az
építőanyagokat éo berendezéseket önköltségen szállították, A tör
vény állami, törvényhatósági és községi vagyonból biztosította a
kisajátítási jogot, A törvény továbbá eltekintett a posztófoné-,
pamut- és keu&erssövő gyáruknál a nagyobb arányú £Ópi berendezés
feltételétől*
Az előbbi felsorolás mutatja, hogy egyes cikkeknél a gyakor
latban aligha lehetett különbséget tenni a törvény előírásai és
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az uralkodó által m gvétózott cikkek között* A királyi közbelépés
kijátoááoát szolgálta egyben az 189o* 14* te*, amelyet akár "la*
Iparbarátnak" in nevezhetnénk# A kormány a tőkehiányból kiindulva
tárgyalásokat kezdett egy olyan pénzintézet létesítéséről* amely
egyik feladatának tekintené az ipar támogatását* A tárgyalások so
rán rajzolódtak ki a szükséges kedvezmények* Bz komoly fordulatot
jelentett egyben az ipartámogatás rendszerében* hiszen éppen a
barik- és ipari tőke összefonódásának szükségességéből indult ki*
s miután ez valóban a továbbfejlődés legfontosabb feltétele* a
törvény létrehozása rámutat az iparfejlesztés tudatossá válása* sőt
egészen kivételére közgazdasági érzékről tanúskodik*
A törvény mentességet biztosított a részvénykibocsátás után járó
bélyeg és illeték fizetése alól* & pénzintézet 6 százalék alatti
jövedelme mentesül továbbá a nyilvános számadásra kötoltzott vál
lalatok adója* az általános jövedelmi pótadd és az esek után ki
vetett törvényhatósági vagy községi adó alól* ha a jövedelem vagy
állami kedvezményekben részesített vállalattól származik, vagy ál
lami kedvezményekben részesített iparágakból származik* A kedvez
mények előfeltétele volt* hogy a részvénytársaság székhelye Buda
pesten legyen, legalább 5 millió forint alaptőkével elsődlegesen
a hazai Ipart mozdítsa elő segélyekkel és olcsó hitelekkel* A tör
vény elvben vonatkozott minden olyan pénzintézetre* amely eleget
tett ezeknek a feltételeknek, a gyakorlatban azonban csak a Magyar
Ipar és XareakedelAl Bankot érintette, amely léteett énének előfel
tétele - amint az a törvényjavaslat indoklásából is kiderül - a
kedvezmények megadása volt# A pénzügyi bizottságban a törvényja
vaslót nagyobb vltit váltott ki* Szókét foglalja össze a bizott
ság jelentései "felmerült és vitatva lön a bizottság kebelében
hogy osükeégeo-e ilyen intézet, ilyen külön intézkedés mel
lett hitelünk és a vállalkozási azeilem mostani fejlődésére* de
a kételyek us Iparosok kebeléből Jövő és többször kifejezett óha
jokkal szemben elhallgattok, nehogy bármely kínálkozó és oélaze-

- #0 rünok vélt eaaköa én alkalom el legyen eaalaeatva, hasal Iparunk
fejlesztése érdekében*” /M/
4a lpartáKOgatás Intenzivebbé válását jelzi az Országon Ipartanács létrehozása is* amely 1890 szeptember 1-én tartotta első
ülését* nyolc tagját a kereskedelmi ©liiieeter* további nyolc tag
ját pedig a budapesti kamara ás az Országos Ipercgyeaíilet nevezte
ki* illetve választotta# A tanács elnöke a miniszter* alelnüke
pedig az államtitkár volt* keladata elsődlegesen javaslattételben
állt* ae iparfejlesztés* küx&zdllitások* állami kedvezmények* tanmühelyok és ipariskolák* háziipari kiállítások* ipari ellentétek*
kamarák közötti véleménykülönbségek kérdéseiben* Az Országos Ipar
tanáét) munkájában állandó albizottságként vett részt a miniszté
rium iporügyi bizottsága* /J>/
Az ipnrtámogotáanál egyr® nagyobb nehézséget jelentett a foko
zódó bürokrácia* A negélyeket és kölcsönöket a minisztérium csak
költségvetét?ének orüEágsyülézi jóvákagyáén után folyósítotts*
ami esetenként nehéz helyzetbe hozhatta az érintett vállalatokat*
Pontatlan volt a minisztérium nyilvántartása is* "Az állami ked
vezményekben részesített vállalatokról uz osztályban vezetett
törzokönyv m m nyújt megfeleld áttekintést arról* hogy az ugyana
zon cikket előállító telepek mily ideig kapták a kedvezményt* a
mennyi idórc honozábblttatott meg az részükre"* jelentette a mi
nisztérium illotékco osztálya# Hasonlóképpen nem lőhetett megál
lapítani* hogy a kedvezményekben részesített gyárak közül melyik
létesült Újonnan* /36/

Az ipartámogatás fokozódásával felszínre kerültek annak fo
gyatékosságai is* A magyar Pénzügy már 1093-ban felhívja a figyel
met az egyik legjelentősebb problémára* :!i<álu*U az iparfejlesz
tés még nem lévén tervszerű* több oly vállalat értékelnek tekin
tetében as árfolyam spekulatív tulbajtézával ée egyes oly válla
latok hitolfcépeenéfének érdemen felüli honorálásával találkozunk*
melyek nem vagy coak réoebon föleinek meg a azükeőrletnek* Illet
ve az eléjük tűzött célnak♦" /37/
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A fogyatékosságok ellenére a második ipartáoosatéei törvény
eredményesen lépett tovább ae elaő által megnyitott utón, jeléntőe
mértékbe bővitette a kedvezményekben részesíthető iparágakat és
magukat a kedvezményeket * Az ipartáaogatáo as iparfejlödés szerves
vétizévé vált9 a vállalatok megalakulásuknál gazdasági tényezőként
vették azt figyelembe#
A másik jelentős uj elem, hogy az ipartámogatás "nemzeti" üggyé
vált# Ar ugyan számos hátrányt is jelentett /mint például a gazda*
aágossági tényezők fi^yolnon kivül hagyását f elhanyagolázát/, de
utániakkor antg korábban az ipar fejlesztésének előmozdítása szin
te kizárólag a kormányra hárult, addig a kilencvenes évektől egy
re nagyobb áldozatokat vállalnak as egyes törvényhatóságok és köz
ségek is# /3&/
A századforduló előtti években alakul ki a közvetlen ipartámogatásnak egy alapvetően uj és sokat vitatott foraájat az állami
szubvenció# Eb nemcsak azért jelentős, mert gyökeresen eltér az
Ipartámogatáe B&x’oss-fóekerle-féle koncepciójától, hanem a szaki
rodalom io őzt tekinti az ipartámogatás leghatékonyabb eccköaének#
A közvetlen anyagi támogatásnál ugyanakkor hangsúlyosui kell a
kölcsön és a segély kösötti nagyon jelentős különbséget. A gyári
parnál 1896-1897-ig mindkét forma kisebb eltérésektől eltekintve
arányosan törvényesül, 1898-ban viszont megszüntettek a kölcsönö
ket, s már csak két vállalat kap kölcsönt a közgazaaaági alapból.
Ugyanakkor 17 vállalat részesül segélyben, amelynek betege
elérheti © 140.000 koronát is. /39/ A segélyek összegeinek gyors
emelkedése különösen mér a századiordhló után jelzi, hogy as állam
nagyobb áldozatokat kíván hozni a hasal Ipar fejlesztése érdeké
ben# A legfontosabb kérdés azonban nem az "áldozat" mértéke, ha^
nem az eredményessége#
Az 1890# 13# te# alapján 10 év alatt 416 iparvállalat kapott
kedvezményeket# Iparágak szerint a vegyipar Ült ae első
helyen, amit szintén pozitívnak kell Ítélnünk, még akkor is, ha
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ö£«k köaUl Bzámoíi vállalat ma már all^w sorolttá a vegyiparba
/például maMta^yártás/. A vegyipar mellett a vas- és fémipar
emelkedik ki egyrészt a többi iparággal összehasonlítva, másrészt
a korábbi ás későbbi törvények alapján kedvezményezett gyárakkal
összehasonlítva*
A magyar Iparfejlődést alapul váv© oegfeleidnek tekinthetjük a
textilipar .arányát is# /id# II/2 táblázat/
VégöÓöorou az 1390* 12# és 14# törvénycikket kell az állami
ipartámogatás legsikerültebb alkotásának tekintenünk* Kisebb fo
gyatékosságaiból eltekintve tökéletesen megfelelt a kor által tá
masztott követelményeknek* helyes mederbe irányította az iparfej
lődést* megfelelő osztdugóként Ivatott* anélkül* hogy elősegíthet
te volna mesterséges* megfelelő létalapot nélkülöző vállalatok
az évtizedes fejlődés* amelyet a törvény le elő
mozdított i alapvetően megváltoztatta azokbt a feltételeket* ame
lyek a törvényt létrehozták# Kialakult óhaza1 gagyipari burzecázia*
mégpedig oly módon* amely számos korábban még reálisnak tetsző
lHusiét szüntetett meg#
így tarthatatlanná vált ez a hit* hogy a hazai burzsoázia übbszetétolét döntően a hagyományos uralkodó osztályok fogják meg
határozni# Ez a burzsoázia a tia évvel korábbi helyzettől elté
rően most már saját szempontjait kívánja az Ipertáao&atáz tarén
is érvényesíteni óta Így törvényszerűen összeütközőébe kerül az
agráriusokkal# Sem kétséges* hegy a következő ipartámogatási tör
vény már nagyrészt önnek a harcnak az eredménye, s megítélésének
döntő kérdése* hogy hogyan alkalmazkodik ezekhez & változásokhoz*
aint már több szőr azé esett róla, Baross koncepciójának lé
nyege éppen az volt* hogy az állami ipartámogatóét teljes komp
lexitásában értelmezte* Ennek megfelelően Ítélte meg a közezállitáaok jelentőségét let "Az állami szállításban való részesítést
oly támogatásnak tekintem* mely az Ipsxfe jlenztési céloknak ha
talmas eszköze* amely megadja az illető vállalatnak a biztsa aló-
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pót, 8 lehetővé teszi* hogy oly ipari célokat ie kövessen* melyek
kezdetben legalább bizonyos kockásattel járnak.m /40/
Knnek alapján osületett megás első tulajdonképpen közszállí
tási szabályzat 1691-ben. Be elődje a pályásatok nyilvánosságát *
a ozükségletek nyilvántartását* 5 százalékban maximálja a bánat
pénzt* külföldi beszerzést as illetékes minisster engedélyéhez
köti* a szállítók nyilvántartását a kereskedelemügyi miniszter
feladatává teszi ée megtiltja a legalacsonyabb ár automatikus el
fogadását. A szabályzat hatása mér 1894-ben szembetűnő. A vasutak
hazai beszerzései ekkor már meghaladják a 90 százalékot* szemben
a korábbi 80-85 százalékkal* a kereskedelemügyi minisztérium meg
rendeléseinél ugyanakkor közel 10 5*-os ez a Növekedés és szinten
90 százalék körül mozog, aminek Jelentőségét mutatja* hogy a mi
nisztérium hazai beszerzéseinek értéke 1894-ben kereken 38 millió
korona volt. /4l/
A köcszállitáöok rendéaése különösen a gépgyártásban éreztette
kedvező hatását és meggyorsította az iparág fellendülését* miután
a hazai beszerzést az állami kedvezményekben részesülő vállala
toktól is msgkövetelto.
A közszállítások első törvényes szabályozásit jelentette az
1897. 20. te. 38. §-a. Ez gyakorlatilag törvényerőre emelte ée
pontosította az említett 1891. évi 29. minisztertanácsi határoza
tot.
A hadsercgszállitás kérdése asonban változatlanul megoldatlan
maradt* de nem a kormány passzivitása miatt* hanem mivel a ma
gyar ipar nemcsak versenyképes nem volt* de még szállitéképeo
sem. Baross szakítva elődjeinek gyakorsával* figyelemmel kisér
te a haásorogszállitásókat* de jelentős változásokat ő sem érhe
tett el* A közös hadsergg bakancsrendelésénéi például hiába di
ába sikerült a kvótát a magyar ipar számára biztosítani* a meg
rendelés negyedére nem is érkezett ajánlat* a 193 pályázó közül
csak 81 vett részt a szállításban* s végül a kész bakancsoknak
alig harmada volt kifogástalan. /42/
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A delegáció hadügyi olbisottaága által kiküldött külön bizottság
ugyanakkor térésén arra a megállapításra jutott, hogy a magyar Ipar
megfelelő arányban részesül a ruházati és bőrrendeléoekből# így
éppen az est követő évben őt évre megrendelt "calicot- ée lóriváozonozttkeégletbőln a magyar ipar nem egészen 23 százalékkal ré
szesedett* A kilencvenes évek elején a haditengerészet rekonstruk
ciójánál Vítkowitz szállította a hajópáncéllemezoket, íkodo a ha
jóágyukat t a Stábillmento technico a hadihajókat és a magyar ipar
egyáltalán nem kapott megrendeléseket* Ugyanekkor a Weitzer gyér
eredménytelenül kérte a kereskedelemügyi miniszter támogatását
élelmezési szekerek szállításához, a hadügyminiszter a kérést elu
tasította, mondván, a szekereket kincstári üzemben kívánja előál
lítani, /43/
Az ügy által kavart vihart bukása Béla csendesíti le az országgyűlésben!
Úgy a jelenlegi hadUg^ainiozter, mint annak hiva
tali elődje, úgy az én hivatali elődöm, mint magam hivatalos meg
kereséseinek a magyar ipar figyelembevétele tekintetében mindig
a legnagyobb előzékenységgel igyekezett megfelelni, állíthatom,
hogy azon gondos utánjárás után, melyet a kereskedelemügyi minisz
térium mindig teljesített, ma körülbelül ott vagyunk, hogy - még
egynémely részlettől eltekintve — a hazai ipar körülbelül abban
a szállítási arányban réczeaáttotik, amely a közös költségekhez
velő hozzájárulás aránya szerint a magyar ipart megilleti,” /44/
Habár az idézett megállapltáe alapvetően valótlan, tény, az,
hogy a miniszter Barosshoz hasonlóan komoly erőfeszítéseket tett
u magyár ipar érdekében, A hadügyi albizottság 1895-ben, tekin
tettel a lejáró szerződésekre, szintén szorgalmazza a megrende
lések biztosítását és felhívja a hadügyminiszter figyelmét az
időközben keletkezett uj gyárakra*
1897-ben a magyar ipar először részesedik a haditengeréé aet
bőrmendeléeeiből* A kereskedelmi miniszter egyben közbenjár, hogy
a lövedékek egy részét Magyarországon rendeljék meg, valamint
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biztosítsák a krétának megfelelő részt a vas- ás acélára szükséglétnél is,
As aj szerződések megkötése rávilágít arra, hogy a magyar
Ipar versenyképessége nagyon Is korlátosott. Így például a tex
tilipari cikkeknél a szokásos mádon a hadügyminisztérium felmér
te a szükségleteket, majd bekérte as ajánlatokat, üst követően
tcsákónként kigyűjtötték a legkedvezőbb osztrák és külön a leg
kedvezőbb magyar ajánlatokat, 176 féle árucikk Bősül 50-re ér
kezett magyar ajánlat,özeknél 10 volt olcsébb az osztrák ároknál,
5 megegyezett, a többi pedig drágább volt, A minisétária, a légolcsébb árat felajánlotta a másik birodalomráoz legolcsóbb aján
lattevéjének, a ha az azt elfogadtak, akkor a megrendelát a
kvóta arányában /70-30 H/ szétosztották, ha nem fogadta el, ak
kor a másik kapta a teljes megrendeléet, /45/
Ha már aligha ellenőrizhetők Weias Uerthold adatai, aki sze
rint barmira áv alatt a 4,000 millió forintos közbe beszerzések
ből Hagyarorsság mindössze 22,5 százalékkal részesedett, de min
denképpen rámatat arra, hogy a hazai burzsoázia felismerte a
hadeeregszállltások Jelentőségét ée törekvéseihez követeli a
kormány ektiv tmogatáaát, /46/
Bármennyire ia indokolt módszertanilag az ipartámogatáe vi
szonylag elkülönített tárgyalása, maga a megítélés azonban meg
követeli a komplexitást. Az ipartámogatáe egyetlen formája sem
alkalmas arra, hogy önmagában a fejlődés motorja legyen, ilyen
iUasléik a kortársaknak nem voltak. A cél végső soron a hazai
téke lekötése és a külföldi tőke beáramlásának előmozdítása
volt. Ennek a hazai Iparfejlesztés összességében tökéletesen meg
is felelt,b miután az Jelenti az iparosodás egyik legfontosabb
előfeltételét. Jelentőségét is ez határozza mag. ^z állami be
avatkozás nem kompenzálhatta as elmaradottságból adódé hiányo
kat, mindenekelőtt nem helyettesíthette a tőkefelhalmozást. Bem
tekinthetjük tehát a modernizálás legjelentősebb tényezőjének,
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kaimat

t M M m a l i f előmozdítása ás a hasai tőka mobilizá
lása révén azonban döntő hatást gyakorolt a modora tőkés fejlő
désre annak sajátos tényezőjét képeste*

a

A megítélés említett komplexitása régül három ssempont érvé

nyesítését köretöli megt Bs egyrésst as ipartámogatás aserepe
as iparfejlesztés egészében* másrészt m ipartámogatás és as ipar
fejlettségének össsefüggése* régül as ipartámogatá* éa a magyar
ipar ©serepe a hasai* a monarchiái és a világpiacon. Hem két
séges* hogy létuEhetnek - mint ahogy létesnek is - esőktől el*
térő szempontok /mint például as ipartémogatásra fordított öszssegek nagysága/* illetre as általunk említett ssempontok kö
zötti öooaofüggés más értelmesései* s ennek következtében más
megítélések is*
így as 1881* törrény megítélésénél a tényleges - de egyálta
lán nem lebecsülendő - eredményekkel szemben lényegesebbnek
Ítéljük* azt a váltósáét as állam iparfejlesztési politikájában,
aminek a törvény as egyik döntő megnyilvánulása* As iparfejlő
dés viszonylag korai időszakában - amikor végső soron még Hin
dit- elsődlegesen as ipari fejlődés előfeltételeinok kialakítá
sa szerepel napirenden - a gazdaságpolitikában már felmerülnek
a soron következő feladatok* as éLőfaltételek alapján kialakuló
ipar támogatása*
Vagyis az 1881. 44* te* nem kezdete az iparfejlesztésnek*
hanem "pasztán” annak fontos* aj állomása* Ha tehát as ipar
fejlesztés as elsődleges* s as ipartámogatás annak csak egyik
negnyüvánulása* akkor es már nem annyira "kelet-európai sajá
tosság"* másrészt nyilvánvalóvá válik* hogy Magyarországon már
1881 előtt is látesett állami beavatkozás* befolyásolás* álla
mi iparfejlesztés* A közlekedésügy mellett itt csak utalhatunk
annak egy
megnyilvánulására* as állami gyárakra*
A 80-os évek elején as iparfejlesztés alapvető feladata a
magyar ipar megteremtése* a meglévő gyáripar modor íizáláoa el-
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beérint tehát ekkor valóban kössél áll a vámvédelemhez, mégha nem
le aBonoo azzal• Hagyományét! iparról van sző, amelynek előbb-utőbb
m g kell kUsdenle a Monarchia nyugati ráaseinak iparával a közbe
piacon ahhozf hogy fennmaradhasson. Eb egyben megkövetelte az ipa
ri érdekek figyelembevételét a gazdaságpolitika egészében, ami kü
lönösen esz évtized második felében, illetve mér a 90—eo években
bontakozott ki, valóban szélesen, ab 1890-es törvények alapvetően
még mindig ugyanazokat a feladatokat kellett megoldania, mint
elődjének. Annyiban eltérő, hogy szigorúan véve már aa előad évtiaed fejlődése alapján nem beszélhetünk kezdetekről, aa előfel
tételek /mezőgazdaság tőkés átalakítása, modern hitelrendszer,
infrastruktúra/ biztosítása megtörtént. A kortársak elégedettsége
az 1881-es törvénnyel szintén azt mutatja, hegy annak célkitűzé
sei alapjaiban változatlanul érvényesek, tohit a magyar ipar meg
teremtése, illetve modernizálása, lényeges különbség, hogy az
1890. 19. to. és különösen a 14. te. a korábbinál jóval tudato
sabban, következetesebben ás szélesebb alapon szolgálta ezeket a
célkitűzéseket. Ez a következetesség nyilvánult meg az iparfej
lesztés egészénél ia.
A Baroaa-Wokerlo-féle koncepció lényege tehát, hogy tudatosí
totta a korábban részben még ösztönös kezdeményezéseket.
Ebből következően joggal lehetett kiindulási alapjuk a behoza
tali statisztika, hiszen a magyar ipar változatlanul nem merítet
te ki a hazai fogyasztásból adódó lehetőségeket, néhány kivétel
től eltekintve fel aem merülhetett a monarchiái piac kihasználá
sa. Mág mindig a hagyományos iparágak fejlesztése állt aa elő
térben, a ennek egyik legfontosabb feltétele a kedvezményben ré
szesített iparágak és a kedvezmények kiszélesítése, nyilvánvaló
volt az ia, hogy egyrészt as az iparfejlesztési koncepció oolm•tkösik a lajtántuli ipari körök rövidtávú érdekeibe, és előbbutóbb mindkét oldalon megköveteli as Iparági struktúra egymáshoz
igazításét. lappén a gazdasági integráció lehetőségének kialaki-
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tdsa igényelte a viszonylag önálló magyar ipar megerősödését,
bekapcsolását a UOnaroMa gazdasági életébe,
3. AZ 1Ő99# 49* TÖRVÉNYCIKK
Az 1890. 13. te. hatálya 1899-ben lejért, igy axzilkoégessé
vált uj törvény előkészítése, ez a korábbinál jóval nagyobb nyil
vánosság előtt és komoly érdeklődés mellett folyt, kár as 169&»
as Iparstatisztikai s azzal a céllal készült, hogy as állam hatá
rozottabban ás kezdeményezőbben léphessen fel és képes legyen a
vállalkozni kész tőkét serkenteni, az állami kedvezményeket dif
ferenciáltabban, a tényleges helyzetnek megfelelően odaítélni. A
kereskedelmi miniszter bizalmas körlevelet intézett az összes ke
reskedelmi és iparkamarához az aj törvény előkészítése érdeké
ben. /47/
A kamarák álláspontjai rendkívül sokrétűek, s gyakran nemcsak
egymásnak, hanem önmaguknak is ellentmondanak, ami, flgyelembovéve az egyes kamarák belső össztételét, végfő soron érthető. A
maguk ellentmondásosságában ezek a javaslatok felvetették szin
te az összes reális problémát as ipar fejlődésével kapcsolatban.
Hiszen egyaránt reálisnak kell Ítélni a kisipar háttéxbe szorulá
sát, illetve az ennek talaján erősödő konzervativizmust, és a
nagyipar stabilizálódásának hatására létrejövő, valóban modem
tőkés követelményeket.
Az ipartámogatáe kulcskérdésével, az állam szerepével közvet
lenül viszont alig néhány kamara foglalkozott, Így a budapesti
mellett mindössze a temesvári, a kassai és a miskolci kamara*
Átfogó, modern koncepciót csak a budapesti és a temesvári kamara
állásfoglalása tükröz.
Az .'lUGStriáhOB fűződő viszonyban ic olyan átalakulások vannak
folyamatban ebben az időben, amelyek közvetlenül hatnak az iparfejlődésre, az iparfejlesztésre. Amíg korábban a vezető gazda
sági körök a szinte kötelező hazafias szólamok ellenére nélkülöz
hetetlennek tartották a vámasöveteéget, addig a kiegyezési válság

I
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elhúzódása a kilencvenes évek második felében* amelyet némileg
leegyoserUoitve kölcsönös zsarolásnak is nevezhetnénk - bár azt
valójában egyik fél sem vette nagyon komolyan -* mégis nyugtala
nító tényezőként kezdett hatni, k kialakuló finánctőke képvise
lői hasztalan próbálták az eseményeket kívánatosabb mederbe te
relni. így Wales Berthold is az országgyűlés előtti "Az Ausztri
ával való viszonyunkban beállott bizonytalanság lenyűgözött ben
nünket. Kár az elveszott időért* a veszteség Magyarországot és
Ausztriát egyaránt érinti... Viszonyunk a népek azon rendíthe
tetlen hitében és reményében gyökeredzik* hogy a monarchiában
lévő két államnak csak akkor van nagy jövője* ha egyetértenek
és ha törekvéseiket kölcsönösen előmozdítják. Óhajtanáénak tar
tom és remélem* hogy ez a meggyőződés fog érvényesülni* és hegy
a mostani káros ideiglenes állapot nemsokára végleges rendezést
nyerjen éo teljes erőnket szeiitelhoBcük a nagy ^ozdacáci problé
máknak.” /4B/
Polltzer Géza szinte teljesen egyldőben fejti ki azonos ál
láspontját: "Ebben a lizonytalaneágban oonki som akar uj üzle
tekhez kezdeni* éppen ez az oka*hogy mióta a kiegyezési kérdé
sek felmerültek* a tőkepénzesek tartózkodóvá lettek és ujabb
alapításokkal addig óhajtanak várni* amíg eldől a vámterület
kérdése.” /49/
Tgy évvel később* 1899 májusában Benke Gyula országgyűlési
képviselő foglalkozott beszámoló beszédében a kiegyezési válság
okozta óriási károkkal. M / Bihes Járult* hogy a válság teljeoen megbénította az országgyűlést * Így fiz ériemben hosszú idei
som gazdasági, sem péusUgyi kérdésekkel nem foglalkozott. A Ma
gyar Pénzügy a következőkben foglalta össze a feladatokat! "Ha
bár most Magyarország gazdaságilag stagnál* ogy-két év múlva
újból kilép a cselekvés tőrére; különösen az iparfejlesztés ér
dekében teszünk majd megfelelő erőfeszítéseket* s tiz 0 /
valószinttlog ott fogunk állni* hogy nélkülözhetjük us osztrák
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ipart, de nem nélkülözhetjük ifjú hasai Iparunk áldozatkész támo
gatását." /51/
A kereskedelemügyi minisztérium a törvény előkéaBitéaébe a kama

rákon kívül bevonta as Ipartanáésót, a pénzügyminisztériumot, as
iparfelUgvyolőkat. Végül as országgyttlés elé terjesztett törvényjavaslat messze elmaradt as slékéssülatek komolyságátél és lénye
gesen non haladta meg a korábbi törvény által bistositatt lehe
tőségeket. A kedvezmények változatlanok maradtak, Jobban körülha
tárolták as uj iparág fogalmát, a megváltettatták aa iparágak
ielsoroló-áb. Ein;rxi.lt: ur^a,:- őo alngciiő, üveggyárak /kivéve
tábla, tükör- és palacküveg/, sománeosott vaeedények, gőzgépek ée
gőzkazánok, Jutafoné ée szövőgyárak, kutángpörkölő ás pótkávé,
rizshántolé, konyakgyárak, sózott, szárított, füstölt bús, kolbász
éa kolbászfélék. Kazal szemben a Javaslat a következő bővítéseket
tartalmazta: cárMnyfcjtőo é« mogpuakálás, lánpaáruk, féndteséruk,
csavarok és kovácsolható öntött vasáruk, aiiazer, tanszer, őre ée
snménium, összes papírgyár, teljes vegyipar, gyertyagyáruk,
eyapjumoeétűlopok, kötő- ás csipkeáruk. ' v.J.éaágb-~. azonban ezek
egy része nem volt uj, illetve egyáltalán nem lépte túl, sőt In
kább aég le Is szűkítette a Barosa-féle eredeti tervezetet.
Jelentás változás volt ezzel síimben a kisipar támogatásának
klcneláse, úa hogy a jevuslut értelmében csak uj gyárak kaphattok
kedvezményt. A kormány abból indult ki, hogy a hazai fogyasztást
a hazai termálén bi utosltsa, KáÖtai szóban ugyai. hangoztatta a
meglévő ipar védelmét, de a törvényjavaslat erre alkalmatlan volt.
Síé kívánták segíteni a kisipar nagyiparrá válásét és a helyi ha
tóságok bevonását az iparfejlesztésbe. /52/
Hosenberg Gyula, a kösgazdasági bizottság előadója, minden
igyekezete ellenére aea tudta csalódásét lsplesnl, amikor elfegmdásrs ajánlotta a Háznak a törvényjavaslatot.

"Belátható léén keresztül természetszerűleg a f6gazdasági ág
Ikiíryaroröságon u földművelőn! és az ezzel kapcsolatos termeiéül
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ágak lőcsnek*" Bár & törvény 110© nyújt sokat, de "az áparfejleaztéöi occküsök főbbjei nem le törvényhozási intézkedésekben rejle
nek, Adminisztratív utón a t, kormánynak sokkal alkalmasabb Iparfejlesztési eszközök állanak rendelkezésére,"
Hgedüc vándor miniszter válaszából fény derül az agárirusok
döntő befolyásárai "Mezőgazdaságunkon sebeket nem ejthetünk oly
Intézkedésekkel, amelyek talán erőket, vagy tőkéket, vagy jogokat
vonnának el a mezőgazdaságtól akármelyik ipari vagy kereskedelmi
célért," A törvény részletes tárgyalása sorén az országgyűlés két
kisebb módosítást fogadott el, /53/
Az országgyűlés által elfogadott 1899, 49, to, végül kiterjedt
minden olyan modernül berendezett gyárra, amely Magyarországon
korábban iparszerüen elő nem állított iparcikkeket termel, vala
mint a következő gyárakra, illetve termékekről porcelán, kőedény,
tűzálló tégla, táblo*, tükör- és palseküveg, márványfejtők és
megmunkálók, fémlemez-hengerművek /kivéve vaslemez/, fémcsövek
/kivéve vascső/, fémdxőtok, drótszögek, cinkáruk, tü, ezerszám,
ajtó- és ablakvasalások, fegyverek, szerszámgépek és ipari anyag
megmunkál6 gépek, lámpa, fémdlsz, csavar és kovácsolható öntött
vas, műszer, tanszer, játék, óra, zongora, harmóniám, papír, pa
píranyag, cellulózé, tapéta, vegyi anyagok, kauceukáru, gyertya,
ceXyemfejtő, sodró, fonó, szövő- és festőgyárak, gyapjumocő,
fonó-, szövőgyárak, pamutfonó- ée szövőgyárak, lenkikészitő tele
pek, lenfonó- éo szövőgyárak, tenderkikéaaitő telepek, kenderfonalosövő gyárak, fonal- és szövetfhhéritó és festőgyárak, szövetkikészltő telepek /kivéve színnyomás/,kötő- és kötezdrő gyárak,
csipke-, hímző-, nemez-, paszomány- és zsinórgyárak, bányászati
vállalatok, amelyek fémeket lúgosáé, foncsorozás vagy villamoseaergia alkalmazása mellett termelnek, brikettgyárak, ha hasai
nyersanyagot dolgoznak fel, műtrágya, maláta, dextrin, burgonyaszörp, növényi olaj, kantángpörkölő, pótkávé, konzerv, tejfel
dolgozás /kivitelre/, rizshántoló /hazai rizs/, sózott, szárított
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éo füstölt huo, kolbász és kolbászfélék /kivitelre/* konyak* ás
ványolaj o as azt* valamint kálisót kutató óo termelő vállalatok*
villamossági telepek* ha ipari Gólokra szolgáltatnak áramot* Aa
elcő paragrafus harmadik és negyedik pontja érteledben a kedvezményékét szövetkezetek és nagyobb számú háziiparossal dolgozó vál
lalatok is megkaphatják* ha a feltételeknek eleget tesznek*
A kedvezményeket a törvény 2* paragrafusa szabályozta* mégpe
dig keresetadó* bányaadó* nyilvános számadásra kötelezett válla
latok adója* valamint az ezek után járó községi pótlék* kereske
delmi és iparkamarai illeték, általános jövedelmi pótadó* gyári
telkek* épületek* gépek megszerzéséért és átírásáért járót ille
tékek és községi dijak* részvénytársaságoknál ezen felül ille
tékegyénértók, tukeíelemeiéb, részvénykibocsátás* etb* szerződé
sei és okiratai után esedékes bélyeg és illeték és községi dijak
alóli mentesség* talaxaint sódrkedyesmény* A kedvezményezett gyá
rak részére a HÍ? és az állami biztosítást élvezd vasutak önkölt
Bégen szállítják az építéshez* bőv itéshez szükséges építési
anyagokat* gépeket* gépalkatrészeket és egyéb berendezéseket*
A kedvezmények maximálisan 15 évre adhatók* s bér az 1890*

13* te# hatályát vesztette* az ennek alapján adott kedvezmények
érvényben maradtak és meghosszabbításuk is lehetségessé vált* A
kedvezményekről a pénzügyminiszterrel egyetértésben a kereskede
lemügyi miniszter határozott /mezőgazdasági szerBSgyáraknál a
földművelésügyi miniszter a kereskedelmi miniszterrel egyetér
tésben/# Amennyiben a gyáron belül csak egyes üzemágak kaphat
tak kedvezményt* a kereskedelemügyi miniszter a pénzügyminisz
terrel egyetértésben a kedvezményt arányosan az egész gyárra
kiterjesztheti* a kedvezmény időtartamának arányon lcazállitásával* Konkréten ez az t jelentette* hogy amíg korábban a vállal
kozónak a kedves ményben részesített ümemágnál külön könyvelést
kellett vezetnie* addig az 1899# 49* te* alapján* ha például a
meglévő lC#00r koronás vállalytát ujabb 10*000 koronás befekte-
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téssol bővítette, okkor noncoak az uj üzemégra kapott 15 évi kod*
vozmányt, harion oz egész üzemre 7.5 évit. A koreckodolml mlnlezter a kedvezmények megadását feltételokhoz la köthette /Vállalat
helye, nagysága, olkalóazattok száma ás minősége/* A törvény ha
tálya 1900 január 1-től 1909 december 31-lg tartott.
az állami kedvezmények kárése ée dogodéso bonyolult, eeetenkánt több évre Is elhúzódó prododuro volt. tétééltondó gyéreknél
az állaai kedvozaányek előzetes biztosításét kellet kérni a keres
kedőin! minisztertől. A kérvény tortólaőzta az Ipartelepen előál
lítandó Iparcikkek részletes leírását, az alkelaazondó műnkárok
szénát, a befektetendő tőke nagyságát, az övi tornalás megközelí
tő értékót, ehhez aollékelni kellett az alkalmazandó eljárások
rövid leírását, azoknak a berendezési tárgyaknak a jegyzékét,
— alyafc előreláthatóan belföldön boazsreahetstlenek. Már ősömbe
helyezett gyáraknál az előbbieken kívül mellékelni kellett e
gyártelep műszaki rajzait liöO méretarányban a berendezési tár
gyak oáretarényos feltüntetésével, a z előzetesen biztosított ked
vezményeket csak akkor engedélyezték véglegesen, ha az adott vál
lalkozó az építkezést egy ővon belül befejezte ée az üzenboholyo2 tk.ro további két óvon bőiül sor korúit.
a véglogee engedélyezést Megelőzte az llletékos kerületi iperfolügyolö helyszíni vizsgálata, ami kiterjedt az alkalmazott
tisztviselők ée munkások számára, a kazánok emAmérs ée tOzfelületéré, a motorkk számára, aátzz teljesítményére, a berendezési
tárgyakra, különös tekintettel szók származási helyére /belföld
vagy külföld/, az összes előállított tornákro. fcülönönon tormószotesen a kedvezményben réazeelthetökre. a külföldön beszerzett
berendezéseknél az Iparfelügyelö feladata volt, hogy állást fog

laljon amnak jogosultságát illetően, pontosabban e hasal beszer
zési lehetőségekkel kapcsolatban. Fontos szempont volt ónnak el
döntése, hogy ez Ipartelep berendezése aegfelőle- az Iparogéozuéyügyl éo munkásvédelmi követelményeknek.A* iparfolügyolők kö-
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tolocok voltok a kedvezményezett gyórakat évente legalább ogyozor
aagvlzogálnl, s orröljelöntést tormi a pénzügyminiszternek. A
kedvezmény meghosszabbításét szintén kérvényezni kellett, raóypcidlg a lejáró kedvezmény utolsó évében.mellékelve az Iparválla
lat utolsó hárem évi vagyf é r i igát, nyereség ée vesmteeég ezám-

I

lólt. /04/

X törvény alapvetően más körülnónyok között született nog,
mint elődje. Kompromisszum volt, amelyen belül azonban a korraóny
nagyobb engodmónyokot tett az ogrérluooknak, akik azonban aéö
azt a visszalépésed falúvá ongockaényt io sokallták, Vioazalópéo
volt annyiban, hogy egyáltalán nem. lllotvo hamisan votto figyoloobo az alapvetően oogvóltozott körüloónyokot* acíq korábbon o
koraóny bajtúorujc tudott lenni
ip^rvujlüo:.:t0anol:. addig nont
az agráriusoknak ongodva szinte fékjévé vált. oiután az ipacfojloaztéo legaktuálisabb föladatait megkerülte. Noo foglalkozott
érdemben a mér lótózd gyáripar tovóbbfajlesztósónok lahzöoógoi
val. erősítette az autarkiéo tondonciákat, hamis illúziókat táp
lált a kisipar átolokitóaát illetően, IMI kétoógos. hogy s hazai
támogatásro szorult, tóvábbfojlődé©ónok é© feimoaradáoánök
agyatlan lehetősége ö gyáripar kiegészítése volt, a koraány ez--■X ozonbe: •ojyrCc;::t; nog akartű óvni < najyipor vopDoyyóK-1,
oáoréozt át kívánta alakítani gyáriporrá, ami okkor - llyon
mórtőkbon - Bér toljoeon lohototlon volt. Vagyis. ómig a koráb
bi törvények célja a versenyképesség fokozóoo volt, aétfig m a
kompromitiBzua a voroony szűkítését célozta.
a hozol burzcoózla, molynak látszólag érdekébon született
a törvény, ©zinto azonnal harcot indított revíziójáért, Így a
törvény meghozása utón oon mérséklődött as ipartáoogotás iránti
érdeklődés. kfyrs több ig p á n t l gyakran ellentét** Javaslat
keletkezik, Lröoödik az iporpéftoláe eszméje, amely az ipartámogató© kiegészítőjóként, csatonként pótlékaként jelentkezik.

I
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A* iparpártoláa három fényeset kivént köretébe bevonul* ase
iparosokat* a korodkodőkot éo a fooyaaztéltot. ám Iparosok - alap
vetően kisiparosok - érthetően as Ilyen kísérletek bámleét al
kották* hiasenas Iporpőrtoláe rávéti gazdaságon kívüli eaakikiókro
támaszkodhattok. a kerookedűk helyzete már jóval bonyolulttól.
As iparayyoaülot aalitatt akciáprogrsaja a küroökeddkct kérvyacor
utján kívánta bevárni* a m már oiovo na* esáolth&tot t alkart^.
Shfuss járult:* hogy a bornál fogyasztási cikkek jelentő# része o^ö
árban* m » minőségben m a állta a varaanyt a külföldivel. áppm
as a tény tette *szűkéégoosá" ezeket a kísérleteket. A keraokodők szénére önnek támogatása rendkívül kockázatos volt* aőt mogluhetőeen biztos bukást Ígért# a magyar Iparcikkek m említette
ken túl ©em coooogoláaben* m m a pontom szállítási határidő*
\\
Deci a reklamációk elfogadása tarén nem tartottak lépést a külfölaz lparpértolóanak azonban vógorodaőnybon a haraodlk tényezőn,
a fogyasztón kellőtt elbuknia, lilává kilátástalan véllolkoado a
vásárlóktól “áldozatok órán ie” követelni a tárogatóét. "Üt—
zottoágl gyUlóookkel noa ookro Begyünk • koroantálja a Magyar
Pénzügy az Xporogyeeülot tervót -t a fogyaoztóközönaégnek, ltogy
ulhiggyo. uult aa hitetlennek tort. eoa lelkesítő ozovakre,
lumen kézzel fogható bizonyicékokro van szüksége. 'sért a bizottoégok működéoátöl kellő sikert eeek akkor várhatunk, he ezek fö
föladatukká tűzik ki annak bebizonyítását, hogy o hazai gyértaány van olyan jó, aint a hooormonü idegen toroók. ” /m/
Mt Iparpórtolóo célja non utoloó eorban a kisipar átaantéeo
volt, hiszen amíg az ipartárogatóé, vagyis az állatai beavatkozás
a aodorn nagyipari burzsoázia koncepciója, addig az iparpártolás
aőgött a régi kisiparos céhpolgár állt a aaga elavult obozolutisauukori ulkópzolósóival. ooolynek lényege a verseny kizárósa.
Az ográriusok előretörését ez osztrák agráriusok la ölősegí
tették. /* őrlési forgnloa eltörléséről a két kömény ogytaósosl

- 30 kötött szorzódé©** intézkedett* Ugyanakkor a kiogyazúai válság
által kiélezett hangulatban eokkal élesebb agitáció folyik a
Lajtán túl a magyarországi iparfejlesztés ollon* Mint láttuk* az
osztrák kormány mór koráWmnit « legkülönbözőbb eszközökkel kar
colt az ilyun törokvéook ollon*
Az uj támadásoknak azonban váratlan eredménye la czülotott. A
nemzetközi érdeklődé© folkoltóoo, amit korábban a magyar kormány
oem reklámmal* sem ujeágkoamünlkékkel nőm árt el* az osztrák tá
madások révén magvalósult*
Az állami ipartámogatóé adott gyakorlatát talán a textilgyá
rosok köréből kritizálták a leghatározottabban* Így évi jelenté
sükben orrnak alapjaik kérdőJelezték meg* "Nagyon kívánatos* hogy
uj toxtilgyárak létesítésénél, illetőleg szubvencionálásénál bizeftyos tartózkodásoal járjanak el* ée hogy az uj telopok kreálásá
nál ogy kissé lassúbb lépésben haladjunk.**Az érdekelt gyárosok
asg vannak arról győződve* hogy az iparfejlesztési ekeié súly
pontja nem oz uj gyárak számszerű szaporítására holyazondu, ho
nom arra* hogy oly gyáripar keletkezzék* umoly a boldogulás ála
don előfoltótelével bir*** /SG/
Ugyanezt a gondolatot fogalmazta meg Wales Darthold* e
Textlllparoeok Országos zövetcégének elnöke* nagy tetszést arat
va a GYGuZ választmányi ülésén* mim Iporfejleaztéenok lényege
nem abban keresendő* begy uj gfinA állami kedvemé nybsn része-

sittosasmok* hanem óbban* hogy aindon egyse gyárnak megadassa
nak fejlődésének elemi feltételei*" /57/
A korábbiokban mér utaltunk arra e tényre* oooiy szerint az
ipartámogatóé hatékonyabb kibontakozását fékezto,liogy a nagyipari .
burzsoázia nem rendelkezett olyan szervezettel* amely egyrészt
megfelelő nyomást gyakorolhatott volna a kormányra, illetve*
amelyre a kormány akár az agráriusokkal özemben támaszkodhatott
volna* az agráriusok előretörése különösen nélkülözhetetlenné
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tette a burzsoázia ollontóraodésőt, oalriok nyitányét jelentette a
OYú^i raoyalukitása 1902-ben.
A korodry iparpolitikája egyre szélesebb körben váltott ki kri
tikát, ollenélléat. Lgyoa jelenségek bírálatát felváltotta az
étfogó kritika.
A GYŰ .z aér röviddel létrejötte után, 19U2 öuzén nagyobb ak
ciót Indított ez 1099. 49. te. raédosltáoo érdekében, aaelynok leg
főbb fogyatékosodgát abban látták, hogy noo foglalkozott a közczállitdsokkol. fölhívdooai. éo kérdölwol fordult tagjaihoz, hogy
széooljonak bo tapasztalataikról. A cvu jz io felvetőtto, hogy az
iparágak falooroléoa halyott oélazorübb Ionra a közgazdasági
indokoltságra hivatkozni. IJogkérdőjelezik a szubvenciók adott
rendszerét, arait fel kollano váltani a tomolóc értékével ará
nyoson eaolkedő tonaslósl práaluaraol. biztosítani kell, hogy ez
állami téaogatés révén ne károsuljanak az abban noo részesülő
régebbi vállalatok. /B3/
illuronynl Károly korookodeloraüyyl rainiaztor 19U4-ben emlék
iratot dolgoztatott ki oe Iparfojlosztésröl. £* az 1099, 49.
to. főbb fogyatékosságaiból Indult ki, arai agyrészt az iparágak
taxatlé felaoroléaában és abban a kikötőobon gyökorazott, hogy
csak uj toroőkot aoghonosité üzen részesülhet állcol kedvozraónybon. -* oalókirot szerint "oz lporfojlooztéobon csők főbb elve
ket lobot megállapítani, de generalizálni neolehot, q Indón egyes
osot önmagéban, összes viszonyai flgyolorabevételével bírálható
esek ol.‘ az oalókirot alapvetően szakított a fennálló gyakor
lottal. Így a taxutiv felsorolás helyett célozorübbnek tartot
ta a közgazdasági órdokok flgyeleabevótelát, e agybon a mér raoglávű vállalatok támogatását. "Közgazdasági szempontból általá
ban fontosabb a már fennálló éo aogorőoúdött Ipar további ki
terjesztése, "int uj vállalótok láteeitéoe."
Kivételes özetekben tehát fennálló gyáraknak is kellene ked
vezményeket biztosítani. függetlenül ettél, hogy korábban kop
tak-e vogy sara.

- 36 <0*NB viszont' tervszerűnek kell lenni# az Iperfnjl ■■■tlel
ekeiének", uj gyár léteoltóéinak táaogatáea esek akkor oéluiarü, ha a ooylávűk rtoa vállalkoznak a bővítésre.

Figyelőébe kaU venni e M r eegl*W fisának érdakoit, de
azt non szabad olyoódon túlhajtani, hogy orrú hivatkozva to»
gadjók aeg a táaogatéet kflegenáeeégUag indokolt uj rlnfitlenh
tál. A oeglévő hazai ipar különösen akkor szorul táaogotáora*
ha a külföldi konkurronoia eogpróbálja veszteségre ozoritoni.
e M például a glpUwrken tlkb— lr előfordult.

1
I
I

I

Elő kall sogltoni a gyárak opooializálédáeát. különösen a
papíriparban és a gépgyártásban, a kisipar nem lobot akadálya
a támogatásnak, ha non tudja óhazái igényeket kielégíteni. A
tásogatós oldontótónok alapját e behozatal képezi, Így ez oo1okirat őoazoállitáot közöl azokról az iparcikkakrül, anolyok
hazai gyártása a fogyasztásnak aég 00 ,j-ót ooo fedezi,
na onlékirot oikraozdll a külföldi tőke oegnyoréoo oellott.

I

“•to itthon... ez erő ée tőke non található fal. keream kell a
vállalkozóét külföldön. •« idegen töko e noozotl erőt gyora; itjaj a vállalkozó nyerssógot, a tőke gyflMloaét kiviszi ugyan
az országból * onl a nunzuti vagyonosodén ozanpontjából hátrá
nyos ugyan -, de ex anyag ée — ka haazne lttnarod azorazágbon." /m/

'* colékirat vitc>thetetlannak Ítéli az agyagi ténogetáe
czükeégeo&égót, uni lehet egyszeri segély, segély a toraclóc
függvényében éo kölcsön.
Végül az ealékin&t ránutet az iparfejlődés ée a szociális
kérdések összefüggésére is, de önnek flgyoleobevétolét az ipar
kozdotlogeo voltéra hivatkozva coafc korlátozotton tartja cél
szerűmét. Így a betogsogályoBéai törvény revízióját, a kőte
lező bolosetblztooltéet, továbbá e munkásak érdefckópvicolstónok szabályozásét, az ipari bíróságok azorvacócót. a (sztrájkok
éo a nunkokizárások kérdésének rendozásét.

.
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Aa oh.Ilkire*t olyanIdőbon kolotkczott, 1004 néju&áhan, onikor
roűlio remény■volt, ha non 1c c politikai válcóg megoldására,
de m parlamenti béke oegteramtéoéro, mai ölősegíthette volna a
céltudatos állami ipartámogatóé k Ü M i M c i t , Miután m m tok
kal kú&j'ob ezek a remények meghiuoultak, o gazdasági kórdéoak
lomot lakörültök a napirendről, o Így az emlékirat io aogvolóolthotatlczi maradt. vöjátoe módon as egyoGült ellenzék le o
lojalitás üo aa ©lluiizúfcicég úllontnendboában őrlődve, kozni ogy
övig félretette gazdaGági kövotolőöoit. o nagyobb jelentőséget
tulajdonított az önálló vezényszónak, mint az ónálló vámterü
letnek*
Az 1699* 49* te. ölapjónvógül 274 iparvállalat részesült
állami kedvazmónybon* /ld. 11/3* táblázat*/ A korábbiaktól el
térően gyakorlatilag a kedvuzménybcmréGzeeltett vállalatok
túlnyomó többsége uj alapitéo volt, hiszen amíg az eloő Ipartámogatóéi törvény által biztosított kedvezményeket 67 .j-ben
vették igénybű uj vállalótok, o o másodiknál az az erény gya
korlatilag változatlan maradt, addig most 86 $**ro emelkedett A
gyáriparnak kifizetett állami szubvenciók évi öeszege 1899 és
1906 között közel négyszeresére emelkedőtt* azaz több mint
1,7 millió koronára* A kedvezményben részesített vállalatok szá
ma ugyanakkor csökkent az előző időszakhoz képest* Ez eldősloíjűoon a már jelzett folyamatok következménye, e csak néoodoorben o gazdooóg áltolénoo visezaoeéoénok, hiszen ez a vioezaooée cook viazonylogoo volt* 1896 ás 1900 között 7*1 J,-kai nőtt
a gyáripari vállalatok száma, 38,6 ii-kal az ezekbon foglalkoz
tatott alkalmazottak száma, áo 49*1 ,j-kal a termelési ártókük*
/oq/ ab állami kedvezményekben réozeeltett gyárak iparági oogoazláae a főbb iparágukban nem tért el Jelentősen o korábbiak
tól, a vegyipar 16 ,^-kaI szerepel* a vae- és fémipar 13 irkái,
a gépgyártás 11 .j-kol* végül a textil- és ruházati ipar 24 „jkal. Vagyis az iparágak kibővítése gs 1099. 49. te* által agya
korlatbon cooDlfdlo eredménnyel seri járt*

I
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A jiazai gyáripar kialakulóba éo uogorööodéoo a századforduló
ig# pórooulva az azt követő gazdasági rocoaszióvol, s korábbiak
nál sokkal határozottabban követelte meg a közozállitáook ée a
haüsoroyszállítások étfogó ezabályoxáeát. A hazai nagybarzsoázio
le egyre nagyobb figyelmet fordított ezekre o kérdésekre ée
követeléseik középpontjába állította őket, ami egyben közvetle
nül nem érintette az agrárius érdekeket*

önnek megfelelően az egyet? szakminiszterek hoztok ugyan intéz
kedéseket, ezek azonban vagy nem valósultok meg, vagy nagyon
szűk körbon mozogtok* Nogodüs ándor kereskedelmi miniszter már
1ÖÖ9. julius 22-én lóiratbon értesítette az Országos Iparegyoeületot a bolügyoinioztorral folytatott tárgyalásairól orrnak ér
dekében, hogy & törvényhatóságok ipari beszerzéseiknél a hozol
ipart részesítsék előnyben* zéll Kálmán valóban rendelettől
fordult őzt kővetően a törvényhatóságokhoz, városokhoz éo közsé
gekhez, fulezAlitva ökot arra, ix>gy hozzanak határozatot a ha
zai ipar elsőbbségének biztosításéról /61/
A rendelet jelentéktelonaégét mutatja, hogy ebben az Időben
nem egészen 3 millió koronát tett ki a törvényhatóságit városok
jpari beszerzése, ennek is hormodét a főváros jelentette. A vár
megyék ipari beszerzése ugyanakkor alig haladta mag a 4 millió
koronát, ezek közöl 12 megyéé pedig a 2 U.0 U0 koronát som érte
el, ugyanakkor, amikor az állami vasgyárak ipari megrondoléael
10 millió korona körül mozogtak* Hasonlóan Jolántóktálamnak kall
Ítélnünk uloasica Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternők
azt az 1900 nyarán hozott rendeletét, amelybon utasította az
összes felső*, közép~ ée elemi Iskolákat, hogy kizárólag magyar
gyártmányú füzeteket, irkákat éo egyéb iskolaszereket használ
janak. / W
1901-bon a kormány a Koroskadolmi riuzetfiugykőrébc utalta
s közoz6Ilitóm M al kapcsolatos igazgatási toöndőkot. G® az ad
minisztratív intézkedés nem Jelöntött ténylegoe változást a
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küzszállltáoofc tarén. Ugyanokkor a ÖY01Z megalakuláoa utánközvotiönül szőlős átfogó akciót koddonónyos a közszállltáook ronuuzéoéro, -óreloozili m indokolatlan;külföldi beczcrzécekct, o
1902 dooombor végén átiratot intéznek a GYO^Z összes fiókjának
elnökéhez, amelyben tájékoztatást kórnők mindon közszóllitóei
sérelemről, /Go/* Myilvánooaógra hozzák ponton adatokkal az ál
latni intézménybe külföldi beszorzásait.
Mindazok alapján követelik a közszállttáook átfogó reformját,
amelynek alapelve, hogy a közozállltás noa könyöradossóny, hanem
Gzorzádóoüc viszony, A fennálló gyakorlat számos siómét s GYO ^
- és óltolóban a hazai burzsoázia - joggal kifogásolja, Így a
kiírásoknál éppen a logfontooabb munkáknál sürgősségre hivatkoz
va nőm tartják be a pályázóara biztosított 30 napos határidőt,
a kiiráook gyakran nemhatárazzák meg a szükséges mennyiséget,
noo biztosítják a pályázatok titkosságát, Így a kőnkurronda
gyakran tudódéi;t szőrözhet a pályázási szándékról, non megfele
lőek a minőségi követelmények, eltérnek a kereskedelmi szokások
tól,laoou azügyintézéo, noo ritka a fennálló rséelkazőaek elle
nére a 7-0 hónapos várakozási idő, az anyagvizsgálat szaksze
rűtlen, az anyagátvétel rendezetlen, hiányos ezollenőrzóo, ami
lehetővé teszi külföldi áruk óladésót, a beszerzési források
konkrét előírása ozükltl a versenyt, vissza kall térni a korábbi
gyakorlatra, amely szerint lö százalékos ráfizetéssel le magyar
vállalat kapta a oegroadelést,A fonti alepulvnok mogfololőon a
GYUoZ kezdettől elutasíts*tm, hogy a kömény a küzezállitást
gyáfcran szubvenciókét* Ítéli oda, vagyis egyes vállalatok állami
támogatásának eszközének tokin11# áralmozték egyben ez dinmi
gyárak tiaztossógtalon versenyét, miután a kormány a pályázatok
során beérkezett legolcsóbb ajánlatokat gyakran fölkínálta az
állami gyáraknak. /04/
Végül a üvg i2 aaémoa ozaktanácskozás oroctoényoképpon megfo
galmazta saját törvényjavaslatét, ez nemcsak a réuzletoe java©,*
latot tartalmazta, hanem a végrohajtúoi utaeltóst és a részletoG
indoklást is, a véglogoo változat 1905 júliusában jelent meg.
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A törvényjavaslat kiterjedt gyakorlatilag az öeszee nea aagánjallogü intézményre, kimondta, hogy közozéllltás coak oegyur ólloopolgémak adható, kivétőihez szükséges a közczóllitésl hívótól
engedélye, pontosan ozabélyozta a pályázatok ás versenytárgyalá
sok oédját, illetve aellőzásénok lehetőségét. A 12 paragrafusbál álló törvönyjavaslatot löG pontos •égrabajtáel utasítás
követte, oaoly foglalkozott o pályázati hirdetéseknél követendő
sljárással, as ajánlatok kellékéivel, • haárkaestt ajánl nt~'tárgyalásával, az odaítélésiéi, a szerződések kellékeivel, a
ozorzfldásak toljosltáoávol ás ollanörzósável, a segrondoléa fel
osztásánál követendő alvóidtól, a közozállltási hivetellcl és s
közszállítási kataszterről. A GYüsZ válaoztaánys gyakorlatilag
azakelá egyik fontos öleseként 1904 októberében tagjai csáaára
kötelezővé tette o hazai beszorzást.
kormány oör oolltott ooláklrota szintén foglalkozott a
kezssállltások kérdésével, uait az Iparfojlosztáo "egyik leghothatóeáabb oezküzénok" nyilvánított, a jovosletok azonban
tarjodolaükban éo oólyoógükben la tiaooao olaaradtak a OOóZ
-keiájától. /(Mi/
a

A hazai burzsoázia vezető körei a századfordulón a küzszállltásokhoz hasonlóan sgyro nagyobb figyelőét fordítanak a hadserogszáUltés kóródáeére Is. “*0180 Uerthold hosszabb ujoágcikkbon elütni a raegyor ipar ás a közöc liadsoreg viszonyét,
örvendetesnek tartja a kedvező változásokat, aég ha non la kislégltőok. a továbblépést ugyanbkkor noocooka hodügyolnisztórluntól várja, hanem legalább ennyire a magyar iparosoktól la, A
különösön sérelmezőtt tengerészeti mugrondsióoek hóttűrében
ozarinto noo a haditengerészet közömbössége kurustir.dű, hunom
s lohetőoégok hiánya. /ÖG/
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A hadügyminiazter már 1099-bon biztooiotta & delegációt* hogy
Magyarország o falaméit kvóto arányában fog megrendelésekből
részesedni éo az ujnbb nzerzödáook megkötésénél igénybe voozik a
•agyar korookodoloaíigyi miniszter közbenjárását* 19üü-bon ujabb
Ígéretet tott a kvőtonrány figyelm b w é tólére éo oz uj magyar
gyárak bevonására* Végül még ugyanabban oz évbon megszületett a
hodügyoinioztor éo a magyar korookodolml miniszter mogállapodáoo a hadscrögozállitáoról* £z kimondja* hogy lehetőség szerint
Magyarország nindon cikknél megkapja a kvóta arányának megfelelő
részt* a hadügyminiszter törekszik ezt a már fennálló szorződéeekSll la megvalósítani* a legolcsóbb osztrák érát felkínálják a
□agyar jelentkezőknek* o ha ccak ez sikertolan marad*Ítélik oda
űz osztrák félnek. A szerződé** magában foglalja a delegáció elő
ző évi határozatát* amely szerint © hadügytainiozter köteles min
den évben cikkonkónt kimutatást készíteni a magyar ksroskodelmi
minioztor ©zámára, e annak esetleged észrevételeit figyelőmbe
vonni* az érvényes szerződősek moghooozabbitáeát szintén a keres
kedőim! minioztor véleményétől teszi függővé* a hadügyminiszter
megrendelést biztooit a magyar iparnak az uj tábori ágyuk beszor
zásénál* oz ogyos ktonol ogyoégok kötelesek szükségleteiket le
hetőség szerint állomáshelyükön beszorozni, a nagyér szállítók
szóméra kötelező a hazai beszorzás* a megrendelések odaítélésénél
részvénytársaságokkal özemben az egyéni eégek előnyben részemülnők* a hadügyminisztérium viszont csak korlátozott mértékben vesz
igénybe fegyencmunkát* A hadügyminiszter kötolozottségot vállalt
ogybon* hogy o hároQ alap-tormékcooportnői /posztó* pamut és lan*
bőr/ a megrendelések 34,4 százalékát a magyar iparnak juttatja*
A megállapodás rendelkezései kiterjedtek a haditongoréezotre is./G7/
Mór a megállapodás számos kitétele magéban foglalta* hogy a
magyar ipar ezt követően oc© részesülhet a kvótának megfelelő
megrendülésben* hiszen előírta a "lehetőségek" figyoleabovéto
lót* ami cöuk a veroonyképuo iparágak számára jelentett mc^nyug-
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tctö öogoXcáut# Így a fKK&gyvaJMeztérluis 1901-oa több ciánt j&o
millió értékű &cggrao<$oléeatb61 o oigyar ipar 31.6 aszalókkal
róozcccdett* c haditengorészat közel 46 millió koronáé oognandoléseiből viezont cnak 15,06 ozázulókkol. ezt & vényt állapitol
ta meg a aocyar delegáció ie, annak megfelaltfan l&ö2-oe határazztában *utcaitjfc lóhát a közös heuüpynsininzteft, ítogy togyeti
oly intézkedéseket, hogy a hadsereg £& a fi&di tongaréezet eliátöiibor ée fclazorelóoóbon o túszai ttffliUd ée Ipar a kvóta
arányéban részesüljön, áe hogy Magyarország ama* iparégekUnó,
oaciyakbea vőraanyképee* ne? imák © kvóta arányéban róoc#«Mjön
acgrandalécakberj* hanem olyan arányban* mely kárpótolja ée klógészili © kvótáját: azon faiszarölési cikkokrv fáruit©ti összerak
után is* melyekből a megrendelés Magyarareaégon éppen nea* vagy
rmm a kvóta arányában történik#4 a avhémfitaa laecfogalmazás? minden túlzás nélkül történelmi jolcntdoégü dlióofoglalóét tükröz*
Lesiend arról az illúzióról, hogy Megyaroreaég réözeaülí*ot óiná m iparcikknél a megrendelések szánéra magbatéramett hányad
dal, ehelyütt olyan "aaakoeltéot* javasolt, amelynek révén e
birodalom két részének ipara ezorveaen kiegéezithvti ogynáat,
az 1902-or hadi tangaréaaatl merjrcndaléeoknél a magyar réezaréoy meghaladta a 1/ '.százalékot, igaz. ISGö-ben viecsaesett as
19 ól-oa szintre# da ugyanakkor a magyar ipar közöl 33 százalék
kal réezeeockltt a tadearog mogrendaléocibél. Hemaaak ezek az
adaték mutatják a két miniszter ng?áliopodéeóruafc orodoónyoeeégút* hanem as a tény la* hogy a delegáció uléaain a hagyásé*
nyoo eéroimok helyett, azokhoz képont viszonylag mér jolontéktelo*i követelések kerültök előtérbe. Xgy Pap Géza javasolja,
hegy a kincstári gyárak tormáiéeét amámitéik be « osztrák
kvótába, a kocipanzéció pedig 1agyam kötolosö jellegű. /SS/
A kincstári gyárakra von®ttomé köveveién annyira képtelennek
tűnt* hoyy a delegáció caafc ogy jóval ciéreékoltobb - ée reélioabl - változatét íogödte ül, A hodögymlnlazter a határozatra
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adott válaszában Ígéret©t tett, hogy a kincetóri gyárakban kifihatott bérokot a jövőbari beszámítják as osztrák kvótába, ügyenakkor © kompenzáció jegyében a magyar ipar kapta a tuséreégi lőozormgorondolések 50 százalékát.
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<vz ausztriai ipari körök nem kié aggodalommal szemlélték ozoket
o minőségi változásokat. Fitroich hodügyainiostort felkeresték
az osztrák vao- éo gépgyároook küldöttei, © körték,hogy • szálXitáooknéX & jövőben io a kvóta arányéban osszák el. A Relchsrotbon oXyon interpelláció hangzott oX, amely ©éroloozto, hogy a
hadügyminisztérium legújabb iővadéknegrondolósének több mint 60
százalékát nagyér vállalatok kapták. /G9/
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A korookodaírni miniszter 1903 májusában a GYUJS-nok küldött
leiratában további rondalósok elmaradásáért a magyar iparosokat
okolta. "Több alkalommal tapasztaltom, különösen az utóbbi időben", - hangzik a leirat - “hogy gyárosaink a közbe hadügyi özükságiétokro hirdetett nyilvános é© ozüksbb körű versenytárgyalósokon vagy egyáltalán nőm vesznek róőzt, vagy pedig ha részt vetsznők és árajánlataik a külföldi gyárosokénál drágábbak, akkor a
külföldiek részéről tett ée a hadügyminisztérium által felaján
lott olcsóbb egységárakért coak a legritkább esőtökben vállalják
©1 a szállítást... a közöo hadügyminisztérium a hadügyi szükuóglotökből a magyar ipar termékeit kvóta szerint megillető róoz
szállításával le külföldi cégeket kénytalon megbízni." 070/
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Zz a leírót ozolgáltatott alapot a GYü^Z felépítéséhez. Vála
szukban alaptalannak ro/nősítették o katonai hatóságok állítását
ée követelték egyben az lüuo-oe megállapodás ée a delegáció
1902-og határozatának maradéktalan végrehajtását, érelmeztók,
hogy eem a közös külügyminisztérium, sem a közös pénzügyminisz
térium, ©cm a közös szómozók, sem a közös bank aeyrondolóeöinól
nőm vcozi figyelembe a magyar ipart, a kincstári gyárak/bécsi
arzenál, pólói tongoróoxoti telepek, bécsújhelyi lőszergyár,
hlumeul lőporgyér/ termelését az osztrák kvótába kuli beszámíta
ni, miutón mind Ausztriában van és ausztriai alkalmazottakat
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foglalkoztat, A
kielégítőriek Ítélte u megrondolécokat a
posztó-, pasait* éo leltáruknál, a kézi fegyvereknél éo némely
16 zorcikknél, tázceyti acélokban azonban & magyar géyrakat nem
szólítják fel ajánlóttételre, vegy codk közvotvo, érdokolt
euciztrtai gyéreken kareoztül, ugyanokkor hiányát a magyor gyárak
Informálása, o előfordul az is, hogy egyau cikküknél taljason
mellőzik a magyar ipart, hohéz&éget okoz a minták megtekintése,
hátrány,hogy az átvétel Dósodén vagy v&ener-tkHJatedtb&fi történik,
a GYO'íí: mindaMk alapján javasolja az 1900-as magállapodás módoeltóoát ú delegáció határozata szerint, a kincstári gyárak toroolésónak részleges beszámításét az osztrák kvótába, a szükaégea
mintákat és kiírásokat n hadügyminisztérium küldje meg o GYQ^Znak is, o porondult tornákefc átvétel® a magyar gyér ozékimLyén
lágyon. /7l/
>« év végén s CYOjX faltérjoeztént intézett a kormány több .
tagjához, ebben sérelmezik, hogy liugyarorszúg nem kapja meg a
kvóta orányébon a mogromJolésokot, mivel azok jelentős részét c
hadügyi kormányzat ónját gyáraiban állíttatja old, A kincstári
gyáruk termelését tehát legalább részben az osztrák részhez koll
uzácixtanl éo a magyar szállítások arányút ónnak megfelelően fal
koll omolni, A magyar állami gyárak rendezkedjenek be ágyük gyár
táséra éo no olyan cikkeket termeljenek, caolyokct a magénipor
mér előállít, lbo4 január végén a GYUi£ a min1azter©Inukhoz irt
felterjesztésében megismételte ezeket a követeléseket, Kétségbe
vonták a hadügyminiszter által közzétett adatokat a rendelések
megesztéuáról, miután számos ezállitóképos iparág megközelítőleg
nem kapja meg a ró esd részt, rz csatonként magosabb hazai éra
kut a kincstári gyárak ellenerlzíéststlom, Irrullia áruival ma
gyarázzák, illetve azzal, hogy ez osztrák gyárak a magyar konkurroncio eltávolításéra mostorsógeonn lenyomják az árukat, majd
újra felömölik, a
követeli magyar arzenál folállitósát,
a kompenzáció alvónak teljes érvényesítését, petites kimutatást
a hadügyminisztertől, ttegysror&zág számára külön kiírást és oegrondolést, amolyoket a kereskedelmi miniszter ellenőriz, /72/

j
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Zsntrolverhind dór XndustrieXlen Öeterroiaho, a Dund
üeterrelchisoher Industriollor ée az Induntrlellor-CXub állandó
közös bizottsága válaszul o CYO.Í feliratára kérvénnyel fordult
az osztrák delőgáalóiios, ftbbon kifejtik, hogy n hadügyminiszter
kompenzálta ji zagyar Ipart, a zogyar delegáció határozata mancsok
os osztrák Iperrti ©érelme®, hcjnom a hadügyi és tengerészeti igazgutaera le, o vereony kísérdau - umlt végedsoron © UYü ^ kévetői
- vonzélyezteti u itudoarcy huroképoeeégét esetleges háborúban,
Kérik ozooztrák delegációt, lUtdkQEsan cac olloe, hogy ac ausztriai
kincstári gyárok teraelécét az oextrák kótábor. ©örüljék, ©gybon
elutasítják is ko»por.ráclót éo egyágas érakot követelnek, a UVü^i.
a magyar delegációhoz Irt emlékiratában olutorltio oz e&Ztréfc
választ ée öegisfciétli ü korábbi követeié©eket, /73/
A

o kfticoMo lic itáló© nflü Utolsósorban taktikai okokból
történt, a magyar Iparosok féltették a mér elért oredmónyeket, az
osztrákok pedig megrettentek a további magyar előretérés lehetőcégétől, .» vuluougnak ookkal inkább eegfelolt a Magyar Pénzügyi
értékeiden, coely oliferorőGft uié-t a hutíügyüinieztur eröfeoalté©ölről, /74/ A vitában ugyanekkor hasonló toktlkri jelentősége
volt a ftulchsrat március 8-ra összehívott ülésének la, melynek
az ujonejavsslatet kellett megszavaznia,
02

A közös hadügyi igazgatás nőm akarta eryértoloü állásponttal
megnehezíteni ©z osztrák komány helyzetét, balkor azonban hír©
ment annak, hogy a oaahek ettől függetlenül obstruálni fognak,
non kóüott a vórt állásfoglalás een tovább, *■ haditengeréezot
Ígéretet tett a magyar igények kielégítésére, /78/ Május 19-ón
Tisza a magyar delegáció hadügyi albizottsága előttlomértette ©
kofiáóny álláspontját a kvétaezerü elosztásról, *-z csak részben
felelt boq u úVc & elképzeléseinek, Így például a kincstári gyóraknál esak e kifizetett nu»tkuoárotc flgyelanbovételét tartotta
BZüfcoégosnok én nem o taljoe termelést, az osztrák iporocok juliuc
8-1 határozatát követte a GYO^Z Juliim 9-1 beadványa, az először
ismerte ol a hadügyminisztérium pozitív köezoledóeát, a egyben
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- m o agyban hajlandó volt mlnimuofcónt Tisza álláspontját elfogadni.
Ezenkívül követelik, hogy a ©zükeégon cikkek jegyzékét küldjék
raog a GYŰ Z-rmk, továbbá ismertessék iparcikkenként a felosztási
kulcsot, tájékoztotéot kérnek a magyar kormány és ahodügyminlsztórium megállapodásáról, © kérik a szabadalmi kérdés rendezését.
tsz utóbbit az tette azükoégaueé, boy különösen a hóditengerészet
mugrendoléeainél gyakran osztrák szabsd&lomol védett iparcikkekot rendeltek meg,ami kizárta a aogyor gyárak vareenyét. Serényi,
keronkodolemüny1 éllaotitkár, augunzt jg 11-i válaszé bán értedtette a úyu 2-t, hogy at «J 0 cm-ao tábori ágyukhozszükséges
anyagok és iparcikkek jegyzékét «s érdekeltek rendelkezésére boerétja, de a nyilvános közzététel elölttekintottol az adatok bizslatos jellegéra, elzárkózott* A küzdőimé eredményét mutatja,
hogy évról-évre emelkedett a hadsereg ée a haditengerészet nag~
rondolénőinél a magyar részarány, iny 1906-ban a haditongoréozati rondoléook kurdion nogyodo jutott a magyar iparnak, oz
ösozrondoléaoknél oz az erény pedig 53,4 zzá&alók volt* /7ú/
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A ozázadforduló után
a magyar gyáripar legnagyobb al
karét « hadinugrondelésekért folytatott berohan értő ol.

4.

13j7. 3. m^lNYUKKK,

uj ipartöaügucáoi törvény a korábbiakhoz képest joioatűsón megváltozott körülmények között ozületott* bonok egyik ulőfoltótoléröl, a huzal nogyburzeoózla ©lörotöréséről már róuaiutoeon szóltunk o korábéiokoun, iminm nettoalo jelunteoógü volt
a koalíció hatalomra kerülése, hiszen kmauthék évtizedjí« óta
hirdettek oz önálló vámterület azükségoeeégót, kormánypártként
azonban noo vállalhatták a felmondó© következáényalt. Ugyanok
kor ú koalíció pártjainak nem volt olyan kapcsolata a nagyburS&oéziéhez, aint korábban a txxatmdalvú pártnak, noonyoréréhaz
viszont ztórányi személye önmagában noa lehatott elégséges. -z
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önálló vámterület '‘elárulása" szintén megkövetelte o közvélemény
megnyugtatását, Nua véletlen tehát, hogy éppen oz volt az a törvónyjavcalct, aciolyot e korzóny öltőként terjesztőn a képvise
lőhöz e lé , núQ a kelteágvsaóGi törvényjavaslatét i* aegvliavu,
"bürgőcen dem onstrálni k e l l e t t a z t, hagy síi már készülünk A© tus
1917-ben beálló gazdasági önállóságra" - Írja a koráény szándé
kairól a ífcitjyar Pénzügy,
A törvényjaveaiatol mint koroskodelsvt miniszter Kossuth Feronc terjesztette 1909 október I2~ón a kópviselőfriz ólé, e szö
késre* bizottsági üléseket követően október 20-én kezdődött taog
az éróeal vita.
+& előadói beszéd a törvényjavaslat dütaoimtrativ jellegét
emelte
t&erint a Itoruüny "l^unie akar óe tud dolgozni, © e
magyar népnek, a magyar hazának haladására aindent meg fog ten
ni, aolt egy dolgozó parlament áttenni fcápea.” A türváayjevoolt:tot az önálló vámterület hiányával indokolta, értékel tetve,
hegy %a aeuk átmenőt! állapot, ázzál azonban önállóntmondáeba
korült, hlozon h© az iportámogetáet @z önálló vlntcrülat hiánya
teszi szükséges**, ©kker a eegvoléeltás küszöbön a törvény alap
jelben feleslegéo, Gat az előadó cxzzl az órwol biliérőlte meg
áthidalni, hojy oz önálló vómterülot pogkövetcli az oaztrákoké
hoz hasonló kötelme* ipar mcgalspozáeát, Miután az önálló vám
terület a ker-*ófg>rograa róczét fcépezi, a törvónyjnvoolat ölősá
git! e külföldi tőke üoáműáaiti Vagyis a törvény eélja nenr oz
önálló vámterület kompenzálása, honom fordítva, ogyonacon unnak
előkészítése az outarkla jegyében. a politikai aóloknt azonban
nehezen lőhetett a gazdasági lőhetőt?,éjekkel öoozaOQycztotni,
így az előadói beszéd üjabb önolüterttMiKSéneaz © kettősség,
miután a közgazdaeógilag Indokolt iparágak támogatósa utón kö
vetendő óéiként vázolja a gazdasági önellátást,
A törvény o korábbiaknál ookkal aaéleeeöb jogkört uiztoeitott
a kormánynak, ami azonban oág a koalícióé pártok ooreiuun le
nyugtalanságot okozott, ^ast a nyugtoleneéget kivonta a küzgozdű©ági bizottság ezzel a megkötéssel feloldani, hogy a kormány
cook abbén az esetben gyakorolhatja jogait, ha törvényes kültoég-
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vetési féÜKix.uhaaaáw von. Uároonnyire indokéit lUtotlt; politikaHág «v*v ilyen M # M 8 t au esetleges pelitlkei uxuui.ytslaMég
kitörj©aztáae a gaeieeégra kconly veiúílyt jclontrtt c r-ogyipur
szárára ée egyértolaöen cröktcantette az ipartáaogcitée hatásét.
Kossuth Ferenc szintén az önálló véf(területtel igazolta a tűrvény sz&fcnégeeoégét, ehhez járult egy "ér «H>yl>sh«tűnőn oakre*
nloztlkus o.lképzolóa, *arly ebbel a korábbi illúzióból indult ki.
hogy m "úri osztályok" oognyerhetől; e z ipar estánám. conr-uth a
törvény további céljaként jelölte bqq c külföldi töke bevonását
"naacaak xuestrléból, honon ágiiéból. 'rtwciaerszógbúl, Viaszországból, t.íwtoruzájbó.’. ie". A vita odrán (tolié Lajos nór azt
követelte, hogy a törvény aandjr ki « önálló vámterület I9iööo vagy IVlft-es fölállítását.
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Illan Hadraazonban pontoson rémitat m azzal kapcsolatos
allontBoad'ar&i *1te a nagyipar képviselői látni fogják, hogy ok
• véaköxösoég alapján ia szépen prosperálnák és tekintet nélkül
o* önéllé vámterületre, aenélynkot kopni*, vajén al ébresszen
bennük vágyokozáet a gazdei-ági önállóság iránt?"
•íoaouth párthívei ozására kasaiv lojalitás! konfliktust oko
zott acörvényjeveslat. cnnofc oyyik tényezőjére autatott rá
Xullo tloniut "Hélétlanaág bélyegét viseli aegán ez a törvényja
vaslat, éppen a kisiparosokkal nzonbm, kiknnk legnagyobb rószbon köszönheti * függetionaágl pért aai helyzetét," Lengyel Zol
tán szinte aér ellenzékinek tűnik, italkor a kisipar téaegatását
követeli saját vezéréről* “Aiáporeaelflk tönkrenannek, a ezt tét
lenül rtoti nézhetjük, azok a hozónak lagderekabh, logbecoületoeebb polgárai közó tartoznak, különösön a függatleneégl pért
szempontjáhél.*

j

UárMoroiylre különbözött le a vita s korábbi ttirvónyjwsslaj
tok vitáitól, Uáinonnyiro nagyobb volt is az órdefclödóe, az
iporfujluaztea érövei kérdései alig kerültek napirendre. Méreéklfidtek az agráriua ellenvéfcmények ia, oat elsődlegesen a koalí
ció öoozotótőiével aegyerázhoté. Lmazt űéndor a topért novóbon esők a javaslót túl gyors letórgyaléaét kifogásolta. / 7 7 / I
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nyiXtnn agrártus kövatelások egy-két mondatra korlátozódtok,
ami fzorint a szubvenciók a riozőgozdcioégtólvonják ol az anyagi
erőt, az iparosodén vezet e nztrájkhce ás n azocinlizflushoz,
Qtb. /79/
a

Az osoaáygyölé© áltol olfogrxiött törvény lényojaeon eltért
elődeitől. tör önnagében az a tény, hagy nem határozta meg kodvo?:4iényíKín részesíthető iparágakat, jelentősen nzólooi.tette ha
tályét, ehhez járult e törlés bővítésének, uj torooláol águk
buvazotúoénok támogatódq. A kedvezmények gyakorlatilag teljes
odó- éo illetékmontorrágot Jelentettek, bővült c szállítási kod*
VMOBénysk köre, az állom egyben vállolt© iparvágányok ópitéoát
önköltségen. a kodvosnányok fejében a törvény előírta, hogy
tinóm beszorzást hasal forrósból kall fodázni, o űz alkalnazottnk 7© czózrléka magyar honossági* legyen. A kedvezmények rioo
adandók, honom adhatók, arai ősintón jelentősen üuvitette a kereokodolrai kormányzat mozgósssobadságát. A 9,0# w éllanNgólyekan
túlmenően fontos uj vállalatoknál állási réozeoedéet helyezett
kilátásba. A 12.5. o törvényhatóságok ée községek pénzben! ée
egyéb fontában nyújtott támogatását szabályozta, A törvény le
ltetűvé tette bizonyos rószkodvazt?tények nyujtéeát le /például
iparvágány/,
A műnké©házak építésének támogatáséval gyakorié tiiog uj térü
lőtr© terjesztették ki a törvény hatókörót, A* 1070-ec törvény
hoz képest azok o lakások io udéasfttossé váltak, amelyekért a
lakók ugyan fizettek bért, de ezt o sunkobúrből vonták 1c, A
törvény kőtúlozta a korúakodolui minisztert, hegy az évi költségvotéo vitáját kővetően boazámoljon az orazóg gyűlésnek t\ kedvez
ményekről*
A logjolentöaeöb olűralópée azonban a közezóllitáook törvé
nyes szabályozása volt, ©mely szerint a köz&záliltáeokst a magyar
korona országaiból kall aogromtalni, n oz alól conk nz lllotákeo
miniszter adhatott felmentést, As érintett vállalatok r kedvez
ményben réozooitett gyáriáthoz hasonlóan kötelesek hazai nyoroanyogot felhasználni éo hazai alkalmazóttokat foglalkoztatni.
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Látszólag meglepő módon a törvény fogadtató®® ezéle® körökben
csalódást tükrözött* a kritika különösen két pontra irányult* A*
egyik ttomon Ottó megfogalmazó©óban» "Kossuth Ferenc non is akar
magyar ipart fejleszteni, honom azon van, hogy ipart aeetereégooon ráboritson a nemzetre* azzal a varázslattal, amelynek nova és
hatalma ogy ozóbo foglalható, obboi sggélyazée** /OO/ a kormány
diszkrecionális jogét* ami Mormon szerint agyoneoon az alkotmá
nyosság megsértése, általános kritika fogadta,
a GYO*Z szintén nőm loplozto olégodotlonségétt "Tüstént az uj
törvényjavaslat mogjolonéoo utón igyekeztünk a kormány és a tör
vényhozás tagjait meggyőzni arról, hogy a maglévő ipartelepek
órdókul kulid védőiemben részosodjonok,"
szorotték volna a kisajátítási jog kiszélesítését elérni, de
óz csak részbon járt eredménnyel, mivel "a kisajátítási Jog szé
lesebb kiterjesztését * sajnos - más társadalmi osztályok fölfo
gása megakadályozza,"
A végrehajtási utasítással kapcsolatos vitákban szintén a
maglévő ipar védőimét követelték* ® mindazon pontoknak az elha
gyását* amelyek valamilyen formában előnyösebb ohlyzotet kíván
tak biztosítani az állami üzemeknek. /Öl/
A törvény* amelyet egye© kortéreok /természetesen elsősorban
uatorényl/ ée a szakirodalom is a legjelentősebbnek Ítél, a me
zőgazdasági ée ipari körök egyaránt elutasították, z állami
beavatkozásnak ez a aértóké és ex a jellege nem felolt meg az
ország gazdasági fejlettségének* Pontosabbon e beavatkozás ha
gyományos módjait szélesítette* számos jóval korábbi követelést
elégített ki* amelyek a megváltozott körülmények között legalább
annyira fékként le hathatták* mint előmozdítókként* H m vélet
len* hogy • GTOuZ az uj törvény után is a meglévő ipar védelmét
kérte számon* ez viszont megkövetelte volna például az adórond
akor reformját le#
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Máerőezt a századforduló után lényogoson megváltozott d ocgyor ipar helyzete o Monarchián bőiül. As ipari ©gyüttmükődée
számos forrnáJa alakult ki, oolyok azonban teljesen nélkülözték 0
szükséges intézménya© formákat.A birodalom oáeik részéhez fűződő
viszony rendezőtlonségo számos kérdésben a gazdasági fejlődéo
akadályává vált, még ha ónnak felszínre kerülését oz éppon ki
bontakozó konjunktúra késleltette le.
1907 végén jelent nog a korookodolml ninisztéríuki kiadványa
"Emlékirat 0 hazai kisipar és gyáripar állósáról és fojleoztóeénok szükségéről* eiooal* Ez gyakorlatilag 0 kormány elképzeléseit
tartalmazta őz 1907. 3. te. végrehajtáséról* a hazai szükséglét
ből kiindulva az emlékirat összeveti az ipari termelést a kül
kereskedelmi forgalommal és árucikkenként felsorolja a hiányzó,
állami támogatással előmozdítandó gyáralapítótokat, mondván, a
hazai iparnak elsősorban a hazai fogyasztás kielégítésére kell
törekednie, unnék alapján ez elkövetkozondő tíz évre célul tűzték
ki 430 uj gyér létesítését 721 millió korona alaptőkéből,
144.000 munkással és 420 millió korona termelési értékkel* A se
gélyezést a korábbiaknak megfelelően az állétőka 20-33, átlago
san tehát 27 százalékáig kívánták megállapítani, m i az említett
430 uj gyár esetén korákon 100 millió koronát Jelentett.
A kereskedőim! kormányzat elképzelései szerint alakítandó
üzemek 43,4 százaléka textil- és konfekcióipari vállalat lett
volna, EG,0 százaléka faipari,7,7 százaléka gépipari, 7,3 száza
léka agyag- és üvegipari, 6,2 százaléka vas- és fémipari, 2,7
százaléka vegyipari, 2,1 százaléka papíripari és 1,0 százaléka
bőripari. Ad. 1/4 táblázat,/
A kereskedelmi miniszter kikéri o GYüjZ véleményét is az em
lékiratról* A válasz éles szembenállás az outerkióo elképzelések
kel. ulutaeltjók, hogy a külkereskedelmi statisztika legyen az
iparfejlesztés alapja, a bohózataira szükség van és támogatni
kell a kivitelt is* lemét felvetik az állami gyárak versenyének
kérdését* /Q2/

I

A negyszöbásu torvak a konjunktúra ellenére ooa valósultok
meg, Az 1907, 44, te# éltül törvényes alapra helyezett Ipertonáce
1904 ée 1909 májusa között ISO létesítendő uj gyér ©zubvancionálását javasolta a kormánynak. Az utóbbi időpontig ebből
mlndöceze öO-et /3l,6 %/ helyeztek űzőmbe, 62 ecetben /39,3 %/
pedig végül nem került sor a gyér negolapitáaóro. A létrejött
gyároknál & befektetendő állótőke vállalatonként átlagosan valómivel meghaladta az 600.000 koronát, a foglalkoztatandó munkáélétszám pociig 150 fő alatt maradt, A megvalósulatlan gyáraknál
viszont a tervezett állótőke elérte a 750,000 koronát, a munkáslétszám meghaladta a 200 főt, A gyári bővítéseknél - azaz a már
meglévő iparnál - jóval kedvezőbb volt a helyzet, az Ipartonócs
által támogatóéra ajánlott bővítéseknek mindössze 9,7 százaléká
nál nem vezettek eredménynek edt ezeknél egyértelműen a jelentő
sebbek valósultak meg. Az uj gyárak létesítésének döntő területe
a textilipar volt, amit o különösen erős textilipari konjunktúra
is elősegített, önnek ellenéra az eredménytelenül végződött tár
gyalások 55 százalékánál textilipari üzemről volt szó, A létre
jött gyáraknál még Így is 25,1 százalék tortazott a textilipar
hoz. /83/
A koalíciós kömény hotalomra jutása utón az első két évben
alig volt vállalat, amely megkapta az állami kedvezményeket,
190G-bun mindössze 19. 19ü7-ben podig csak 16 ipartelep, az
utóbbi évnél feltűnően alacsony a textilipar részaránya /12,4 VJ
Ugyanokkor ugráoezerüen megnőtt az engedélyezett gyáripari se
gélyek összege, igaz, a ténylegesen kifizetett összegek mesezc
elmaradtak ettől.
Csak 1908-ban stabilizálódott a helyzet, s kedvezményezőtt
gyárak szána a világháború kitöréséig a gazdasági helyzettől
függően évi 50 körül mozgott, a kifizetett szubvenciók összege
pedig 3 millióról fokozatosan 5 millió koronára omolkedatt,
/Ld. 2. és 6. táblázatot/, 1914-ben az engedélyezett, de ki nem
fizotott állami támogatóé összege meghaladta a 27 millió koro
nát, ez az összes engedélyezések 30,4 százaléka volt.
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Jtúrvény végrehajtása teáiét lényegében nem különbözött a
korábbi időszaktól, eltekintve a szubvenciók magas? összegétől,
amelynek értéke azonban erősen kétséges, a gyo^z 1910-bon érté
kelte az eddigi tapasztalótokot • ée oz az értékelés semmivel som
volt pozitivabb, mint e törvény fogadtatásé, Felodotul a meglévő
Ipar védelme pállott a kivándorlás kérdésének szabályozását és
az Ipari hitel oegfelelő szervezését jelölte meg, /34/
á

Oeöthy László korcakodaírni miniszter 1912 végén e meglévő
ipar védulne kapcsán hasonló álláspontot képvioelt, amikor kilá
tóéba helyezte, hegy a kormány az eleve blztod&m segélyek he
lyett a részvényjegyzés gondolatával foglalkozik, ehhez a fellőmeréohez azonban a miniszter az egyre jobban kibontakozó gazda
sági válság hatására jutott el, /8S/
<z iparfejlesztés tényleges előmozdítója ebben az időszakban
a közezállltáook kérdésének végleges rendezése lett,
A* 1907. 3. te. alapján 1907, második félévében megjelent a
:özszállítási szabályzat, Az uj rendelkezések külföldi fogadta
tása nem volt egyórtelaü. Miután a századforduló után jelentősen
nőtt Magyarország külkorockodolnl forgalma Igémetországgal, a köz*
szállítások szabályozása ott Is az osztrákhoz hasonló ellenállás
ba ütközött, Így a ^ontrolotello für Yorbereltung von ttondelsvertregen is sérelmezi a külföldi ártok adminisztratív kiszorítósát.
Lilémén ugyan, hogy a közszállltásoknál mindenhol előnyt élvez
a hazai ipar, de elfogadhatatlannak minősíti ormok törvény általi
előírását, "az idegen ipar törvény általi kizárása a versenyből
érinti o nemzetközi kapcsolatokat, e felmerül annak kérdése,
hogy megengodhotők-o llyon intéxkedéeok,* A német intézmény véle
mény© szerint oz egyet jelent a kereskedelmi szerződések elveté
sével, Egyszerűen behozatali tilalomról van szó. Égyelőre nyilván
korlátozott mértékben, de bénáikor - ha ilyen intézkedések napja
inkban egyáltalán aogonyodbotők - tetszőlegesen klszéloslthetők,
a tilalom elsősorban az osztrák ipar ellen kíván irányulni, de
érinti a birodalmi német ipart is. /8G/ a szabólyozás jelontőségé
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azonban non a külföldi iparcikkok kiszorítása volt, már csak őzért
som, mórt oz alopvotőon korábbon is mogvalósult, honom sokkol inkább o szállítónak felírása, pályázása és odaltéléco körüli eljárás
egységesítése* illetve oz állami beszorzások egyre növekvő mértéke* Így már 1908-bcn a MÁV o törvény előírásai ellenérő 0 millió
koronáé rondoléet kénytelen ausztriai gyáraknak adni, mivel a
magyarországiak a már folyamatban lévő megrendeléseik miatt nem
vállalják a szállítást* /07/
világháborúra az állami aogrendeléook elérték oz ipari térooléo 13-14 százalékát, oőt a gépiparban a 30 százalékot la*
1912-ben a közlekedési vállalatok ipari beszerzéseinek értéke
meghaladta a 30(3 millió koronát, ennek 87,1 százalékát a hazai
Ipartól rendelték meg. Az állami hatóságok* törvényhatóságok éa
- közoógok közel 00 milliós megrendelésének 95 százaléka jutott &
□agyér iparnak, oz az összeg évente mintegy 10 millió koronával
ooölkedott. 1907 ée 1913 között az állami beszorzások értéke ougkátazorezödött* /GO/
a

A közezállltáaokhoz hasonlóan jelentős előrelépés történt a
hodserogezéUltásnál is* A kormány és a hadügyi igazgatás közöt
ti uj megállapodásról *ztórányi 1900 október 23-én tájékoztette
oz országgyűlést* Állításé szerint "Magyarországon e hadsereg
kvótája*, teljooen biztosítva van, éspedig e kompenzáció ölvénok
érvényesítésével"* /89/ Az uj megállapodác szövegét november
29-én torjosztotto bo, oz o fönnálló gyakorlatnak megfelelően
bővítette oz l9uo-es mogállopodést* üztorónyl korábbi állltásővel özemben a megállapodás esek korlátozottan érvényesítette e
kompenzáció elvét, Így a szabadalommal védett cikkeknél, de ott
le csak azonos beszerzési csoportban* A kincstári gyárak kérdése
csak annyiban szerepelt, hogy e megállapodás értelmében az álta
luk eszközölt beszorzásoknál le érvényesíteni kellett e kvótaszerü elosztást* a magyar szállítóknak felkínálják a legolcsóbb
osztrák árut, s ha őzt na-*fogadják el, akkor lohotőlog kárpótol
ják azért a magyar ipart* A pályázati feltételeket, mintákat üudapesten is meg lehet tekinteni, a Magyarországon állomásozó csa
patok pályázat nélküli beszorzás©tkot Magyarországon oozközlik.
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& magyar szállítók számára kötelező a hazai boszorzóo, a hodügyminiszter rendszeresen tájékoztatja a magyar kereskedelmi mintáztúrt és meghatározott kárdósokbon kikéri a véleményét, a magyar
ipar a hadihajók gyártásában lehetőleg a kvóta arányában aint
alvállalkozó vesz részt,
A megállapodás meglehetősen pontatlanul fogalmazott meg olyan
kérdésüket, amelyek a gyakorlatban részben már megoldódtak, Így
ennek következtében hosszabb vita alakult ki a kompenzáció és a
kincstári gyárakban kifizetett bérek kérdésében. Az osztrák kor
mány erélyes fellépésének hatására a hadügyminiszter újra értel
mezi a megállapodást, oz ellen viszont december 19-én Kossuth
tiltokoziik, a GYŰ^2 végrehajtó bizottsága szintén megvitatta a
megállapodást, Chorln iamertotto a hagyományos sérelmeket, s kí
sérletet tott a ozrződés kedvező interpretálására, A magyorabb
magyar árakra vonatkozó követelést a kormány és a delegáció il
letékes albizottsága már korábban elutasította. Weln Károly
textilipari hadseregszállitó öllenére a vita során ezt e követe
lést * ismételte, mondván, a magállapodás anélkül Ausztriának
kedvez. Még képtelenebb javaslata szerint a magyar hadssrsgszállltóknak egymás között el kellene osztaniuk a hasznot, welee
Monfréd visszautas!tótta mtn elképzeléseit, a hadeeregazáilltások kérdését rendezettnek Ítélte, miután a tengerészőttől al
tokIntv© a magyar ipar valóban megkapja a ré eső részt, s sze
rinte a tengorészetl rendelések kérdése az uj fiúmat hajógyár
ral alapvetően megoldódhat, A kincstári gyárakkal szemben egyet
len jogos követelést ismert el, mégpedig, hogy azok no támaszszónak konkurronclát a raogánipornak, tehát csak azt gyártsák,
amit amaz nem képee. A megrendelések szigorú megosztása minden
iparcikknél e magyar és az osztrák gyáriparnak egyaránt hátrá
nyos, italos Menfréd tehát, akit ebben a kérdésben mindenképpen e
logillotókuoubbnok tekinthetünk, saját tapasztalataiból kiindul
va az integrációs elképzeléseket támogatta.

|

A OVOőZ határozata végül csak minimális biztosítékot látott
az uj Qogogyozócbon, változatlanul követőit© o kompenzációt
éo a kincstári gyérokban kifizetett munkabérek beszámításét az
osztrák ipari kvótába, az árok kialakításánál a helyi viszonyok
figyelembevételét, az állami gyárak versenyének kizárását, e e
kvóta elvének érvényeoltósót az összes közös intézménynél,
*>mennyiben pociig o most ellőnünk moglnditott osztrák agitáció
továbbra le ostromolná iparunk legvilágosabb jogéit, - hangzik
a határozat - eredménye u támadásoknak csupán az lehet, hogy a
közöa intézményeket alapjukban mogéagoeoák ée lehetetlenné tegyék azt, hogy gazdaoégi közöőségben maradjunk olyan féllel,
moly a méltányosság bgolooibb kívánalmait elismerni képtelen,"
/oo/
A magyar delegáció 1900-ban moglomételte e korábbi követe
léseket. ohorin szerint nem tartották be az 1900-os megállapo
dást és nem biztosítják Magyarországnak a kvótát, nem érvényesült a kompenzáció sem.Ugyanakkor a valóságban a magyar kvóta
abban az óéban megközelítőtte a 36 százalékot. A* 19lo«ee évet
értékelve, a kormány, a haditengerészettől eltekintve, klológltönok Ítélte a hadsereg megrendüléseit. Végül 1911 elején
megegyozés született a kereskedelmi kormányzat éo a haditongoréozot között hadihajók építéséről. /91/
osztrák gyáripari érdekeltig az uj megállapodást sérel
mezve követelte a hadseregszállitások átfogó reformját. A gyologségi és tüzérségi lőszerek paritásos megrendelése helyett
vissza kell térni a kvótaarányának megfelelő elosztáséhoz, ha
sonlóképpen meg kell szüntetni minden más terméknél is a magyar
iparnak nyújtott kompenzációt, minden cikknél külön-külön biz
tosítani kell az azonos feltételeket, a hedseregezállltáeok
alapulvait fel kell venni az <ueztrle és Magyarország közötti
kiegyezési törvénybe, a felosztásokat a két kormány és a közös
hadügyi Igazgatóé által kiküldött bizottságnak kell ellenőriz
nie, egyik kormány sem köthet megállapodást közös intézménnyel
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a másik kormány intézkedése nélkül* A magyar keroekedeJLml etlnlcztor ée e GVPű2 agyarént elutasította az osztrák kévetolásokat*
erednényeeon* A fiumei hajógyár már ápriiidMO megrondeléot kapott a haditunyuréozottői egy dreednought /csatahajé/* két clrkélé éo hat torpadölKsgé szállítására. /9 S t/
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Márciusban LUtogon osztrák ozociáldomokrota képviaolő indítvényére az osztrák delegáció határozatot fogadott al* amely ozorint o hadi mogrendeié&ok odaltéléeéél aog kall határozni a m m káook bérét le* ám oostrók mlnloztérlua non klvénto eredetileg
tánot€»tnl a határozatot* de miután o ogyyar kcrookodolni mlnleztor m m sártáxott ol tlyondtnlée óléi* maga ia felkarolta azt*
• a szállítások odaítélését kollektív szerződéshez* munkavédelmi
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előírások betartásához kívánta kötni* ezt az elképzelést - amely
nek kivitele meglehetősen irreális volt - végül e magyar ée
osztrák gyáripari érdukcltoéyek közösen hiúsították meg* /W/
Az 1911-eo megállapodást kővetően növekedett e tengoréoseti
negrondeJLéeok aránya is*
lül3-ben a magyar ipar e hadoerey öoezoe mogrendeléeeiből
mér 30*2 asózolékkol részesedett* űz az arány azonban jécéén
meghaladta e magyar ipar tényleges jolontőeégét* Így a háború
éveiben ogyru nyilvánvalóbbá vélt* hogy o magyar üzemek szállí
tóképessége messze elmarad m ausztriaiaktól* l9lB-bcm a ezárazföldi hoÜQöroy igényeinek kielégítésénél mér a 3b százalékot sem
érte el* e ez m arány e későbbiek sorén tovább ceökkont* /uá/
Mindaz azt mutatja* hogy a kvóta biztosítása o magyar ipar
szóméra kedvező volt* jelentős védelmet jelentett ez ausztriai
konkurrencléval azeabon*
ezdsodforduló után a üarouo^Aikurlu-félo koncepció merev
folytatása a megváltozott körülmények között éppen annak lénye
gének mondott ellent* miután alkalmatlonné vélt mind a hozol
pioc "manopollzélásére** mind e Monarchián belüli gazdasági in
tegráció kitérjecaztéeéro* Lgyréezt nem teremthette meg az önálló
a
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vámterületet, előkészülete sem lőhetett ennek, másrészt nem jérult hozzá oz Integráció intézményes formáinak kialakításához.
kiszélesítéséhez.
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**a 1099. 49. te,- sőt azon túlmenően a kömény gazdaségpolltlkájánok egésze, képtelen volt a fenti alternatívát megváleszólni, Ilm kétséges, hogy az agrárius előretörés, s annak érNónyooüléoQ a kormánypolitikában szinte eleve kizárta ennek lehetőségét, Ezt az előretörést azonban messzemenően elősegítette,
hogy a korookodoliai kormányzat fel sem ismerte az alternatívát,
holott e kialakuló fináncbarzsoézla sorsiban mér határozott
állásfoglalások jelentkeztek,
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az önállósodás tendenciáit nagymértékben erősítette az
Ausztriához fűződő viszony rendezőtlenoáge, hasonló joleségek
figyelhetők meg az osztrák iparosok körében le, de ugyanakkor
□indkót félnél változatlanul erőo volt azoknak a tábora, akik
a gazdasági kapcsolatok kiszélesítésében létték a kiutat. Mel
lettük szólt az adott gazdasági struktúra, tehát az a tény,
hogy amlgsEs egyik oldalon o hozol gyáripar csak hosszú távon
tűzhette ki célul a hazai igényok teljes kielégítését, addig a
másik oldalon éppen a legmodernebb nagyipari üzemek termelése
már messze meghaladta azokat, Így tohát a gazdasági önállóság
az előbbiek számára szinte kiiktatta volna a versenyt, az
utóbbiak száméra viszont elviselhetetlen mértékűre fokozta vol
na ezt. -őt iparágakon belül is hasonló volt a helyzet, hiszen
ómig például a magyar textilipar termelése valóban meeoze le
maradt e hazai fogyasztásról, eddig a legnagyobb textilipari
üzemek agyréoze jelentős kivitelre is dolgozott. Vagyis éppen
a legmodernebb üzeek számára - Iparágtól szinte függetlenül a hazai piac már szűknek bizonyult, az 1899. 49. te. azonban
naciosak a lehetőségekhez képest jelentett visszalépést, hanem
abban Is, hogy a hagyományos módszerok kiszélesJtoe is elmaradt
az eredeti üoroos-féle elképzelésektől. Tényleges fejlődést
pusztán a szubvenció-rendszer kiépítése jelentett, önnek vi
tatható jellegére azonban utaltunk. Kétségtelen azonban, hogy
a szubvenciók pozitív megítélése esetében is, nélkülözhetőtlan.

vöt ogyonesen olőfoltétolo a világosan végiggondolt, a kor kővotolaényoUiez igazított gazdoeégpolitikai koncepció, az 1907ea törvény megítélése a legproblematikusabb, nem ogyszerűen őzért,
mert a szakirodalom ezt tekinti az ipartámogató© legpozitívabb
megnyilvánulósónak, hanem, mivel ez a nézet konkrét adatokon,
ez állami szubvenciók tetemes oagnövokodéoón alapszik, (ki az
előző törvénynél nem elégedhettünk meg a szubvenciók vitás voltávol, akkor ezt még kevésbé tehetjük oz 1907. 3. tc.-nél. Hiezen bórmonnylro kétségbe vonjuk is, hogy özek a szubvenciók
arányban álltak az ólért eredményekkel, nem tagadhatjuk, hogy a
dualizmus időszakában az állom éppen azok révén hozta meg a
legnagyobb anyagi áldozatokat az Ipar javára.

I
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Horn kétaégos, hogy a Függetlenségi Párt választ kíván adni
az említett alternatívára. Golon esetben lényegtelen, hogy volóban ez volt-o a holyocobb válasz, hogy a párt elképzeléseit
a kisipar érdekei motiválták, hogy keresztülvitelére nőm volt
gyakorlati elképzelés, stb., hiszen Magyarországon akkor se® lé
tezett olyan politikai erő, amelyik a másik választ, a gazda
sági együttműködés kiszélesítését, megfelelő intézményesítését
szorgalmazta volna. A függetlenségi Párt azonban a hatalom bir
tokában korábbi elképzeléseit jelszóvá degradálta. Ennek számos
következménye volt a gazdaság politikában és a gazdasági életben
egyaránt. Változatlanul kétségessé tette, sőt fokozta a bizony
talanságot a gazdasági közösség jövőjét illetően. Ugyanekkor
gyakorlati polltkájában nem vállalta a gazdasági önállóság fela
datait, s ónnak valamiféle előkészítését tűzte ki célul. Vagyis
végsősoron nem történt tényleges változás, a magyar ipar erő
sítése nem járulthozzá sem a gazdasági önállósághoz, sem az
integráció kiszélesítéséhez.
ipar fejlődése, modernizálása
azonban gyökeresen más kérdéseket vetett fel, mint a 19. század
ban. Korábban ugyanis az élelmiszeripar vagy textilipar altornstivánál az objektív adottságoktól eltekintve számos előny
valóban a textilipar mellett szólt /a legfontosabb az Iparág
multiplikáló hatása, de a kérdés lényeges például a munkásmoz-

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

|

- 03 -

1

qű Ioei

fejlődése szemszögéből ic/* a századforduló után azonban m&r
áopvotőon másról von azé* mégpedig a hagyományos vagy oodurn
iparágak alternatívájáról.
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No© kétséges* hogy a textilipar is a hagyományos iparágakat
képviseli* szemben a modern vegyiparral /például gyógyszeripar/*
q villamossági iparral, a Járműgyártással, stb. Nem beszélve arról, hogy a századforduló után a gyors tőkefelhalmozás az ipar
fejlődése szempontjából már ne© lehetett elsődleges cél. Xgy te
hát az a tény, hogy az utolsó ipartámogatóéi törvény alapján a
textilipar kapta szösszé© szubvenciók 57 százalékát, viszontpél
dául a vegyipar mindössze 5,9 százalékát, rámutat az ipartámogatée fogyatékosságéira. Lényeges különbség mutatkozott nemesek
a tervezett gyárak száméban, hanem azok nagyságában is. Így a
létrehozandó textilipari gyárok átlagos alaptőkéjét 4,51 millió
koronára, munkádét számukat 590 főre tervezték, o vegyipariaknál
viszont a tervezett alaptőke még az 1 millió koronát sem érte el,
az átlagos műnkésíétezámpedlg mindössze 04 fő volt. /9G/
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Ellentmondásos volt az egész időszakban annak a kérdésnek a
megítélése, hogy erodnényoöcógük szempontjóból milyen vállala
tokat kell támogatni. Amíg o 19. században számos vállalat, ipar
ág fejlődésképtelanoégo vagy fejlődési lohetőségelnekkorlétozottsága még kétséges lehetett, addig az esetek nagyrészénól ez a
századforduló után eldőlt. A meglévő ipar védőimének jelszava
végő Goron őzt 0 problematikát is magában foglalta. **z ipartámo—
getás gyakorlata gyakran arra késztette a vállalkozókat, hogy
vállalkozásuk erodménytolanségét próbálják igazolni, igy az az
adott gyakorlat ogyéltalán nem orientálhatott a ©ikerre, ami nor
mális körülményok között a tőké© fejlődés egyik döntő motivációja,
/** Ipartámogatós legfőbb ellentmondásossága abban rejlett,
hogy a dualizmus időszakéban nem létezett egységes, töretlen ipar
fejlesztési koncepció.
Kezdetben egyértelműen oz volt a cél, hogy a Monarchián bő
iül olyan magyar ipar fejlődjön ki, amely non veszélyezteti a
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közüs vámterületet, zturónyi o századfordulón még a maga el—
Iontmonduooooágóbon 1q hasonló véleményt képviselt, felfogásá
ban benne rejlett a fejlettebb integráció szükségességének felIsmeróoo, o miután láttuk, hogy ez realitása révén magában fog
lalto a gyoro Iporooodóe lehetőségét, feltétlenül pozitívnál:
kell Ítélnünk, Hosszabban ismertettük az 19U7, 3. te, által ered*
mányozott minőségi különbségeket, ennek egyik legfontosabb
tényezője a közöo vámterülethez való viszony fokozatos áta
lakulása volt, Többek között ezt tükrözte maga a törvény is, cőt
ezen túlmenően a kormánypolitika törekvéseiben fellelhetők a
két világháború közötti időszakot jellemző gazdasági autarkla
colról,
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1. A család fwlanelkedéou

A Mixápfcolet—európai feudális fejlődés során Magyarországon non
alakult ki a várod polgárságnak az o rétegű, anely objektív hely
zete alapján a tőkéa átalakulás hordozójává válhatott volna. A
céhes polgár kivívott ugyan (tagénak a támadóién nw ein wtl réte
gei kiMtt egy sajátoson különálló pozíciót, tőkéjét azonban vál
tozatlanul hagyottényoo nádon foktotte be. unnék a kivívott pozí
ciónak a nogőrzéso arra ösztönözte, hogy nago Is akadályozza az
áruterneléo klterjesztéaót, mereven kötődött (utgyonányoo, aegezokott továkonyoágáhez, attál akarva aota tudott nagválnl, m feudális
tároadalon normáinak nogfelelters aogvototte a házaló jellegű, de
valójában uj felvásárló kercokudelast.
A polgárosodás egyik fő bázisát jelentő hazai zsidóság a jogi
ás gazdasági dlszkrlnlnáclő következtéből! eleve a társadelen ponfáriáján, Merült ée kiegészülve egyee, ezlntón Idegen neneetlságü kereskodőkfcel. szinte "aonpollzálte* s felvásárló kereskedelnat. A 10. században jslentöo volt a zsidóság bevándorlása,
oloősorban a Habsburg biruduloa fejlettebb, nyugati területűiről.
21. áózeef 1701. övi rondelots tette lehetővé a vagyonos zsidó
korookeduk azánáro, hogy lottót városokban telepedjenek le. űz a
kialakuló ée a napóleoni háborúkban részben nogurősödő kereskedő
polgárság gyökeresen különbözött a eéhpolgárságtól, tőkeerejében
ée nentalitásábon egyaránt. A hegyeaányoe feudális keretek között
Iparral, koreokeduleoBel csak kivételes etetekben foglalkozhat
tak, az elfogadott tároadalai pazlolók eléréséro aligha gondol
hattak. Így e réteg fő oazgatöjávé a profit vélt. ée helyzetének
bizonytalanságé révén állandóén kész volt tevékenységi fontéinak
és azok köreteinek oegváltoztatésére. fiz a flexibilitás a falszelkedée során la döntő tányuzűnek bizonyult. A feudális fejlődés,
a “aogkésottség", najd később a gazdasági dualizmus következté
ben a polgárság szánéra a felenelkedéa előtt neynyUá ut - mint
a hazai szakirodáira kisütötte - Igen szűk volt. s főleg a toroénykeroskedelanbsn, ttejd e nelaalparben realizálódhatott. A
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gyakorlatban ez a felemelkedés nagyon sokszínű volt# a terménykereskedelem helyét botölthette vagy legalábbis kiegészíthette o
toxtllkeruskodelom, e telekspekuláció, az épitéel vállalkozáe#
a vasúti érdekeltség vagy egyéb hasonló korai tökéé tevékenység.
Különálló csoportot alkottak azok o tőkét családok# amelyek
viszonylag korán bekapcsolódtak az ország iparosodásába# külö
nösen a gépgyártásba és a textiliparba. A felomekedée óbban az
esetben szorosan kötődött az adott vállalat sorséhoz# és végül
- kevés kivételtől oltokintve - legfeljebb a nagyburzsoázia al
só rétegeihez vezetett.
A viszonylag korén kiemelkedő családok közül a legjellegze
tesebbek a ftodlonorek# a Koppelysk és az Ullmonnok voltak.
A üodlaner-csaléd őse# uoidmonn Mór# Csehországból került
1760 táján Magyarországra# éo a Jéco-oogyoi -porovác községben
telepedett le. Fia# Fülöp, már wodianornek novozto magát, 1709bon költözött uzegedro, végül Festőn halt meg, 1020-ban. hodlaner Sámuel már pesti koroskodő, 1044-ben magyar nemességet ko
pott koprloral olőnéwol, az ü leszármazottal alkották tehát a
család kapriorai dőnéwel, az ö leszármazottal alkották tehát
a család koprloral ágát /fis. Mór, 1003-ban osztrák bóróséget
nyort/, fivérének fia, üodianer bála, 1007-ben maglód! előnévvol kapott nemességet, a család harmadik ága Vttdlonor Fülöp
révén 1667-ben kapott nemességet, vásárhelyi előnéwol. a család
viszonylag gyorsan asszimilálódott, amit a nemesség korai el
nyerése mollott kiterjedt nemesi rokonságuk is jelez. Házassá
gok révén kerültek rokonságba a Péchy, Bessenyei, gróf Forrt,
gróf bemos családdal. A család tagjai nyomdatulajdonocok, föld
birtokosok, do nevük szerepel pénzintézetek és iparvállalatok
i*
Koppely Fülöp jelentős termónykorookodő cég tulajdonosa,
1667-bon Tűkta-herkányl olőnówel kopott nemességet, a család
azt követően vette föl a Harkányi nevet, 1073-ig érdekolt a
Kőszénbánya- és Téglagyár-Társulatban, A valóban széleskörű ipart
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órdukoltcógok azonban iadr fia, Harkányi Frigyse nevéhez fűződtök,
aki részt vutt ezáaos pénzügyi és Iparvállalat alapitősában ée
igazgatáséban, lü7u-tol országgyűlési képviselő, iBOb-bon béré*
oógot nyort. He, Harkányi üénos kezdetben Zeaplén««iogyol birto
kán gazdálkodott, eajd Komfold Zsigáéra! aellett kszdto oeg uuködéeét a gazdasági életben, igy lőtt a Hitelbank óo ezáaoe ipar
vállalat Igaagatásági tagja, illotvo elnöke. 1090-tél a zobodelvü párt képvlealőjo 1902-ig, azt kővetően a főrendiház tagja
éo végül unnak ollonőro, hogy a fináncburzooázio képviselői a
legritkább oaotbon jutottak a politikai hotaloa coucoeira.
Harkányi uánoe lul3-ban négy évre koroakodelni ainisztor lett.
a család házasságok révén rokonságba korült a Pottoanlczkyekkel,
a Hioronyniokkol éo a Coákyakkal.
Ulloann Már pásti nagykorunkuaú aár 1820-ban noaealovolot ka
pott, oajd azoropot játszott o Védegylet által létaaitett gydrolopitö társaság vélusztaányóben, kezduaényezöjo volt a Pesti
iiogyor Korookodolai űank alapításénak. <« üllsumnok vezető ozoropot játszottak ezáaos iparvállalatbon és pénzintézetben, igy
a Lujza és a Pannónia ü&aBalaBbart, a Magyar cukoriparban, ez
Urlkóny-£s11völgyi Kőezénbányábon, a ^algétarjénl Kőozónbényóben, a Utaöri Voonüvolő Társaságban, a Zalatnoi Kúnkovandbónyúbon, a aunubluabon, a Magyar Féo- ée Láopogyérban, a Kőolajfinooitó Gyárban, a arassál Coilulózo Gyárban, ot dső Magyar
szövőgyárban, az Adria Tongorhojózósi Rt-ban, az Lgyosült üudopesti Fővárosi Tokurékbon, a Magyar Ipar- ée líereekodolai bank
ban, a Magyar Általános Hitelbankban, otb. Ullocnn Mór György
boronyavóri olűnúwol lett 1000-ben noooo.bllaann dolf pedig
1910-ban béréoégot nyert. /!/
uaise-ooolád eredetét visszafelé nyoaozva, a szálak a 19,
század alejön oegazoksdnak, az azonban így is bizonyos, hogy non
tartozott a viszonylag korán kleaolkedők közó. Jaruch uelsc,
ueiee tianfréd és derthald nagyapja, a legenda szerint egyszerű
falusi pipakéozltő - tevékenységéről so stór oooni biztosat nea
loliot negállapltoni -. do e valéeégban talán inkább Morvaország
ból száraozá kereskedő lőhetett. Mindonoaotre tény, hogy fia.
a

iH
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uuioa U.Adolf, lbU7-bon o
á
rP
eaton azülotott. a l
vorzlénak est kell tartani, mely szerint uuaeh t»iooutaffenborg
bános vookoruokedű Koebaoh utcai házában obködőtt, e feltehetően
vónúrukkai - köztük pipakupakkal foglalkozott, de inkább aint
korSskedü, ée ehbaz korábbi hazájából ezereztotto be e pipakupa
kokat. &z feltehetően júlaono üzlet lehetett, erre utal uelee ű,
éolf hózaaaága le. hiezen az ioaort ábuőai Kénitz eaaládba nőoőlt, aldőn 1839 novemberébon feleségül vette a nála tíz évvel
fiatalabb Kénks Évét. A viszonylagos jólét aellatt a leglényogeoebb aozzonotnak tokInthetjük a eealéd kötődését a fővároshoz,
arai később, felonolkodésük sorén le aeghotéroaé ezerjót játszott.
boruch beles gazdasági tevékenysége tehát allg-elig haladhat
ta oog a hogyoctányoo kereteket, ée ez pusztán ointegy olőzoényo
lehetett csal; s korábban említett funkcióváltásnak.a ainőoéglleg
valóban uj üzletpolitikát aér fiai, Wales U. <mold ée wolas O.
Aértf valóéitották aeg. -leintő a híres oooh ezilvalakvárral kerookedtek és ez időben kiegészült a koraónykeroakeduleoael. £
korai tevékenység jellegéről aoaralfólo adat nea áll rendolkezáoünkro, eredaényesaágét azonban oegvilégltja az a tény, hogy
onlkor 1007 április 11-én oogszülatett vvoiss 0. dalf hatodik ée
egyben legkisebb gyomokéként beles itonfród, aér tekintélyéé kereekodőoak ezáaitott. Vagyonát a Gü-ee évek elején ointegy negyodaIliié forintra becsülték.
A legidősebb gyérnek, az 104ö-őc születésű borthold, a kó

rsukaduim okadéoia olvégzóao után előbb közgazdoségl ée jogi
tonulaényokot folytatott, aajd aiután 1070 januárjában a wslee
tootvórok /orüdar -utas/ eég felboolott. ée apja irodáját a
Thonot-udvarban /llório Valéria u./ rendezte be, űorthold belépőtt
az üzletbe. Így jött létre rövid időre a beles U. dolf és Fia
cég azzal a céllal, hogy olűoogitoe űorthold őnéllóeodáoát. A
pusztán foraállsan kőzős irodát áthelyezték abba a fíédor utcai
házba, aaolybon az apa lakott, a későbbi Lipótvárosi Kaszinó
épületébe. «z e téreoaé, cég nindőecze oéofél hétig állt fenn,
s a folbooléat kővetően wsisa derthold étvette e Thonot-udvari
irodát, igy apó ée fia külőn-kiUőn foglalkozott a teruénykorookadalaaaul. /Z/
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Uiiaa űerthold-oóq üzleti forgalmából a 70-*oo óvok közepé
től vannak frontos információink. Ebbon az időbon a szüksbb csa
lód formailag három különálló céget tartott fenn, ^oio© □. dolf
Budapesten, itelse Oorthold pádig Oécsbenée Budapesten* Ez utób
bi vagyona 1876 elején 147 368,76 forint volt* Az év folyamán
Woiss Oorthold 20 064,46 forintos nyereséget könyvelt ol, a
következő évben pádig 2 763,99 forintot* a cég pénztári forgal
ma megközelítette az 1,7 millió forintot* A kukoricától eltekint
ve az összes termény nyereséget hozott /l. 212/1* táblázat/,
do Uiiso oorthold jövedelmének nem ez volt az egyetlen forrása*
Így 1875-ben közel 23 Oüü forintot vett föl jutalékként* az év
olajén 14 176 forint értékű részvénnyel rondolkázott, oz az
összeg az év közepére ujabb 26 060 forinttal növekedett, miután
megvette) az Alföld-Fiumei Vasút 76 részvényét* Az év végére
részvényeinek értéke korokén 27 000 forint volt, ami 1077 végéig
már nem változott jelentősen. Többségét a oár említett vasúti
részvények mellett a Lujza és a Budapest malom részvényei tették
ki. Ezekhez Járultok a váltók, kimondottan patinás nevekkel,
mint amilyen Trofort Ágoston, Tisza Lajos, irthat Uerchtoid, az
Almásy és a Lónyay család több tagja, Pulozky Ferenc, stb*
wciso Oorthold üzletfelei között számos magyarországi és
ausztriói kereskedővel találkozhatunk, sőt még zörtchlvel le. A
jelentősebb tevők közé tartozott néhány budapesti nagymalom /Pan
nónia, Vlctorla, woncordio/, de mindezeket meghaladta a közös
hadsereg, amelynek gyakorlatilag összos hadtestéhez eljutottak
e ftolso üorthold-cég terményei* lseknek a hadeerogozállltásoknak
az értéke 1076-ban megközelítette a 300 000 forintot, 1877-ben
pedig korokon egy millió forintos értéket jelentett. A cég a két
másik családi vállalkozással is jelentős, korokon 300 000 forintos
kapcsolatban állt* Ez a tény szinte lehetetlenné teszi a könyv
vitel ellenőrzését, Így pl, 1077-ben. amikor welso Oorthold
38 000 forintos veszteséget mutatott ki, akkor a titeles B*Adolffélo cég felszámolóoa kereken 30 000 forinttal terhelte a céget,
a kettő közötti különbség pedig megközelítőleg megegyezik a VJfelsc
Bérthold bécsi cég követelésével* /3/
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A meglehetősen különböző tevékenységeket egészítette ki a ma

lomipari érdekelteég. a vtole®-cealád több tagja tűnt fel ebben ©
rendkívül jövedelmező bofoktotóst Ígérő iparágban. woiso a.dolf
az Első audapestl Gőzmalom olopitásában vett réezt. B.^rnold pedig
ozomólyoeon irányította az Erzsébet Gőzmalom létrehozásét, aniru
1007 novemberében került sor 80 000 forintos alaptőkével. Oorthold
pedig részt vett előbb o Király Gőzmalom alapításában, majd tagja
lett a Concordla igazgatóságának is. /4/
uoiss Oorthold jellegzetes képviselője volt o hozol kereskedő
burzsoáziának. A 70-os évek második felében már jól menő termény
kereskedőnek számított, havonta egyezor-kőtszer eljárt a tőzsdé
re, amelynek bizottmány! tagja volt, a Peotor Lioyá-ot és a Pester
Ooumel-t járatta ás ozorotto a jó szivart. Anyanyelve német, de
gondolkodásába már kevorodotta magyarság ée a monorehiabellség.
számtalan szállal, családiakkal és üzletiekkel egyaránt kötődött
a Monarchia másik feléhez. Mindenek magyarázata nem annyira zsidó
mivoltában keresendő, mintsem az Osztrák-Magyar Monarchia sajátos
gazdasági viszonyaiban.
A kiegyezés a Habsburg Monarchia konszolidálásával megnyugtotólag hatott a nemzetközi és a hazai tőkére. Létrejött az érdeka
zonosságok és ellentétek rendkívül bonyolult, a gazdasági, tároadalmi, politikai fejlődéssel állandóan változó mechanizmusa. Hely
telen lenne akár az ellentéteket, okár az azonosságokat egyolda
lúan klemelnl.A vámsmövete£g végső soron nem akadályozta a magyar
kapitalizmus fejlődését, csak sajátos jelleget kölcsönzött neki.
Ez megnyilvánult abban, hogy oz önellátás helyett a gazdaság azon
ágai alakulhattok kis és fejlődhettek a lagdlnomlkuoubben, ame
lyek funkcionálisan nőttok ki a tényleges lehetőségekből. Nem vé
letlen, hogy ez kezdetben szorosan kapcsolódott a mezőgazdasághoz
/terménykereskedelem, malomipar/, majd annál inkább bővült, minél
jobban integrálódott a magyar gazdaság egésze a Monarchiáéba,
üármennfrlre fejlett is volt oz osztrák és a cseh ipar a magyarhoz
viszonyítva, a különbségek ellenére sohasem szűkült minimálisra
o magyar iparfejlődés lehetősége. A magyar burzsoázia egyben szö
vetségest talált az agrárérdekekkol szemben vívott harcához /ipa
ri vámok/, s ami ennél is fontosabb, hatalmas és alapjaiban egy
séges piacot.
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Gnnok a fejlődésnek &z eredményeképpen o hazai burzsoáziának
csak az e része erősödhetett meg, amely a lehetőségeket helyesen
felmérve minél jobban törekedett az adott fe lté te le k következetes
kihasználására. A szabad verseny - a vámszövetség viszonyai között m egnehezítette a v á l la la ta la p ítá s t, de ugyanakkor a sikeresek
számára sokkal tágabb te r e t engedett* Vagyis a kialakuló nagyburzsoázia a vámszöveteég függvényeként j ö t t l é t r e , s igy a szá
zadfordulóig nem le nélkülözhette a z t. A burzsoáziának az a ré
sze, uraely a véoezövetség következtében nem tu d o tt megerősödni,
megrekedt a közép-, sőt inkább a k is ip a r sz in tjé n . A magyar ip a r
fejlő d és r e á lis e lő f e lté te le nem ez önálló vám terület, hanem a tő
kefelhalmozás v o lt. ^zt kizárólag hazai erőforrásokból nem lehe
t e t t b iz to s íta n i. Az osztrák ás a magyar flnáncburzooázla konkur
e n c i á ja m e llett s z in te sz é tv á la sz th a ta tla n össze i s fonódott egy
mással. Az együttműködés legkülönbözőbb formái jö tte k l é t r e
/nyersanyag-, 111. b eren d ez ó sszállltás, k a r t e l l , term elési
kooperáció, közös v állalk o zás s t b . /
Welso űerthold tehát az említett kettős kötődés jegyében az
egyik oldalon közéleti szereplésre vállalkozva a nyilvánosság
slőtt képviselte a magyar gazdasági érdekeket, többek között né
metül és magyarul egyaránt megjelenő könyvekben. 1869-ben adta
ki első müvét Közgazdasági és közegészségügyi állapotok, tekin
tettel Pestre elmen. 1870-ben megjelent könyvében az osztrákmagyar bankvlezonnyal foglalkozott, a magyar sérelmekre az ameri
kai Zowa állam banktörvényének seglteégévsl keresett megoldást. /5/
A másik oldalon ogyre szorosabb kapcsolatba került a Monarchia
legnagyobb megrendelőjével, a közös hadsereggel. *=z a kapcsolat
nem jelentotto önmagában a biztos fsleraulkedóst, de a befektetett
tőke gyors megtérülése révén és a meglévő kapcsolatok megfelelő
hasznosításával lehetőséget nyújtott nagyobbezabásu akciók lebo
nyolítására. Ilyen jellegű volt az a konzorcium le, amely 1877
márciusában vállalta a közös hadsereg ellátásét élelmiszerrel.

*
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hbben iveioo öortholdon kívül ré s z t v e tt még tó m Ignác, a
-rtrocoor ód Kánig, a Jelfád ás Herz, a ü rü li Henrik ód F ia i, va
lómin t a Qoutsch Ignác és Fia oég. /G /
/«ig a múlt század QQ-os 70-o© éveiig a felomdkedő nagypol
gárság profitéhségét sokrétű pénzügyi ód korúakudolmi tranzakciók
elégíthették ki a leghatékonyabban, addig azt kövotuon a tőkefel
halmozás szempontjából a korábbi lehetőségeket rendkívül gyors
mogtérüléeükkol fölülmúlták e malomipari tőkobefoktotéook. Hz ön
magéban azonban nőm jelentett föltétlenül egy valóban u j, még
modernebb szemléletet,
esetek többségében a korábbiakhoz ha
sonló pénzügyi /tökabefoktotóéi/ akciót jelentett, ami objektíve
mégis már a következő funkciót jelezte éo megkönnyítőtte, olőkéezitotte ezt az ujabb funkcióváltást, A fclomolkedéenak a má
sodik alapvető "pályakorrekciója" a burzsoázia legtöbb képviselő
jénél hosszabb, esetleg több évtizedes folyamat eredménye volt,
amely a korábbiakkal ellentétben most már mlnőoégllog le külön
bözhetett egymástól, A* Q réteg, amely valamilyen ok követkoztó
bon képtolon volt orra a második funkcióváltásra, gazdaságiiul,
szükségszerűen vesztett korábbi jelentőségéből, eközben válto
zatlanul meghatározó maradt a megfelelő orientáció kérdése, A
profltcontrlkus szemlélet törvényszerűen együtt járt nagyfokú
elidegenedettséggd, a tevékenység egyetlen értékmérője pusztán
e haszon lehetett, A vállalkozói tevékenység révén elért kiomdkodo státusz tehát orientálhatott hagyományos pozíciók megszer
zésére ée megerősítésére /uodlonor, >ino/* * hagyományos órtókrend keretei erőteljes asszimilációs igényokot követdtok meg, A
gazdasági folooelkadóD ós az asszimiláció - ha szűkön is - utat
nyitott ujabb orientációknak ée ez szintén fékezhette a tdjes
funkoióváltáot /Harkányi/, Masszával a fdemelkedő nogyburzsoózla logeredmónyesebb rétege a fdemelkedéo egy adott szintjén
- hasodóan ahhoz, mint ahogy fél évszázaddal korábbon a feudális
eredetű polgárság - válaszút elé került, ugyróozt most már lehe
tősége nyílt a beolvadásra, a hagyományos értékrend elfogadására,
megvalósítására, másrészt pedig nélkülözve a társadalmi dlsmo-

;
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rést* a gazdasági megerősödés In ten zív fo ly tatására* reok e cse
lédek* amelyek teh át kóréhül flo x lh U lté c u k a t megőrizve rtem é l
tek e beolvadás lehetőségével és v á lto z a tla n u l e p r o f itra orien
táló d to k , ©okkal kevésbé h a jlo tta k sas asszim iláció külső meg
nyilvánuló colra / U l l s m r m / * A második funkcióváltás Így le n ét á t
rendezte e nogyburzeoázia sorolt* e ugyanakkor lehetővé t e t t e aée
cealódok szénára le ez esetleges felzárkózást* f f /
«ig e már említett* viszonylag korén felamslkedé családok va
gyonukat döntően a napóleoni háborúk idején alapozták meg* addig
a hozzájuk képest "megkésve érkezők" ebben az időbér* szinte tel
jesen ismeretlenek voltak* ée csak az fiü-ee évek körül kapcsolód
tok be intenziven e gazdasági életbe* fim a vteanylagoo megkésőtteég még nagyobb határozottságot* céltudatosságot követelt* pen
ezért folomulkodésCkk e legmeredekebb Íven fut* szinte amerikai
méretű ée gyakran a teljes kudarcot le kockáztatva jutnak egyre
magasabbra* e szinte 20-36 év alatt érkeznek el feltartóztatha
tatlan erővel a csúcsra* & típus legpregnánsabb képviselője volt
e Wülocok mellett e aeutoch Caolád* Útjuk számos haoenlóeógot mu
tat* sőt gyakran összefonódott egymáséul, ök azok* akik mindvé
gig megőrizték függetlenségüket* tőkeerejük idővel bármelyik
nagybankéval felvehette a versenyt*
fteb ULsig ooutech 1003 ée 1066 között ez eredi hltközeég el
nöke volt* ugyanott tehát* ahol nem sokkal korábban a morvaorazági születésű Uiorin Áron ténykedett mint főrabbi* Fia* üeutech
Ignác* Pestre költözése előtt alapította a 4Juuteeh 1* ée Fiai
céget* Miután 1002-ben megjelentek Pesten* a terménykereskedelem
mellett bank- ée biztositáételetekkel* vasútépítésed éo egyéb
építőipari tevékenységgel is foglalkoztak* ük építették mint fő
vállalkozók a icacecHOderborgl ée a rkmétéce-Uoezkidi vasútvonalat*
*« lB73-ae válságot követően e üoncordio Gőzmalom szinte teljesen
a csalód tulajdonába került* Gazdaeégl előretörésük azonban szo
rosan kapcsolódott űoeznia és Hercegovina oegezáUóséhaz* emalynck révén üzleti kapcsolatba kerültek a közős HiMfcigyminlaztórium
mal is* oeutech tóndor a cégbe gyakorimllag beolvasztotta e
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Kohner 4dolf éo Fiai, valamint a ürüli Henrik ée Fiai cágot. a
nyolcvanas óvok olajén alapítotték a nagyourányi cukorgyárat, a
szegedi éo a tonocvári szeszgyárat, részt vottok a Ttoza szabá
lyozáséban, 1039-ben Hatvanban állítottak cukorgyárat ée mal
mot, mojd est követően a garaovölgyl ée a oárvóri cukorgyárat, A
coalád o kilencvenes években 27 százalékkal részesedett a hastól
cukortermelésből, Kitérjosztették érdokoltoégükot o vidéki mai
tokra, ugyanakkor a coalád budapesti malomérdekoltcége elérte a
4 millió koronát, Kapcsol®tbartélltak e Hazai Dónkkal. a Magyar
Ipar- éa Kereskedelmi Dónkkal, a Pesti Magyar Korfekodelml Dónk
kal, 1079-ben kaptak noaoooégot, 1908-ben pedig béréi rangot, A
c sa lá d i vagyonkőzőöoég cook 1933-ban bomlott fal, Kokoncégbon
voltok o Hóeke ohosobergor éo a Msrzog családdal.
Minőségi változást o vtaia© cég üzletpolitikájában italáé Honférd
bekapcoolódáea eredményezett* 1073-ban vógazto el a koraakodolml
akadémiát, majd négy évre Hamburgba ment, ahol végül agy gyarmat
árukkal foglalkozó külkereskedelmi vállalkozóé cégvezetőja lett,
pjo ügyre súlyosbodó betegsége miatt 1877 nyárén hazatért
/ voioe ü./ dolf októberben halt mog/ éa cégvezetőként bekapcsoló
dott bátyja üzletébe, /míg italos Qorthold végső soron apja nem
zedékének tevékenycégét folytatta, addig a fiatalabb fivér fel
lépése az uj özönlőiüt bstöréeét jolontotte a coalódbon. Képocségol □osznie-Hercegovlna okkupácléjokor váltok először lemérttó
Magyarországon,
Az okkupáclé lehetőoéget te re m tett o rra , hogy a ttkieo cég a
teroénykareokadelem k is z é le s íté s e a e H a tt ujabb je le n tő s ü z le te 
k et bonyolítson la a közöo hadlgazgatáosol, 1070 augusztusában a
Pongrátz, G le sle r, nouschlosc ée Uautcch céggel közös konzorciumot
a la p íto tta k tizenhárom kórházi barakk ée az azokhoz szükséges
klogószitő léteeitm ények fe lé p íté s é re a m egszállt terülőtokon,
ozoknok ősazo lo p tő rü let* meghaladta az 6000 tf - t. é rté k e padiy a
300 000 fo r in to t.
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íSazel ©gyidőbon a hadügyminisztérium megbízta a Pongrátz,
üeutsch és uoiss cégűül á lló csoportot Uosznis-Heroegovinában
as öoozes katonai s z á llító d magazarvezóaévcl és leb o n y o lításé
v a l. A munkálatok m éreteit J e lz i Tisza Kálmán 1879 feb ru ári é t ira g a , amelyben a rr ó l é r t e s í t i a hadügyminisztériumot, hogy a
konzorcium kozdöményozáséro közöl 10QQ b esszaráb lal ée bolgár
fuvaros é rk eze tt a m egszállt te rü le te k re .
1870 augusztuséban a **»lao ée a Pongfétz cég két évre szer
ződést kötött a hacKígyminisztóriummal a boszniai vasút koreekodoloi haoznooitóöára. unnok érteleiében vállalták kereskedőin!
ügynökségek szarvasésót a vasút területén kívül# a kereskedelmi
Jellegű fuvarosáé megszervezését* kirendelteégok felállítását
üéceben, Judctpeoton, Trlosstben# Zágrábban# amodbon. Szarajevó
ban ée Travnikbon. utak intézték a azállltáoaal kopcoolutoo ügye
ket. a két cóg a szokásos díjszabást alkalmazta* klogészitve o
kirendeltségeik által folezénolt ügynöki díjjal. A hadügyminisz
tériumban nég harminc évvel később la nagy eiianaréaaol irtok
Maisé ílanfréd korabeli tevékenységéről, az okkupácló agyban Je
lentuson meggyorsította a v&ias család tőkefelhalmozásét* kap
csolatainak magszilárdulóoát. /8/
Wuiec Manfréd bekapcsolódása az üzleti élotbo a második ge
neráció színre lépését jelentette. Még nem vált ipari tőkéssé,
pusztán a korábbi* viszonylag "tiszta* toraénykeroekodolnsct egé
sz!tette ki ujabb - esetenként nagyon Is kockázatos, de orrnál
orudpényoQobb - vállalkozásokkal. Ez rendkívül meggyorsította
tőkéjük körforgását. Végső ooronő is kereskedő volt, mégpedig
vérbeli kereskedő# a az is maradt, ennek ellenéro - vagy ponto
san éppen ezért - bátyja terménykereskedő cégében mindössze 25
százalékos részesedést vállalt* miközben ónnak jelentősön csök
kent az alaptőkéje /löOü - 120 000 forint/, ez azonban nem
eredményezte a forgalom visszaesését, szükség esetén weiso
Oerthold kölcsönözte a közös cégnek a hiányzó tőkét. A cég
pénztári forgalma lOOU-ben kereken 1*0 millió* 1881-ben pedig
korokon 2*8 millió forint volt. Ugyanakkor rozs, zab* búza
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mellett -ho jelentéktelen mennyiségben is - foglalkoztok rizszsel, árpával, kölessel, aékkal, repcével, óét feles üzletben
gyapjúval is. A fétoraány azonban változatlanul a zab volt.
/I. XZI/1. táblázat/. Viszonylag sok feleeüzletet bonyolítottak
le, Így Oooef .bolaborg-gcl /liszt, kukorica, köles, zab/,
bochnor ás Felter-rol /zab/, Hollee óa Táróéval /gyapjú/, stb.
Rajtuk kívül a tvalse fivérok üzletfelei között megtaláljuk
uesoewffy Aurélt, Andráasy Gyulát, a őautseh, .pitzor, Kohnor,
Machlup, arüll, ülsler atb. céget. A közös hadsereg változatla
nul Walesák legjelentősebb vevője volt, e széllltéeok értéke
azonban 1880-ban csak az 1976-oe azintet érte el. e bér 1881-ben
ez több mint 2,6-ozöröeóro emelkedett, még mindig cetét megköze
lítette az 1877-ee szállítások értékét. A fivérek malomipari
érdekeltsége némileg megváltozva továbbra le fennmaradt, Így e
Concordlébon, o Pannoniéban, a Oudapeatbonée e Molnárok éa
Pékek Gőzmalmában. Mindezekhez járultok az egyéb részvények, mint
amilyenek a bécsi ulinduetrio Geeolloehaft részvényei, vagy kü
lönbőzé vasúti részvények. /0/
A ou-ae óvek elejére az amerikai búza megjelenése, a kibon
takozó búzaválság, az áringadozások hatáséra a torsénykerookodolem nagymértékben veszített korábbi jelentőségéből, o ezt a
tényt a hadaoregazéllitáook sas ellensúlyozhatták, az egyse ter
mékeknél a vétel- ée eladási ár között mázsánként átlagosan
mindössze egy forintos különbség volt. A szállítási költségek
viszont például Verbáez és Pest között hajón mázsónként 80 kraj
cárt tettok ki. A fivérok óppan megbízhatóságuk révén jutottak
ujabb és ujobb megrendelésükhöz, az oeetonkónt arra kényszerítőtte ökot, hogy szállítóképességük megérzésére akár veszteséges
balotokat is vállaljanak. A terménykoroakodelembo befektetett
tőke csökkentése (felesék reakciója volt erre a jelenségre.
ogyidőben a malomipari befektetések jövedelmezősége nem érte el
az előző évtizedbon megszokott szintet*
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Ezek az uj jelenségük egyrészt óvatosságra intették & Ueias
fivéreket, odoréBZt szűkeéyossó tették ujabb ée hatékonyéin tőkobefoktotéei lehetőségek keresését. Ez ez óvatosság e gyakor
latban a tőke tartalékolásét jelentette, aminek legideálisabb
oszközo a telekvásárlás volt. Kedvező alkalmat nyújtott a
Gougeoelleohaft csődbe jutása, ingatlanaik utolsó részét
llaggonoadior nollott a tieiea fivérek vásárolták mog. Ez ez
*ndráoey-ut Gyárt- és Nagymező utca közötti házblokkját jelen
tőtto. Ezenkívül tulajdonukban volt a Pécsi utcai Oudcpeet
szálloda, a Vád körút ée o ueooetvffy utca sarkán lévő épület,
az 'doó-uunooor 7-8. ez. épület, e Ferenc Gdzeof rekprt G-8,
c Ccepol rakpart 23. ez. ház, valamint mintegy további nyolc
épület, beépítetlen tulkaiknak a száma is oogheladte e tizet.
Ezek közül e legjelentősebb a külső Vád utón, az un. Felsőaikorét volt, ami már önmagában 00 OCX) u-co területet Jelentett.
a Vados fivérek legértékesebb ingatlana az un. Újvilág komplexum
volt, amelyet e Fugyvorgyár-utca / zent látván körút/, a Pozso
nyi ut, © Katona Gózsef utca, a Pannónia utca /Rajk László u./
a mai Oitrói Húr utca ée a boóky utca /Megeduo Gyula u./ hatá
rolt. Lzcknők az Ingatlanoknak az értéke nagymértékben meghalad
ta az ogymillló forintot! megszerzésükre tXilssék azonban állító
lag mindössze 190 000 forint készpénzt fordítottak, a welse fi
véreik vagyonuk nagyobb részét tehát e 80-ee évek olajén ingatla
nokba foktették be, méghozzá olymódon, hegy ezáltal nemcsak a
tartalékolóét sikerült mogvolósltanl, hanem további - és tulaj
donképpen döntő - moggezdagodéeukst ia. /10/
A telekspekulációval nór-oúr határos tőfeetertalékoiás jelle

géből adódóan is együtt jár a kedvező felhasználási - befekte
tési módok földerítésével, welos Manfréd számára no© lőhetett
kétséges, hogy ehhez ebben az időszakban mér az ipari volt a
legalkalmasabb terület.
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így került sor éppen oz fi kozdaoényozúráro, de o közös
tíűdugyolniaztériun előzetes bátorítására a konzervgyár elepl»
tárára. A befektetett töke azonban cook töredéke volt az egyre
tetonosebb í;olao vogyonnek. A teményfcarookudés ée as újonnan
olepltott konzervgyár a öü-es évek elején oindfieeze kereken
ISO 000 forintott kötött le.
1 uolas fivérek önéllé véllolkazáoaiban mindvégig aeghetérozé szerepe volt a közös hadigazdaságnak. így lUQ4-ben ajánló*
tót tettek raktárok építésére Qudspeeten ée Kassán 8000-0000 q
zab elhelyazéoére. azzal a föltétellel, hogy a hadsereg hét év
re biztosítja ozásukra széna és szólna megrendeléseit. 1000 au*
gusztuséban gáználon létesitósót javasolták a budapesti had*
toctporaneenakságnak /4. hadtest/ a katonai ólolaoséoi hivatal
— énaraktárénak • helyén. % elhipzaliaeti szerint • gé— nlna
napi kapaoltáoa 100 tf lett volna. Végül a tervezett ualooépitóere aégoon korült sor. a* 10i37-10ű0-oo balkáni háborúé foeaülteég időjén a tionerchla katonai vezetése elükészületőket tett
az Oroszország elleni oozgéeitáera. ez ujabb lehetőséget jelen
tett a fivéreknek, hogy ionét tanujolét adják rendkívüli képes
ségeiknek. A lehető legrövidebb időn belül a váratlanul oegnö•okvő igényeket teljes nórtékbon kielégítve és negfelelő ninfi*
cégben szállították a szükségéé töményeket. /II/
A hedügyninioztóriua nagyarányú oagrendaléeol következtében

átnonotilog szükségessé vált a konzervgyári tornolóo egy ré
szének kitelepítése. így 1008 március közepén lovag Poaner
Alfréddel "pléhszogélyö kartongyórot” /töiténydoboz/ létesltettok.
A cég a Lipót krt. 0. az. épölet földszintjén bérolt agy 200
e*-es toroot a ház tulajdonosaitél. .Mise uortholdtól ée (tonfréd*
tél. A gyár olntegy 40 080 forintos befektetéssel /forgótőkével
együtt/, egy műszaki folögyolfivel. egy koreakodelml felügyelő
vel, két nunkőaaol és 00-00 nunkáanővsl dolgozott, berendezőóét
nintogy 20 gép alkotta, köztük agy 102 léorSo gőzgép. A felügye
lők évi 1200 forintos fizetést kaptak, a munkások napi 1,20 fo
rintot. a ounkáenük pedig toljesitnénytiktői függően 0.40-1,60

— 1
1

■"

^

=

=

=

^

- 79 forintot koroetok.

a

□unkáidé 10 óra volt.

A peplrlooozt Posnor Károly ezállitotto /oki később saját
dobozgyárat létesítőit/, o féaezogélyekot Orozdóból ozorezték
be. A tulajdonosok o gyér száadro kértók az 1901. 44. te. áltol
biztosított állami kedvezményeket, aoolyekot o koroakodolal ni
niaztor e pónzügyalnloztorral ogyotórtóobon aog is odott. /I
A konzervgyárban olórt eredoányeken felbuzdulva kísérletez-

tok o nénet hadseregben bevezetett Moueor tlpuou tölténytárok
gyártótjával is. Az elkészült Mintákat booutották Uerlinbon,
ahol rögtön ISO Millió darabot rondáitok belőlük, azzal a fölté
tellel, hogy o tórakot néaot torüloton koll legyártani. A kíván
ságnak aagfelolőon hozták létre beülni leányvállalatukat a
chauoseostr. 39. ez. alatt "a Néaot Qirodalon hadifelszerelé
seinek fedezésére". A gyárat a legrövidebb idő alatt 1090 docooboréro sikerült jelentős Qépi borondozósool Uzoabo holyoznl.
Oanuór középára nár közel 30 millió tölténytárot szállítottak a
cparxioul és oz ooöorgi fogyvergyoraknak. /13/
különösön a saját ipari tevékonység eredményessége eröeltette
aog a ttelae fivérekbon az ipari bofektotóook célszerűségének tu
datát. Így lőtt Wales Qerthold a váci fcloö Magyar zövá- és K8tögyár Rt. egyik megalapítója, najd igazgatósági tagja ée végül
1090-tűl alolnöko. A vállalat 1005-ös alapításakor táplált rooényok ollondro a kezdeti évek teljes kudarcot hoztak, olyonynylro, hogy az 1093-ao közgyüléeon az igazgatóság jalentésóbon
Welos rabold bejelontotte a cég csődbejutásét, niután • válla
lat az 1092-oe ővet több aint azázozor forintos veszteséggel
zárta, e ezzol a veszteségek összértéke elérte a ISO 000 forin
tot, Végül o részvénytőke radikális csökkentése nolktt /2S0 000
forintról 100 000 forintra/ uj részvények kibocsátását és koroányköloeön kérését határozták el. A vállalat azzol valóben
túljutott a ooglohotőeonolliuzódó kazdoti nehézségeket, e a kö
vetkező éveket sorozatos nyereséggel sikerült zárnia. Így 1094bon közöl 20 000 forint, 1099-ben nár közöl 30 000 forint tisz
ta nyeroeóget sikerült elérni. A nyereségen túl a vállalat
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oroctaónyoGoégét jelzi o fonoda üzenbohdyüzéoo 1395 azoptooboróben, qz alaptőke folomdéoo Ionét 230 000 forintra,majd 1097-bon
300 000 forintra, 1099-ben pedig 400 000 forintra, 1000 uj rész
vény kibocsátáséval. Mindazok eredményeképpen az 1099-oe nyere
ség oár korokon 75 000 forint lett, e vállalatnak okkor Vácon
Itlvül telephelye volt -elmocbányán éo Xglón. A következő évbon
olőb b folczúPoltók a budapesti telephelyet, a részvénytórceoág
székhelyét pedig éttették Vácra, majd 100 000 koronás befekte
tésed ujabb kötőgépeket állítottak fal. /ve alaptőkét előbb 1901bon 900 000 koronára, majd 1903-bon 1 pdlló koronára omolták
föl. A vállalat Pácfél évtized alatt o hozol toxtilipar ogylk
jolontős űzőmévé vált. / W
Ai/oioo fivérek Jolántőg szerepet játszottak az 1090. 14. te.
hatására Tisza István elnökletével megalakult Magyar Ipari ée
Kereskedőiéi üonkbon, amely 1890 nájuc 3l-én Jött létre 5 «illié forint alaptőkével. Tlozo pállott az Igozgotéság tagja lőtt
Andrásey Gyulö, üokroo k*0k, Nioronyni Károly, dgoond oezső,
üouor Mór, Lloblg Alfréd, Guttoann benő, hatvani Joutocli iándor,
woloo Qorthold és Loderor vándor. A bankban kezdettől nagy
szerepet Játszott a külföldi töke. 1393 márciuséban a Wiener
üonkvoroln 5100# a Ooutocbo Bank 1500 ( o orosdnor Oonk lGüü, a
frankfurti Oeutsahe Verelnsbonk 1200 a stuttgarti württQm&orgör
Vorolnsbonk 100, a két párizsi bankház együttoson 1200, Oouor
Mór pedig ÍSUU részvénnyel rondolkezott. A Wolss fivérok vol
tok a maguk 300 részvényével a legjelentősebb magyarországi
részvényesek.

.

októberre alaposan átrendeződtök a részvények, a i&onor
□ankvoroin már 10 000 darabbal rendelkezett, a bécsi dauer Mór
és boly wózoof 5-5000*rol, woiooék pedig e ooutoch 3. és Pia
céghoz hasonlóan 3000-rel. az Iparbank delegálta hülse ttsnfrédot
a Pogyvorgyór igazgatóságába. /1G/
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az Iparbank vezetésével XD9X február 21-én alakult meg a Fegy
ver- és Gépgyár Részvénytársaság, amelyben itala© Menfréd nagyobb
tőkeösszeggel vett részt, sőt kormánykörök megítélése szerint
"a gyérnek újbóli felállítása és üzembe helyezése az 6 kezdemé
nyezése nélkül nem lett volna lehetséges,* /1G/
1095-ben a berlini Loovve éo társa oég ez összes fogyvergyári
részvényeit eladta, s Így o részvények nagyrésze a Hitelbank
birtokába jutott, amely - miután szabadon rendelkezett az üzem
űéi - jelentős átszervezést hajtott végre, közel egymilliós uj
beruházásokkal, ennek következtében 1097-ben már közel 100 000
forintos nyereséget sikerült elérni, 1090-ben a gyár korokon
70 000 ismétlőfegyvert szállított a közös hadseregnek, nyeresé
ge már meghaladta a 300 000 forintot, %fcor hozták létre az
üzem szerszámgép osztályát precíziós gépek előállítására, A vál
lalat nyereségo 1099-kín már a 300 000 forintot is meghaladta,
1901-ben az 000 000 korona, 1902-ben pedig kereken 37U 000 koro
na volt, italáé Manfréd nem kis részben a fegyvergyár tolpraállltása során vált a hozol haditermelés lagnfjyobb egyéniségévé.
Igaz, e fogyvergyér bőkezűen honorálta is ezeket s szolgálato
kat. A választott igazgatok jutaléka pl. 1901-ben közel 60 000
korona volt. /17/
a két fivér az Xpurbankon keresztül vett részt 1890 szeptem
berében a Magyar /Danubius/ Hajé- és Gépgyár Rt. alapításában
is. amely a Prágai Gápépltőgyártél vette át az üzemet. A vál
lalat ogy millió forint alaptőkével jött létre, ami 10 000
részvény között oszlott meg. az Iparbank 4800, o Prágai Gépépí
tőgyár 2S30U. a Nioner Bankvoroin 2880, a Doutech 1. ée Fia cég
080, a wulsc fivérek 800, Fround Ferenc és Uuumgarten Henrik
pedig 800-800 részvénnyel rendelkeztek. A századfordulóra az
Iparbank és részben a uioner Dankveroin is teljesen háttérbe
szorult, helyüket a Hitelbank és a Leszámitolóbank vette ót,
A gyár ounkáolátezáma az alakulást követő évben 46-ről 680-

ro árulkodott, ugyanakkor megrendeléseket koptak az ország leg
nagyobb malooborondozéaére a Pesti Itongenaelootál. 18 hajóra
- többek között Romániából is -, valamint a Rába ée a Kőrös
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fölött épülő hidak vosozorkozotóira, a szállítások értéke az öl
ed év folytatón mogkőzolltöttű oz 1 millió forintot, a beépített
terület nagysága pedig 10 145 c? volt* 1894-bon 1,5 millió koro
nára ömölték as alaptőkét, majd a vállalat 1890 éprillóéban egye
dült a ;choonichon ée Hortmann-féio hajógyárral, as alaptőke
Így megduplázódott, a ounkáslótszáo pedig 1800 főre omolkodott.
A vállalat 1897-bon kosdto meg vasúti vagonok gyártását, as

évi termelés korokon 100 vagon volt* Essél átmenetileg elkerült
o hajógyártáobon az évtized végére beálló pangást kivédeni, a
MÁV 1890-ban 205 teherkocsit rendelt. A kővetkező évben azonban
a hajógyártás szinte teljesen szünetolt, a vállalat a kiesést
uj tornékokkol próbálta pótolni, Így hütőborondozéookkol. jággépckkol.A kifizetett osztalék ennek ellenére a kezdeti hét szá
zalékról a századfordulóra fokozatoson három százalékra csökkent,
a végül a még mindig nyereséges üzem a részvénytőke 25 százalékos
leszállításéra kényszerült* 1901-ben ugyan még mindig elkerült
minimális nyereséget elkönyvelni /17 488 korona/, de e kővetke
ző év mér jelentős veszteséggel zárult /82 783 korona/. /10/
A sikerhez ez üzleti tehetség ée a - viszonylag korlátozott tőkeerő nem volt elégséges* Ehhez megfelelő kapcsolatok le kel
lettek* A uolso fivérek üzleti kapcsolatai a fionanfehio mindkét
részében határozottan stabilak voltak ée ezeket a rokoni szálak
Is erősítették, Wales Oorthold 1877-ban 80 800 forintos hozo
mánnyal feleségül vette egyik ausztriai üzletfele leányát.
Heroiné Ulaut* öógoro, Elsslor Móric szintén üzletfelei közé tar
tozott, hasonlóan másik sógorához, Machlup Edéhez, m i m Monfród
lüü4-bon lovag wohl *Ibort vasúti vezérigazgató Alföldi-Fiumei
vasúti/ leányát, wahl Allce-t vette feleségül.
ugIgg

Oorthold közéleti szereplése - ha nem Is kizárólagosan szintén a megfelelő kapcsolatok kiépítését szolgálte.a hetvenes
évek közepétől tagja volt a tőzsdetanácsnak, majd a tőzodoblró©Őgnafc, érdemeket szorzott a helyiérdekű vasutak ügyének fölka
rolásában. Aktívan részt vott a kamara éo a Fővárooi úgylót ounkéjéban* a takarékpénztárak helyzetéről 1808-bon a kamara koros
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kódolni osztályé beható tanácskozást folytatott, a kérdés további
tanulmányozására waloo oorthold vuzotóoévol bizottságot novaztek
ki. woíöo Oorthold jólontóout a következő évbon jelentőtto nog
o "Takarékpénztárak roformje*6 címmel, óbban megfogalmazva a vidéki
takarékpénztárok központi jelzálogbankjának eszméjét.
kamara több ülésén foglalkozott o buno Gőzhajázésl Társoeág
Pestet hátrányoson oogkülönböztatö gabonaszállítási rendszerével*
fezeken o legkövefkezetosobb koncepciót Wales önrthold fejtett© ki,
a díjtóltolok loszéllltáoo mailétt budapesti lgozgetdeág felállí
tását követelte. A kamara végül az üggyel foglalkozó második üléeon
o Javaslatokat magáévé tette.
a

A Pővárooi ugylot számára irta meg "üudapoet érdekei ée a ke
leti vasutak” e* müvét* Ehhez kapcsolódott ogy további müve le
"Korookodolmi hódítások* elmen* Welee derthold ezzel az intenzív
közéleti szereplésével általános ellőnerést aratott* Tagja lett a
kereskedelmi minisztérium tarifabizottságának, e Magyar Kereskedel
mi Muzeuo folügyolőbizotteádnak, véltótörvényszéki köreckodaírni
tanácooooé nevezték ki, a végül a kamera az Osztrák-Magyar bőnk
budapooti intézetében megüresedett állásra Őt jelöltéé ki* 1885bun balos uortiwld a legmagasabb kegyben is részesülhetett, midőn
megkapta a Ferenc ödzsef rend tiszti keresztjét*
A ;uiso fivérek gondolkodáséban az asazociálls ée szociális vo
nások sajátos mádon keveredtek* szűkmarkúság és nagyvonalúság
egyaránt jellomozte őküt. Végső soron üzleti érdekeik határozták
j meg# hogy melyik kerekedik felül. 1800-ban előbb 4U0U adag huokijvonatot adományoztak a fővárosi népkonyháknak, majd 100 kg leveskivonatot a főváros szegényei száméra. 1832-ben két láda lovockonzervot küldtek a Troncsén megyei Ínségeseknek, iödö-bon a tu
lajdonosok a konzervgyárban alapot létesítettek a rokkant munkások
ellátására, majd 1880-ban segélyalapot a hivatalnokok özvegyei és
árvái száméra, do megtagadták munkásaik kórházi ápolási költségei
nek kifizetését, a polgármester Így kénytelen volt bohajtési el
járást kezdeményezni ellenük. /IV
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** üoiao fivérok foiotaoikodéoébun az iemertotott körözök dön
tőnek bizonyult. Ennek sorén jutottak el & turménykarookedelomtől
az ipari tők© logbefolyóoooabb köroibo. Pozíciójuk valóban szi
lárd é© megingathatatlan volt. Ugyanakkor már kezdett a két fivér
útja ogynúütél elválni. ifleiee ílanfréd sorozatosan bizonyította
kivűtalo© gazdasági képességeit* m alapkérdés az maradt száméra,
hogy mit lehet eladni éa hol* ennek sorén egyetlen lehetőséget
ood légyott kihasználatlanul. A kockázatot* az átoonoti nehózeógokot tudatosén vállalta* tetteivel mindig ogy lépóesol megelőzto
az adott helyzetet* Így láthatatlanul maga le annak alakítójává
vált. Váratlan helyzetekben villámgyorsan reagált* e ez a gyoreooág vált clkorcinok ogyik fő forrásává. Weioe Dórtholdnak podig
egyre inkább a közéleti tevékenység vált óletlemoévó.

a üuiüo fivérek* majd később íajXoq Manfréd tőkeerejére nem
állnak ronckiikozóaro pontos adatok, woieu a.-Uolf vagyona o kora- .
beli viezonyofehoz kúpost ugyan jelentőének ezéoltott, de komolyabb
ipari vélicikázó©okhoz nőm nyújtott elégoégee alapot. t\ fivérek
kedvező házasságéi szintén nem Jolontottok döntő változóét a csa
ládi vagyon helyzetében. Ugyanaz mondható el a malomipari érdokoltoégokről ie* ezok bár jövcdclmczőok voltak* önmagukban azon
ban mégaeci biztooithattók a moggazdagcdáot. A m i w családnak
nem volt alógeégoo tőkéjo ahhoz* hogy a tarménykoroakedelem vagy
a malomipar olyan felhalmozóét tegyen lehetővé* colt egy modem
nagyipari vállalkozás megkövetelt.
A kozdotl fölemelkedőét tehát nem örökök* vagy viszonylag
ozokéöoo utón megszorzott tőke biztosította, hanem a különböző
vállalkozóook sojátoo finanozirozáoa. A v&loe fivérok gyakorla
tilag o múlt század végéig oloődlogooon vállalkozó tőkóook vol
tak* A náluk jekntőöobb tőkóookhoz kópéét tőkéjüket sokkol gyorsobban* do ormok kövotkoztébon hatékonyabba forgatták.
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Gz a hihetetlen n * i t n iág Megkövetelte • piaci igények léc
iebotöeegok nagyon pontoc xuauretét, a konjunktúrák elérőiétáeét,
vállalva az oszol együtt járó rendkívüli kockázatot, valóban biz
tosította a befektetett töke gyom Megtérülését. Máé ccévcliíe
család vagyonának julentuüubb része "aazgú” tőke volt, a Mi 'ingé**
töke nagysága a nlndenkori viszonyokhoz igazodott, A ezözutfforduló időszaka Jelentett ebből a usenpontbál döntő változást.
élőt Monfrée a r-4idolk'..zé<3ér« illő töke jeluAtöe ráncét kivont;
korábbi érdekeltDögéiből ár. csepeli gyérének fsjlocztéoéro fordí
totta. őzek a beruházások asgaráaltetták helyét a aagyar geaénertgi ólotbsn, s közben végső soron jelontéktolen tőkeréforditéoeal
sikerült lényeges pozíciót /Fegyvergyór, Oomibiua/ Megértenie.

A ezézad oleő évtizodénok közepétől aér a saját vállalat fej
lődése tűtte lehetővé Wales Monfrád ujabb előretörését, befolyó—
»6t v.yyre inkáib kitörjőriztette
i.iuiro. <-5 a szélei', érduksltségl kör azonban sir ainőgéglljg kulőobtaRtt a ezéxadfordulá előttitől.
A aeapsttgyártelep alapitáaa ezervee folytatása volt a ►teles
fivérek korábbi tevékenységének. Anyajilay nea Jel-öntett ozáaukra
olyan aegterholóet, ami Megkövetelte volna addigi üzletpolitiká
juk megváltoztatását. ajét vállalatuk irányításé* aollatt tovább
ra is a óiról kedvezőbb sökobofuk taté sok kihasználására törekedtek. beluntőcógébon - habár eaak étaonstllog - a korábbi bafektotóookot in folülnulta a Hnuvhnor Izidorral közösen alapított
Magyar Teztilipar Rt.
I:
Hauthnar Izidor löo7-ben lépett be apja ceefrolrczági textilgyá
riba, oRtoly kazdotben gyapjú- ée váazonezövéescl. foglalkozott,
aojd kioűbb foatéscd, fehérítéssel ée kikészítéssel is. Icai
ban apjával ujabb szövődét alapított Oeohornxégban. s 1091-ban
végül Alaá«f uoztrióban is. A iiéroo gyár e
forduló előtt
2232 aeohsnlkuc szövőőzökkel, lflöö aunkáosal. Uűc u-vel dolgo
zott. 1373-tól egyedüli gyapjuáruczáUltája m osztrák hadoerggnek /Landwehr/. /80/

ipIcjfor
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A* auGZtrloi gyáraiapltósoal agyidőbon. 1093 májusában for
dult Msuthner Izidor o magyar miniszterelnökhöz aszal, hogy
olöU* szövődét ée fonott .majd festő, fehérítő és kikészítő
gyártelepet kivon Magyarországon létesíteni* Feltehetően Mouthnor kapcsolatai révén megfelelő információkkal rendelkezőtf,
hiszen uéy ugyanazon év júniuséban Ferenc őőzsef elrendelte a
közbe hadseregnél a Véuzonozurücn készített pamutszövetből
való hordozható sátrak" hővezetését* a honvédelmi minisztérium
novemberben tájékoztatte a koroekedolol minié*tóriumot * hogy
szintén tervezi a sátrai: bevezetését. C2cuthr*cr Izidor októb&rbon kezdito föltételeit, és ezek alapján 1094 január 24~én aegőrletett a megállapodás e koreokedolrji ciiniGZ riumcol, amely
szerint sec alapítók o következő foltétélőket vállalták:
- c részvénytársaság alaptőkéje 1 millió forint /ofaböl CiOO 600
az űzuabeholyszőn alőtt/i
- 1896 junlus 30-ig 12 080 orsóval ée 260 mechanikai szövőszék
kel üzccaboholyozlk & gyárat, 1902-ig további OOCX) orsóval
bővítik)
- a gyár nemcsak kőzexáliltáóra fog dolgozni?
- hazai boszorzás és munkaerő*
- 38 000 forint óvadék*
a másik oldalon a kereskedőim minisztérium biztosította*
- sas építőanyag és a berendezésük szállítását önköltségem
- 10 évre állami kedvezményeket;
- támogatóét a közős hadsereg rendeléseinek elnyeréséhez*
- a honvédség sitorezekségletértek 00 százalékét*
- 16 évre 1oo Oüü forint luMtMfttos kölcsönt*
- lű 000 forint segélyt*
- támogotást a fculokvaeérlásnál*
Február végén a két fteiee fivér nzomlét tartott Réeoahogyon
éc elhatározták, hogy ott létesítik © gyérot* Márciusban o hon
védség 30 000 sátrat rendelt tőlük, további mintegy 72 QüO darab
rondolését későbbre Ígérték, Ouniue elején a vállalkozók értesí
tették a kurookedulni minisztériumot, hogy 1600 orsóval és 204
szövőszékkel indulnak*

-
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1094 deomboráben végül megalakult a részvénytársaság 3 millió
koronás alaptőkével, az igazgatóságban a három alapitón kívül két
bécsi üzlotorabor kopott helyűt, uisoler Mór és üoldschmied Ottó,
az előbbi vvolosék, az utóbbi pedig fiouthner rokona. A gyúr tény*
logoa vozotésc ügyre inkább ííautbner Izidor kezébe korúit,
ugyanakkor a részvények fölével rendelkezett. o másik felével
tvoiso Manfréd,
A rőzsohogyl gyér alapításéval párhuzamosan a létesülő rész
vénytársaság kőszegi gyártelep fölállítósáréi 4o folytatott 1094
márciusétól tárgyalásokat a korookodelai minisztériummal, smolynok keretében 1095 végéig 250, majd 1900-ig ujebb 26b szövőszék
fölállításét Ígérték. A 15 éves állami kedvezmények mellett árués szénszállltásl torifakedvozoényeket kértek, valamint támoga
tást a kőzszállitásoknál# 100 000 darab sátor megrendelését a kö
zös hadsereg részéről vagy ahelyett Uü 000 forint segélyt, erköl
csi támogatást ingyen tolok éo vlzhasználatl jog megszerzéséhez.
1090 márciusában a tulajdonosok ujsbb kérvénnyel fordultak a
korcakndolnil minisztériumhoz, ebben kérték, hogy a Kőszegre torvemett gyártat rózsahegyen lótoeltlteseók. ^ üzembehelyezúst 1096
végére Ígérték, 2ü GOü orsóval, 250 szövőszékkel, festő-, fohőritő- és kikészítőteleppel, a korábban biztosított 200 000 koro
nás kölcsönből 26 000-ről lemondtak és vállalták, hogy a részvény
társaság legközelebbi ipartelepét minden állami támogatás nélkül
Kőszegen létesítik. A kereukeőulml minisztérium a föltételeket el
fogadtak uoiso Manfréd júniusi beadványában szőrben s kőszegi 50
szövőszéke® gyár feltételeként követslto ez állami kedvezményü
ket, szállítási kedvezményüket és megrendeléaek biztosítását. A
kercukudel&l minisztérium ezeket s feltételeket is elfogadta és
G évre évi 00-90 GGO forintos megrendelést a oeendőrség számé
ra, valamint kilátásba helyezte a Magyar Folyam- és Tengerhajózá
si Rt. megrendeléseit lo.
1895 szeptember i-én a róozványtáreaség bejelentette a rózsa
hegyi gyér üzoaboholyezéoét. kereken 1 millió forintos befekte
téssel, 24 G24 ormával és 274 szövőszékkel. A bejelentés szarint
a tulajdonosok az év végérociogkétszőrözik a befektetést és már
0 0 0 szövőszékkel dolgoznak.

1097 clojén a rózsahegyi gyár mór 1100 mnkésoal dolgozatt,
időközben Muuthnor Izidor átvette a részvényok négyötödét, az óv
végén azonban Itfetoe Fülőp - ill. személyében a Koroekodoliai Gank bolópott a részvénytároaoág Igazgatóságába, e tényleges irányítóé
ózonban változatlanul Mauthnor kezében maradt, A vállalat rész
vénytőkéjű a századfordulón már 8 millió korona volt, 000 OUG ko
ronás bofektetéssel iDüü-bon alapították aontibrincen a üorthrop*
félő szövőgyárat, oalhaz 250 000 korona állami támogatóst kaptak
azzafc a föltétellel, hogy évente legalább 500 szövőszéket gyárta
nak, 1900-ben aór 43U> munkás dolgozott a Magyar Textilipar Rt,
uzoauibon, a kifizetett munkabérek ée fizuteaok eeezogo muyhaladto az 1,0 millió koronát, A rózsahegyi szövődő I2lü szövőszékkel,
a fonoda 102 713 orsóval, a szuntlorlncl szövődő pedig OuO szövőozékkol dolgozott, A befektetett állótőke megközelítette a 14 mil
lió koronát, s a vállalat öztorényl szerint 1,7 millió korona ál
lami támogatásban részesült /a befektetett állótőke 11 százaléké/
évi temelésének értéke pedig korokon 10 millió korona volt. /21/
Gyárainak felfutásával párhuzamosan nőtt taies Manfréd szere
pe az ország gazdasági életében, 1097-ben még malomalopitóel ter
vekkel foglalkozott, ilyenirányú ajánlatot tett a hodögyminloztériuonak, érdekelt volt a textiliparban Is és l9üO-ban egy konzorci
um tagjaként Hatva*! öeutsch Károly, Herzog Péter, onnenborg
Inra és Lgyodi Lajos mellett fivérével együtt részt vett az
Athonaoum irodalmi és Nyomdai Rt-nek a Peremmáefc torén lévő 013
négyozógdles telke megvásárlásában, /2Z/ A századfordulót köve
tően már 6 Magyarország logjolontőocbb ipari tőkése, kivétöles
képességei és rendkívüli munkabírása révén nélkülőzhototlonné
vált számos olycni Intézményben, amely befolyásolhatta a hazai
gazdasági életet.
Különböző kezdeményozéeel éppen a ozézodforduió után váltak
agy egységes koncopció részeivé, s ez a koncopció már a coucoratörést jólöntötte. /«ig 1900 előtt elsődleges célja pénzének mi
nél jobb befoktotéeo volt, addig a századfordulót kővotőon már
csak ott találkozhatunk vtaieo Manfréd nevével, ahol valóban lé
nyeges kérdések dőltök el.
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Kivált o Magyar Textilipar Rt-ból, nem foglalkozott tolokügylettel ée uj alakításokat ooa torvozott, honom tagja lőtt az 0f>
őzégoo Xporegyoeület kebelében Működő gyáripari szakosztály válaoztaányánaU, majd aktiven részt vett a Gyáriparosok ür&zágoo
özővotoégónok megalakításéban. Tagja lett az előkészületokot
végzői Intéző bizottságnak, $ a uogalopitau után bátyjához hason
lóan a GYŰ <2 vezetésének.
A negyburzeoázlo gazdasági oogoröoödéeo és politikai háttérbe
ozoruláou megkövetelt© a gyáripar érdekképviseleti szervezőténok
létrohozácát* A* egyes nagyipari szakmai ezorvozetek jellegükből
adódóan non töltinitték be ezt e szerepet. A hivatalos érdekképvtt;alttok, a kamerák kováé szolgálatot tettek & nagyiparnak. A
GYOJZ olökéezltéeéro létrehozott intéző bizottság áltel kibocsá
tott felhívást 55 gyáros. Illetve gyári képviselő irta alá* Ennek
alapján került sor 1902 május 29-én az alakuló közgyűlésre. Ezen
Chorin a GYO JL czükeógosoégét a gazdaságpolitika bizonytolonoágóvol indokolta, amit elaődlogueor. az agráriusok nagyipurullonur
témodésal Idéztek elő. A megalakuláskor 14 cukorgyár, 0 kőolajfinomító, 5 vUlnrüOdságl üzom, 17 gőzmalom, 9 vogyóozotl gyér,
17 szoozgyár, 31 vas- ás gépipari üzem, 12 textilipari vállalat,
G oörgyúr, U papírgyár, 3 gyufagyár, 3 cipőgyár ée 1 bőrgyár
csatlakozott a GYŰ 2-hoz, amelynek teglátszáoa a pártoló tagság
gal együtt 23b volt. mz alapszabályok értelmében csak gyár leha
tott tag, tulajdonos vagy igazgató pádig pártoló tag. A magyaror
szági gyáraknak tehát mintegy 5 százaléka ccatlakozott kezdetben
a GYDuz-haz, ezok azonban - leszámítva a Hitelbank érdekeltségeit,
molyok csak később léptok bo - döntő többségükbon a logjolontőeobb vállalatok voltak. Nem sokkal később megalakult a GYO Ed győ
ri fiókjo le, majd a pozsonyi, a ezagodl, a temesvári, a brassói,
az aradi, a nagyváradi, stb. fiók.
A megalakulást követő évdíben a GYOCZ valóban hatékonyan kép
viselto o Hasal gyáripar érdekelt.
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U i ú o Kmfródot a századvurduié utáni években osoroc kapcaolat fűzte Cztórányi Ctózrofhoz* r*kl ügykor ogyro inkább a korookodőlni téren tényleges irányítójává vált. i&t - Kollor szerint ívuíoü tianfród zterényi oózcef fűikéróróro Cschorczégbc utazik*
hogy iparosukat toborozzon tfegyeroruzég ezémáro. / 2 3 /

I9ü&4»cfi vüuígö Monfrédut ievdluoztotték a Korockodoial Qunk
igazgatóságéba* © őzzel valőhan n magyarországi fináncbarzooúzia
egyik leyb©folyé»a*abb képvlmlftjo lőtt. A fmzcii ozukiiuUaloö
különböző i©mér/ok éo támpontok alapján különíti cl a fináncburzsoázia jellegzetes csoportjait. A leggyakoribb o bonktőkóook
éo az ipari tukéook nonkOldnbbztetéco* ©ok ooetbon - különösön
Gzeistörténotl feldolgozó©okbon - ozottboáUltéoa. Hz - ha nos 1©
tudatosan - a "öchaffondat* und roffendoo Kapitnl* hamis ellentét
pár folélouatóöo. a oxakiredalcu úgy réozo annak jegyében nega
tívnak Ítéli n banktőke bohatoldídt oz iparvállalatokba* holott
az odott vállalatok g*izduoágl arodoényeiriak alaazúoo qzőmqü vál
lalatnál egyértelműen kimutatja ormok nttköJUteftototlen voltét.
Különösen éle© u ezumboáilitú* möozaki-ér talmi ©égi tőkések
eoutübon* akiknek pl. találmányul jolentőoen hozzájárultak az
odott gyár fejWdéeűhaz. de ugyanakkor agyra kővé©bú tudtok eli
gazodni a nind bonyolultabb gazdasági életbor., A vtbMgbon a
korabeli “raodom" tőké© ozerepo ennél ©okkal öemzetottobb, © o
mpozaki iworutek mellűtt legalább ilyen súllyal követelt mog
ftoroukodalmi éa pénzügyi lemenőtöket, kétozdlog a i:ők© objektív
éo szubjektív ©zorepónak megvilágításról van rzó a ©zenbe éllitéuaól* Uu éppun e banktőke éc ox ipari tőke ezombeállitáen őzt
aát űlovu iuliütutlunné taazl. A kofotak fő gazdasági noegotóoroju nem ftz ipari éo & banktőka egymással vívott harca * bonca ép
pen ollonkozőleg. öeczofonódéeuk* még ekkor ie* hn ec ©gye© *uetokbon harc utján voléoult oog.
wAiiuc ri&nfrűd - a Hatvony-itout©chok mellett - az egyetlen
ttegyaroroságon* aki c ezukásou folyamatot megfordítja éo az ipa
ri tők© oldaláról hatol be u banktőkéig hasonlóan o uoutGohokho2,
azzal a lényeges különbséggel* hogy gyáraiban a banktőke sohasem
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Játszik jolentöe szcrepot, függetlenül közös akcióiktól.
t«feioo Mmfréd közéleti ozoroplóoe szorosan kapcsolódott e
csepeli gyártelep fejlődéséhez* A kenjtűre kibontakozásának
éveiben ismét cktivobb lett a gozcteoógi életbon. >zerepdt a
fiumei ée a budaepoti Magyar Fémkohó ée Vegyi Ipari ?St* ée a
Magyar Gyapjuipar Rt. igozgetósónében, o Danubius ée a Ganz
gyér fúziója utón pedig 0 Gaas-OcnubiuG igazgatóságában io. 19QG-ban
teg#o lett az ipertenócenak, ttojd ugyanabban az évben annak ál
landó bizottságának, amelynek litekorlo volt az elnőko és tagjai
között tolóijuh ttetaa Monfrédon kívül Hatvány Oeutoch Gózsefot
ée vándort, Grotz Guoztávot, Dóssal ;awut. Kornfeld Zsigmondot,
Kossuth Faromét, Lánozy Leót, ttatlekovlta vándort, etb. Tagja
lett az Országé* Közlekedési Tanácsnak óo önnek tarifabizott©ágé
nak. Ugyanakkor változatlanul juluritös tőkéje volt ingatlanokban.
Dótyjóval kosba tulajdonában veit 0 hajdani Újvilág komplcxunból még mindig nyolc hóz, a véres máo pontjain tovóbbi 11 ingat
lan. 1910-ben ösczooon 24 ingotlan felett rendelkeztek. Kapcsola
ta a Koroekedolmi Bankkal egyre szarosabb óo tartakaedbb lett.
A*lg korábban a bank gyakorlatilag esek m i m nzótiláit kezdte
ó© aegrendolósoknél kozesoógot vállalt értük, tóidig oz évtized
végétől aár bevonta különböző akcióiba, szindikátusokba ée réezooudóot bistaoitott csórnára. /2A/
A világháború előtti években weloa Mmfréd saját vállalatai
tól már függetlenül io a magyar gazdasági élet egyik legszámot
tevőbb tényozőjévé vált. ^zéleekörü kapcsolatai rétén ozoropo
különböző vállalatok élén eohacem volt formális. A Kereskedőim!
Bank órdokoltcógóbo tartozó üunubiuc Textilaüvok Rt, amelynek
Wales Monfród igazgatósági tagja volt, éppen ez őo é© Hegodü©
Leróná közbelépésére kapott m Xpertenácstól oogőlyokot. A Ma
gyar Ftakotió éa Vbgyipori Rt., amelynek igazgatóságában szintón
szerepelt, a Kereskedelmi Bank, o Magyar Általános Hitelbank
tioiec Monfród é© © Oecr, Épondhoimor ée Toe. cég cogállopodáco
alapján kapott 1913-ban l millió korona hitelt. /2$/ A Ganz
gyár egyik igazgatója szerint "a Ganz ée Társ®, Danubius Rt.

m&r-.
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ugyik loQrt#ve$aMi tagja báró Bei©© ;Janfréd csopoli fém éo lőoaergyároo, nagy tudéo© ér. grzt'nn tcpúvztolatni különőoen ozóta álltuk o tora gyér romtelkezéeérc, gjciiétci béré Komfold
iióric Uvílyuttvü vucatflgfesgaté / V vojo lőtt," /2Q/
Wuluu tiumrud uzooályeu térnyerúvóooitüűi»tö e&erupet jéttó>St mi u
uéiter# ©melyet vállalatul biztos!töttok
©zömére# mcXlGtt ttoméra©tegcn jelentő© volt a ía*re©kedölrai
tíeftk vmutúoóbun való részvétele# e*«nek révén 3zőstao yezuuoági
uw<íuiiG*ábm veti reszt* r«iuaa^uki«<^; járultak ások a vüuiúdi
körülmények# uuelyvK véged tetoran szintén növelték tíuise lienfréd
gredaeéyl hatalmút, Így lányainak Miamégo ée bátyjának beteg
eiig©# uuolyfioL következtében ölébe igazgatóba# ouje elnöke lett
a váci CXiil Magyar ásévégyór ftt-miu a Gór koriHibu* isiaartotett
fűlikaivá kívül igazgatója volt a TaXokórtákóoltu K*t«nuk ém m
Oudcpimt-vldékl PnrcoXlázó Kt-ndk# tugj© lett fi budapesti képvitele íueiülutitó l&0
iJár voio© Monfréd tevékenységi köre? & tizes évek elején jeler.tőo&n kitóloocdott# fő terület© m m t ö m völtezatlanul a
vau- io fémipar* illetve üzen belél Is elsudlsyesen a íuulonyaggyártée maradt# 1910 végén, miközben tárgyalásókat folytatott
m frankfurti f-k*tallyoaull&ehoft-tal ö t^gyarFémkohó ée Vogyi
Ipari üt# augalökltéoéréXt kapcsolatba lépett a pil&enl koda
füvekkel és a HitalbuukkuX a lótruitozimdé aayyarur•*<)! éyyu*
gyér ügyében. /27/
Aktlvl,t.4oér Jelzi tsz le, hogy non ©okkal kéráJbb Igragatéeégl
tagja lóit as Oestrók-fJogy&r /aiömvaeuttáröcséQ re©tani vnomüvénoít, csatlakozott a Magyar Vaomüvok és Gépgyárak Orozégo©
lgyesül®tébes# o 1914-be:, Hatvány Lózouf teléUt követően a
OYO-jZ alelnöko lett.
A karúnak libe,rlf,izöuöc lehetővé totto a uér öoggnsd^j^odott
Uagun eséfMBéoti családok tó*mára a beolvadást a hngyotónyo©,
*tortónclni" # magyar vagy ckór cvcztrálc uralkodó osztályokba. **
a beolvödéi azonban - aint iíttuk - agyban völaasutat jelentett#
vagylo ogyüttjért a korábban ólért gazda©ági ozorop olvasztó-
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A Welae fivérek gyakorlatilag a ©olt század kllencvenea évelnek
közepén érkeztek el ehhez a válaszuthoz. A hagyományos politikai
vezető réteg mindkettőjük számára látványos gesztussal igyekezett
megkönnyíteni a döntést. Ferenc József a millenáris kiállítást kö
vetően csepeli előnéwel Weiss Manfrédnuk nemességet adományozott,
hivatkozva annak lojalitására, az ipar és a kereskedelem terén szer
zett érdemeire, valamint sikeres tevékenységére a közügy éo a közjótékonyság terén. Welss Manfréd a közhiedelemmel ellentétben ezt a
nemességet nem vásárolta, sőt, az uralkodó külön kegy gyanánt még
az ilyenkor szokásos dijat is elengedte. Nehéz megítélni, mit is
jelentett Weiss Manfrédnak ez a kitüntetés, bizonyos, hogy eddigi
törekvéseinek igazolását látta benne, de ennél többet aligha# Ezt
bizonyltja a mejshetősen szokatlan, s a határozottan erős polgári
öntudatra utaló elmer is, amelynek leírását érdemes a Királyi
Könyvből szó szerint idézni*
"Egy álló aranyszínű vitézi pajzs, mely alsó részében egy ccucc
ban végző ilk, s melynek felső szélét egy kékszinü pólya metszi,
benne két hatágú arany csillaggal, alsó részét a pajzsnak pedig egy
folyó foglalja el, melynek közepét egy párhuzamos vonalak közé
foglalt zöld pázsit választja ketté, a folyóvízből egy fél fogak
kal ellátott fekete kerék emelkedik ki, melyen egy jobbra fordult
fekete oroszlán két hátulsó lábával egyenesen állva lép, farkát
felemelve, kitátott szájjal, klöltött veres nyelvvel, jobb kinyúj
tott ölőlábában egy füstölgő fekete színű bombát, bal előlábéval
pedig egy fekete szinti ezövővetélőt tart. A pajzs felett koroná
zott nyílt lovagsisak nyugszik jobbról feketearany, balról kőkarany foszlányokkal. A sisak koronájából két egymással párhuzamos
fekete szinti susszárny emelkedik ki. A foszlányokat összekötő
arany szinü szalagon labor omnia Vincit jelmondat olvasható." /2b/

--------------------------------------------
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Weiss Berthold korábbi aktivitását is felülmúlva vállalt
közéleti szereplést# lU9>»ban tervesetet készített a kisiparosok
megmentéséről központi műhelytelepek létesítésével# A kamara bi
zottságot küldött ki a kérdés tanulmányozására, majd elfogadva
Weiss javaslatát, elhatározta az első munkamühely-telep felállí
tását# Nem sokkal később a kamara egy másik, 21 tagú bizottságot
nevezett ki az egyenes adók megreformálására. 1894-ben szintén u
kamara kebelében az Osztrák-Magyar Bank szabadalmának megújítása
alkalmából bizottság alakult a bankkal kapcsolótoe panaszok ki
vizsgálására# Weiss Berthold mindkét bizottságnak tagja lett#
Ugyanakkor a már ismertetett igazgatósági tagságai mellett rászt
vett az Áruforgalmi értékmegállapító állandó bizottság és annak
tarifa bizottsága, a tőzsdetanács, a budapesti törvényhatósági
bizottság, stb. munkájában# Kezdeményesője, majd elelnöke volt
az lö93 decemberében megalakuló Magánt ieztivselők Országos Kyugdijegyesülétének# Megalapítója és elnöke lett a Magyar X'extilgyároook Országos Egyesületének, /29/ Mindezen tevékenység be
tetőzését jelentette, amikor a szabadelvű párt képviselőnek je
lölte a nagyajtai kerületben# /30/
Szeptember elején a kereskedelmi miniszter felkérte Udvarhely
és Háromszék megye főispánjait, hogy támogassák kőrútján Weiso
Bertholdot, aki "a viszonyoknak raegfelölő Ipartelep létesítése
iránt a helyszínen tanulmányokat" kíván végezni# Weiss Berthold
szeptember 22-én érkezett Székelyudvarhelyre, ahol a főispán
értekezletet hívott össze, amelyen az Iparfejlesztő Bizottság
tagjain kívül főleg helybeli iparosok jelentek meg# A helyszínen
lévő Ugrón Gábor politikai sakkhuzásnak nevezte Weiss megjele
nését, de a gyűlést - amelyen Haller István főispán elnökölt nem sikerült megakadályoznia# Haller a kereskedelmi minisztérium
kiküldöttjeként mutatta be Weiss Bertholdot, aki beszéde végén
4 százalékos kamat mellett 6000 forint kölcsönt ajánlott fel a
helyi bőripari szövetkezetnek, az ^gyáriparosoknak pedig 4000
forintot /31/#
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teles Bertholdot végül fölényesen választották meg képviselő
nek# Tekintettel orra, hogy vállalatai közvetlen kapcsolatban
álltak a kincstárral, 1896 december 4-én kivált a cégből, amely
igy egyéni cég lett isise Manfréd Első Magyar Konzerv- és brcárugyéra néven#
Weise Berthold pályafutása képviselővé történt megvftlasztását
követően is a megkezdett utón iveit felfelé# Aktivan kivette ré
szét az országgyűlés munkájából, tagja volt a közgazdasági bi
zottságnak, konkrét intézkedésekkel próbálta feltartóztatni a
székely kivándorlást# Megbecsült vezetője volt a Pester Llyoyd
Társaságnak, a kezdeményezésére létrejött Magántisztviselők Or
szágos Nyugdíjintézetének, a kereskedelmi miniszter kinevezto
a Kereskedelmi Muzeum felügyelő bizottsága tagjává, tagja volt
az Ipartanácsnak, 1698-ban, amikor Wilhelm Lucám a Neue Preie
Presse hasábjain megtámadta - kimondottan magyarellenes szem
szögből - az osztrák-magyar bank uj alapszabályait, Weiss Berthold
a támadásra a Pester Lloydboa válaszolt, majd cikkét könyvalakban
magyarul is közzétette# /32/ Mint telektulajdonos igazgatója
lett a Magyar Vígszínház Rt-nak.
A nagypolgár Öntudatával - ebben megegyezett Veisa Manférd
dal - képviselte minden fórumon a magyar nagyipar érdekelt#
Amikor az országgyűlésben Piehler Győző közbeszólásával, amely
szerint "Weiss Berthold külön gazdasági erkölcsével milliókat
szerzett", megzavarta beszédét, öntudatosan vállalta a millió
kat# "Büszke vagyok külön erkölcsi gazdasági felfogásaimra
- hangzott Weiss Berthold válasza -, büszke vagyok arra a gaz
dasági tevékenységemre, amelyet addig folytattam, amíg az üzlet
ben bennvoltam# Mert tudvalevő dolog, hogy 1896 végén, amikor
a t#ház tagjává lettem, ami szerencsémre szolgált és a legna
gyobb megtiszteltetés volt rámnézve, hogy mint iparos és keres
kedő bejuthattam a t.házba - a tevékenységnek vége szakadt.
Annak a tevékenységnek az volt a következménye és a gazdasági
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erkölcsök szemelőtt tortájának az volt a hatása, hogy az or
szágnak a legkülönfélébb részeiben üzemek keletkeztek, ahol aok
ezer munkás keresheti kenyerét, és azok között a legnagyobb, a
legeslegnagyobb terjedelmére éa fontosságára nézve az, amely a
Csepel szigeten van, amelyet én 1893-ban kezdeményeztem éa
amelyet 1896-ban teljesen és minden tekintetben, minden jogkö
vetkezményekkel együtt az öcsémnek átadtam. Én azt hiazem, t.
uraim, hogy ez a tevékenység nem ártott az országnak.” /33/
Weiss Bertholdot 1901-ben a nagyajtai kerületben ismét meg
választották 566 szavazattal országgyűlési képviselőnek. Ellen
fele, a Kossuth párti Barabás Béla mindössze 6 szavazatot kapott,
pedig másik két körzetben magabiztosan győzött, Nagyváradon fi
ssá Kálmánt verte ki fölényesen. Thhez a győzelemhez természe
tesen az is hozzátartozott, hogy Weiss Berthold ekkor már Öt
éve "birtokon belül" volt, és ugyanakkor Barabás jelölése fel
tehetően csak formalitás volt.
A minisztertanács 1903 február 18-1 ülésén hozzájártul ahhoz,
hogy Weiss Berthold részére a Pester lloyd társulat 50. évi
fennállása alkalmából javasolják az uralkodónak udvari tanácso
si óim adományozását. Weiss Berthold különleges érdemeként ér
tékelték a vidéki takarékpénztárak központi jelzálogbankjának
létrehozását, a magántisztivaelők nyugdíjintézetének megalapí
tását és az országgyűlés közgazdasági bizottságában kifejtett
tevékenységét. Végül Ferenc József Weiss Bertholdaak "a közü
gyek terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi udvari
tanácsosi elmet díjmentesen" adományozta, A Honi Ipar ebből az
alkalomból méltatta Weiss Berthold működését. "Weiss Berthold
országgyűlési képviselő kinevezése elismerése annak a ténynek,
hogy a genialitás, a közgazdasági műveltség és a lankadatlan
szorgalom még a magyar gazdasági élet szikes talajából is gaz
dagon gyümölcsöző fát tud elővarázsolni." /54/
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lei89 Z&aafréd a ozázadforduló utáni években vált Ismertté jó
tékony akciói révén le* Alolnöke az Országos Gyermekvédő Egye
sületnek, nevéhez fűződött az 1910 áprilisában megnyitott Cse
peli Welss Allce gyermekágyas otthon* Welss líaafréd felesége
halála után 120 000 koronás alapítványt tette erre a célra, vé
gül azonban maga fedezte a több mint 500 000 koronás teljes
költséget* A kórházat az Izraelita hitközség nőegyeeülete tar
totta fenn, a felvétel Ingyenes volt, a vallási szempontok nem
játszottak szerepet* Welss Manfródnak a felvételekkel kapcsolat
ban csak egyetlen kikötése volt, hgy hajadont ne vegyenek fel*
A Ei&ga nemében egyedülálló intézmény felavatásán a kormányt
Khuen-líéderváry miniszterelnök képviselte, aki egyben köszönetét
mondott az alapítónak* 1910 és 1918 között 5535 gyermek született
a kórházban# Kezdettől működött a terhességi tanácsadó, ezt
ugyanabban az Időszakban 5512 asszony vette igénybe* /56/
Welss Manfréd hatékonyan részt vett a hitközség jótékonysági
osztályának munkájában, 1911-ben is 500 koronát adott, ezenkí
vül 1000 koronát a szünidei gyermektelep céljaira. Adományozott
pénzt a messlnal földrengés áldozatainak /5000 K/, a hadi lég
hajózás céljaira /25 000 K/, a közös hadsereg gazdasági alap
jának /50 000 K/t a honvédség altiszti alapjának /50 000 K/, stb*
Welss Manfréd szociális gondolkodása nem is volt mindig teljesen
önzetlen# így 1911 szeptemberében a QXOSZ igazgatósági ülésén
tiltakozott a drágaság ellen, rámutatott, ha nem enyhítik a
drágaságot, akkor a munkások és a tisztviselők nem tudnak megél
ni, a gyárosok viszont versenyképességüket kockáztatják, ha mai
jukra veszik annak terheit# /56/
A hadügyminisztérium 1905-ból származó jellemzése szerint
"Welss Manfréd rendkívül biztos, tetterős ée abszolút megbíz
ható Iparos, gyakorlati nagyvonalúsága összefonódik aktív pat
riotizmusával és előkelő gondolkodásmódjával*• fiz-tizenöt év
vel korábban Welss nemigen tartott igényt ilyenfajta elismerésre#
Közben azonban fokozatosan alkalmazkodott környezetéhez, s bár
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korábbi büszkeségét, elveit nem tagadta meg, de ugyanakkor már
megpróbált eleget tenni a hagyományos magyar úri normáknak le#
Jótékonykodása még származhatott - legalábbis részben - vallá
sosságából, de egyre inkább a nagypolgárság státuakövetelményévé vált#
Nemesi elmére beles Manfréd valóban polgári öntudottal rea
gált, időközben egyre inkább elvárta - ha nem is kezdeményezte a hivatalos elismerést# 1901-ben még a párizsi világkiállításon
elért sikereiért megkapta a III#oszt#vaskorona rendet# 1907-ben
szintén nagyipari tevékenységének köszönhette az Iparegyesület
aranyérmét, 1910-ben szórtban a közös hadsereg tábornokai már
"a véderő jótékony intézményei iránt tanúsított áldozatkészsé
gének és a hadfelszerelés érdekében szerzett érdemeinek elisme
réséül" javasolták Weiss Manfréd kitüntetését a Ferenc József
rend középkeresztjével. /37/
Weiss Manfréd a kor termelési viszonyaiból adódóan természe
tesen kizsákmányoló volt# Ezt a szerepet hasonló tökéletesség
gel próbálta betölteni, mint a vállalkozóét és a gyáralapítóét#
Ha érdekei megkövetelték, tárgyalóasztalhoz ült, s végső esetben
engedni is hajlandó volt a munkásság követeléseinek. A GYOSZ-t
megkerülve próbált megállapodni az 1905-ös vasas-sztrájk Idején
a szakszervezettel, elsők között ismerte el 1915-ban a szak
szervezeti munkaközvetítést, de ha szükségét látta, nem habo
zott karhatalmat rendelni a gyárba, hogy a munkásság "amerikázását, sztrájkmozgalmát vagy terrorizmusát" letörje#
Weiss Manfréd tevékenysége ugyanakkor az előző két generá
ció alapvonásainak sajátos szintézisét jelentette# Az első nem
zedék - Baruch Weiss - szorosan kötődött munkájának tárgyához
/használati érték/, és ez a kötődés megakadályozta, vagy lega
lábbis erősen fékezte a tőke felhalmozását# A második neme
déi: - q Iqb B#Adolf - az előbbi tagadásaként szinte teljesen
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elidegenedett tevékenységének tárgyától /csereérték/, munkájá
nak egyetlen értékmérőjévé a profit vált. k harmadik nemzedék
- teles Manfréd - felismerte a lehetőségeken belül maximális
profitot biztosító tevékenységi for&ját, amellyel nemcsak azono
sulni tudott, hanem ez lett öw» ^valósításának eszköze, sót ki
zárólagos célaj is* Mindez természetesen nem az egyes személyek
képességein múlott, hanem az objektív valóság, az érvényesülés
feltételeinek változásain*
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L. j .MOTtfvayér
A mise család térhódítása & Monarchia gazdasági élotóbon,
mint láttuk, kezdettől fogva szorosan karcolódott a hadsereg
megrendeléseihez. Első ónálló gyéralöpitásuknál az 1081. 44. to.
által kilátásba helyezett kedvezmények mellett a közös hailgazgotác kezdeményezés© döntő tényezőnek bizonyult. Kezdetben még
oz alapítandó gyár jellegét sem tisztázták, pusztán az alapítás
tényét döntötték ol. 1002 elején Woloo Berthold ée ebachnor 3óZQof létesítendő kétszőréült- ée kekozgyára száméra kéri az ál
lami kedvezmények megadásét, űz egyben azt jelentette, hogy a
Wqígg fivérek, bár ogyotórtottok a gyáralapítóéban, annak jelle
gében nem tudtak egymásáéi megegyezni és Így rövid időre mind
ketten önálló útra léptek. így, amikor 1802 február 10-én a kőzöo
hadügyminisztérium konzervgyár alapítását javasolta, Wales
Manfréd azonnal kévéitnyel fordult a kereskedőImi miniszterhez,
amelybon mér tervezett huukonzorvgyóráhaz kérte az állami ked
vezményeket. ügyben kérte a nyers hús után fizetendő fogyasztási
odó vleozotóriaéöót. a kereskedelmi államtitkár március 0-1 áti
ratában javasolta a pénzügyminiszternek a kért kedvozjónyok mega
dását. Másnap a VII.kerületi elöljáróság 27üü számú határozatá
val engedélyezte heles Manfréd száméra a Lövölde tér 2. alatt
a "szelencékben eltartható" húskonzervek gyártását. /I/
Márolus30-én küldte uoisu Manfréd az első gulyáekonzervmlntét
üácebo. A budapesti üöhm Károly szintén szállított mintát, de a
Woloo-féle konzorwol ellentétben ezt a minlsztériun által kiren
delt bizottság nem tartotta megfelelőnek, a Lövölde téren előál
lított gulyéokonzorvek természetesen nem gyárilag készültek, o
gyári termeléshez maga az épület sem volt alkalmas. így fteiee
Manfréd a minta elküldésével egyldőben tolokátedésl kérelemmel
^ ÍIIKGYAR ■
TVJOOMWVCS
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fordult a főváros közgyűléséi102:, amelyben a Közvágóhíd és a
vasúti töltés közötti 1895 négyszögölöd tolok átadásét kérte,
A Közgyűlés április 0-1 ülésén a tolok eladásához a konzervgyár
három óvon belüli beindítása esetén hozzájárult* /2/
és kereskedelemügyi minisztérium kétszeri sürgetése után vé
gül q pénzügyminiszter hozzájárult a huokonzervgyér részére oz
állami kedvezmények megadásához, amit Így május 22-én fctaioe
Manfréd meg io kapott. Júniusban fordult a XX.kerületi elöljá
rósághoz, mint iparhatósághoz a megvásárolt tőiken létesítendő
konzervgyár engedélyedsónok ügyében, szeptember 0-én már oz
Igazgatói lakás ópitésl engedélyét kérték a fővárostól, ezt a kér
vényt ózonban már Jeles Berthfcld és Manfréd közösen irtó alá, / V
Ugyanokkor azonban még nem zárult le a t&iss Berthold és
társa által alapítandó kétozorsüit- és kekszgyár ügye sem, októ
ber 27-én a belügyminiszter körrendeletben ajánlja a főváros fi
gyelmébe a gyár támogatását. Két nappal később 0 kereskedelmi
miniszter kórt véleményt a budapesti komorétól a gyár állami ,
kedvezményben róozasitéso tárgyában. A kamara illetékes bizott
sága november ls-i ülésén tárgyalta a kérvényt, 0 végül azt az
zal a föltétellel támogatta, ha 0 létesítendő gyárban a kétszór
óult ős toooütoményok minden főbb fajtáját gyártják. /4/
Miután Időközben a konzervgyár felépítése mér lassan befejezés
hez közeledett, o kétszersült- éo kekszgyár beindítása véglege
sen lekerült 0 napirendről, Gzzel hosszú időre eldőlt a italos
fivérek szétválásának kérdése is. Az uj gyár névleges irányító
ja italos Berthold lett, de már a gyér létrehozásának körülmé
nyei rámutatnak öccoénok határozottabb éo kezdeményezőbb egyéni
ségére. Végül 1882 december 27-én alakult meg Weies Berthold és
Manfréd tlső Magyar Konzervgyára, amit a cégbíróság ogy héttel
később jegyzett be. Az üzom mintegy 60 000 forintos bofoktotéo-e
00 I 1083 januárjában kezdte meg a termelést, A gyár három épü
letegyüttősből állt. Az egyikben helyezték el az igazgató és 0
portáé lakásét, a másikban oz árnyékszékeket és a csontkamrókat.

- 102 —

óig a 12x120 nótoros V-alaku épületben voltak o munkahelyiségek.
A V egyik coucoábon holyezkodett ol oz Iroda, a husátvétoll helyiaég a mérleggel. © buadaroboló hőrom daraboló asztallal, amolyon
<30 munkáé dolgozhatott* őst követte a füszerkómra és a hagymagágó azoba a hagymavógógóppol* a konyha három automata huefőzőöottol, tűzhellyel a mártás számára, itt további három főzőüst
elhelyezóeéro maradt még lehetőség* A töltés a töltőholyloégbon
három asztalnál folyt, A V-alak másik szárának tövében volt a
bádogos műhely lemezvágóval, behongorlő géppel. Ionos- és fedélkivágóval, öt kettős forrasztóeoztollal, amelyhez 50 forrasztó
páka tartozott, a forrasztás kézzel, gőz nélkül, gáz-levegő kő
várukkal történt, oz öt forraeztóaeztal nopi 25 000 konzerv
gyúrtéeát tette lehetővé, a béctogoemühely mellett volt a próbaködre két kísérleti üsttel; ezek gőzzel működtek, ez őzt követő
konyhában volt a oonoraótőrrel és hőmérővel felszerelt sterilizá
ló autokláv, amelyben a konzorvek tartósitáoe történt, fez volt a
konzervgyártás ÍQgkányoeebb mozzanata, amelyet a gyérben üzeni
titokként kezeltek, hasonlóan a vegyi folyamathoz. Az autókláb
két kosárral óránként 24000 konzerv sterilizálását biztosiotte.
Az épületet végül a kikészítő és a raktér zárté, ez utóbbi alatt
helyezték ol a kazánházat, amelyben e Prágai Gépgyár 10 ot-ós
gőzkazánja dolgozott.
A gyár gázvllégitóseai ée gőzfűtéssel rendelkezett. A terme
lési kapacitást a már említett forrasztóasztalok ée outóklóv mel
lett a főzőüstök határozták meg. Az üotök egyenként 100 kg huo
főzését tették lehetővé félóránként, ami 12 főzés esetén 11400
konzorvet jelentett. Vagyis a gyár kezdeti kapacitásé /napi 24
főzést szédítve/ egységesen 20 - 20000 konzerv volt. fennek alapjón már az üzenboholyosóo időjén tervbe vették a berendezőoek ée
igy a termelési kapocitáo mogkétezofezéeói. a melléktermékeket
egyrészt a Flóra-gyárnál /faggyú/, másrészt a ipodiumgyórnál
/csont/ értékesítőttök.
:
*

>
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tannak ellenére. hogy az üzem a közős hadigozgatáskozdomónyozésére jött létre, kezdettől felismertük q hodoerogtől független
termelés jelentőségét, unnék megfelelően kísérleteztek finomabb
gyártmányokkel le, igy rostélyossal, vesepecsenyével, borjú©ülttel, libamájjal ée ieveekonzerwal. A hadügyminisztérium
szakértői szerint o Wotoc testvérek gyére jelentősebb és tökéle
tesebb volt o fennálló osztrák gyáraknál. A további fejlesztést
oz onlitottokon kívül biztosította o Közvágóhíd közoloégo, továbbó ez a tény, hogy o gyártelepnek mintegy 10U0 négyszögöles
része beépítetlen maradt. /G/
líielee Dorthoidők 1083-ban ez állami kedvezmények mellett fo
gyasztási adómontességet kaptak a fővárosi pénzügyigszgatóságtél,
ugyanokkor 1210 forint karesti adót fizettek, amelynek összege a
következő évtől mór csak 902 forint, majd 1887-től 800 forint
volt évente. A kereseti ©dót kivetették a cég által még mindig
gyakorolt terménykorookodolomre, valamint a konzervgyár üzlet
köréhez szorosan nőm tartozó és Így odómontosságot sem élvozö jö
vedelemre, ami huo-, zoir- ée ezolonnokereskedoloaből adódott,
a káreseti adó évről évro csökkenő összege mutatja, hogy a weiss
fivérek üzleti tevékenységében egyre Inkább háttérbe szorult és
jelentőségéből fokozatosan vesztett a terménykereskedelem. Ezt
támasztja alá az a tény le, hogy e kezdeti GO 000 forintos befek
tetés nomookdra kiegészült ujóbb 90 000 forinttal. A kapacitást
növelő beruházások mellett 1084-ben bekötötték a gyári csatornát
q közcsatornába, majd 1805-ben kifizették e tolok teljes vétel
árát. lööö-bon uj gőzkazánt ée egy 8 lóerős gőzgépet állítottak
fel. A gyérben okkor átlagosén 30 munkás dolgozott, számuk e
téli idényben azonban elérte a 300 főt is. /G/
A termelés szezonális jellege jelentette ebben az Időszakbon
a továbbfejlesztés legnagyobb akadályát. Különösen szembetűnő
volt a bádogos műhely kihasználatlansága. Ezt az ellentmondást
nem hidalhatta át természetesen a konzervkós-taiálraány sem,
ooolyot 1807 március 17-én nyújtanak be a szabadalom elnyerése
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érdekében. A megoldást joggal remélhették lemét a hadügyminiszté
riumtól, -iijoly augusztus 12-én valóban fölszólítja a fivérokot
télténytárak prébaszállitáoóro. Boceober 14-én karült sor az al
só száz darab átvételére* ©molynak alapján a minisztérium illatékun bízatttógu elismerte & gyér szállítóképességét. / / /
A fémipari tavékanyoég kiterjesztés© megkövetelte a gyér Jolonttfa bővítését. AZ uj épitkozóook éo gépbaozorzések ujabb
150 000 forintot Igényeltok. üeissék ormok alapján lomét kérték
az állami kodvt«:ményok magadását* da a két illetékes minisztérium
közútt nézetültérések jalantk«ztok*mmalyakro ráadásul csak üt év
vel később derült fény. A korackodaírni minisztérium 1093-ig azt
a fölfogást képviselte* amely szerint a gyár 1899-ig részesült
as állami kedvezményekben, a pénsügyminloztórium ezael szómban
1893-ban bejelentette, hogy m kedvezmények csak IfllMé tarjad
nak. Vagyis m m k alapján az uj részleg nem kopott kedvezményt*
honom pusztán a korábbon biztosított kedvezményeket tnrjoaztotték ki. A valóságban adminisztratív tévedés történt* hiszen a ke
reskedelmi minisztérium 1089 február 25-én értosltstto a pénzügy
minisztert# hogy a kórt kedvezményt ónnak jóváhagyása esetén
megadja. A pénzügyminiszter jóváhagyása utón ez jullus 12-én meg
történt* bér a XX*kerületi elüijáréa#§ csak október végén adta
ki az uj iparigazolványt* aminek alapján a cég elnevezése welss
üerthold és Manfréd Elad Magyar MMMr*» ée Lrcárugyéra lott./ü/
1888 immár 2G-órs a liodügyminloztórium 1 200 000 tölténydobozt
rendalt a gyártól, « a rondáié* októberre 1 888 000 darabra
emelkedett ée kiegészült 2,9 millió tülténytár mogrondolésévol.
A rondaléouk együttes értéke llo 975 forint volt* A gyár a töl
ténytárukat augusztus végéig, a dobozakut eaak 1805 februárjára
szállította* Ez az
azáUltáa foltohotfian ko~
noly vQ3 2 tooúaokat okozott. olután a dobozok lü aadzaléka, o tá
rok la axáJtaldlta oalajtnuk bizonyult. A bácsi fiüsfiraágA seurtdr
iytusgofiöja uj teraák bavazatéae oaatén a solejtnok nég ilyon
nugyo arányát io tttrnéazataonek Itélto. /S/

j
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1008 szeptemberében e m i m testvérek megpályázták a hodügyalnloztórium ujobb megrendelését* amely tábori palackokra, vizeokannákra* ceéozofodőkra éo tarisznyákhoz ozükségos fémfolezorolésekre szólt. Az év közben tovább folyt a gyár bővítés© omolotoo raktárépülettel, uj kazán- éo gépházzal* ctb. a bövitóook
befőjezéoo után 1889 márciusában 720 gyári munkás óo 100 nap
számos dolgozott a gyárban* a gőzgépek teljesítménye 46 lóerő
volt* a konzervgyári kapacitás 3-4-szorooo volt az 1803-asnok*
ohhoz járultok a fémipari berendezések. 1889 Juliiméban a honvé
delmi oinlűztórium is rendelt 4 millió tölténytárat 96 000 fo
rint értékben. Később ezek foloologoonok bizonyultok éo 6 közös
llodügyalnloztóriua vette ét őket áron alul. /la/ A nyolcvanas
évok végén megpróbálták konzervgyár termékeit külföldön is ér
tékesíteni. Erőfeszítéseik eredményeképpen először 1800-ben kop
tok jelentősebb megrendelésokot Németországból* © őzt kívánták
a következő évbon Olaszországra is kiterjeszteni... gyár fémáru
inak mintái o kereskedelmi minisztériumon és a külügyminisztériu
mon keresztül jutottak al Rómába, az olasz kormány azonban de
cember elején közölto* hogy a bemutatott termékekre nőm tart
igényt* ha azonban mégis szükség lesz fájuk* akkor a woieo-cégbez fog fordulni. /IX/
A üO-eo éveit elején jelentős bővítések történtok a gyárban,
özek elsősorban omolotréépltéok volttét illetve 1891-bon a víz
vezeték előkészültével a vizet is havazottók a gyárba. 1091-ig
öoozooon 4 670 000 tőiténytárat* 1 100 000 kérogpepirdobozt é©
260 000 csomagoló dobozt szállítottak a magyar honvédségnek. /12/
A hüvolybk gyártását 1891-bon kezdték el* a hadügyminiszté
rium illetékőseinek ilyenkor szokásos gyári szemléjét követően
egy mllliá darabra kaptok megrendülést 20 780 000 forint értők
ben. Ebből 02 000—ot nem sikerült a megadott határidőre leszál
lítani, de a többinél la nagy volt a oolejt aránya. A kudarc
nem törto le a ivoios testvéreket* 1092 elején jelentősen bőví
tették a fiüvalygyártáohoz szükséges berendezésüket* a mér meg
lévő érést kiegészítőtték egy kettős préssel* vagyis a gyártási
kapacitást o bórooozorooárqo növelték. Napokkal kéoöbb a hodügyminlsztérium 1,2 millió tőltényhüvolyt rendelt tőlük. Ezek mól-
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nollott változatlanul átállították töltónydobosokat éo tárokat.
AB utóbbiból a küsöo hudlgozgotóe 1891 márciusában 200 000 darabot rondáit# ozoptórabérben ujobb 180 öoo-et, 1892 júliusában pe
dig 1#3 ailliót# oaoUnok oz éttéko meghaladta az 80 000 forintotl /13/
Uíioo Bortholdék minden alkalmot nogrogodtak, hogy ujobb éa
ujobb fémárukra kapjanak megrendelést. Kiváló lohatóoágat jelen
tőtt üorgor hadbiztos találmánya# a préoelt kenyér le. % ohhes
ozúkoőgoo formákat éo korotokét négy vállalat átállította# köz
tük - ogyotlon magyar ütemként - o konzervgyár, amely 12 000 for
mára, azaz az öoozezükoég 40,7 azázaiékára kapott mogrendoléct
48 000 forint értékben, bár mteoék ©zivooon vállalták volna a
teljes Munnyioúgot le, mintegy félévvel kéoöbb a minisztérium
már a fÖnkorotokat la a konzorvgyortól rondolto, özek értéke
mindössze 2470 forint volt. Novemberben már közvetlenül a 4.
hadtest rondáit Walesáktól 37 020 forint értékben présformákat
éo korotokat, oz az ujabb szükségletek 37 százalékát jelentette.

az uj kenyérfajta Ionét jé üzletnek igérkezott külföldén le.
Így Wales Oortholdók londoni képviselője ez angol kormánynak
óintát adott belőle. Az angol hadügyminisztérium e várakozással
ellentétben nem
asütéshez szükséges formákét éa korotok
delte rag hólesőktől, hunom 26 uuo adag /10 tonna/ kenyeret* an
nál; sütésére turnéozutooon nomvoltak berendezkedve, de kihasz
nálva e hadsereghez fűződő jé kapcsalatóikat, bérbe vették o
2. hadtoot bécsi pékségét ée eleget tettek e megrendelésnek. /14/
A fémárukhoz haaonléanelkorült n konzorvgyértést le komoly
mérőtökben klezéleeltenl. A közős hadlgozgatásnok mindössze hat
vállalat szállított konzervokot. Mugyarorozágon változatlaul a
Welso-fóle gyár volt az ogyotlon. iOOO-ban 2,2 millió, 1009-ben
pedig 1,1 mllllé adat húskonzervre kaptak megrendelést elsősor
ban a budapesti, pozsonyi és a nagyszebeni hadtestek száméra
de oootonkónt szállítottak Looborfcbo és Zágrábba Is. űzőknek
ás a további megrendeléseknek sikerült e legnagyobb olIsmerés
sel olegot tenni, a húskonzerveknek mindössze 0,8 azrolóka bi
zonyult kifogásolhatónak. Ugyanekkor pályázatot nyújtottak be

6 haditengerészethez i© huokonzorvok szállításéra. 1890 január
jában a hadügymlnloztérlum szerződést kötött azzol a hat konzorvgyárral, amely addig i© telje© mennyiségben szállította a
huokonzorvokot, azok közül a bécsi klaler és o budapesti vtoioc
cég volt a legjolontőcebb. a szerződé© meghatározta az érintett
vállalatok minimális gyártási kapacitását, ormok főjében 1094
közepéig biztosította a nogrondolósokot. A woioo-félo konzerv
gyár napi kapacitása ónnak olaján 10 érában 140 000 húskon
zerv volt, túlórákkal pedig 238 000. A kon::orvok árait e költ
ségek és a nyorsanyagok árai alapján határozták meg minden szál
lító számára, azok közül a budapesti volt - az Kissier céggel
összehasonlítva mintegy tíz százalékkal - a logolcoóbb.
1800-ban woioo Monfródék a hadügyminisztérium húskonzerv
rendeléseinek 34 százalékét kapták, a következő évbon ez az arány
ugyan 30,9 százalékra csökkent, de a megkötött szerződőé alapján
a gyér kepocltáoaalkotta a Monarchia teljes termolőképosoégónek
33,3 százalékát. 1091 januárjában ennek megfelelően kaptak ren
delést több mint 400 Oüü feonzorvro, az óv végón viszont ujro'
szabályozták a felosztást és oz mér 37 százalékot biztosított
Woiüsóknok. Az 1891 végén és 1892 elején igy rendolt konzorvok
mennyiségű meghaladta az agy millió darabot, mintegy 420 000
forint értékben. /IS/
A ítaioc testvérek kísérletet folytattak máé konzorvek gyár
tásával is. foknál a hadsereg igényeiből Indultak ki. A kávé
ullútóo laktanyán kívül például komoly nehézségekkel járt a
pörköld© é© darálás miatt. Ez adte az ötletet a kóvékonzorvhoz, amely 12 gramm Rió kávából é© 13 gramm cukorból állt, jelle
gét tekintve megegyezett napjaink maszkávájóval, mivel felbon
tó© után csak moglegvlzben kellett feloldani. Hasonló kleórlotokot folytattok hus-zöldoégkonzervokkel éo lovookonzorvokkel,
oz utóbbi gyakorlatilag szárított leveoklvonet volt. 1891-ben
végül a hadügyminisztérium szerződést kötött a vjelso éo az
Liiolor céggel, ormok alapján mindkét vállalat gyárait borendozto
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napi 37ü 000 iovtíö* és luo ooo hiijjicöltljéjjjiuirijiimru gyártására,
o íiaUi igazgatás pedig 1901-ig biztsaitétte ox&iukra a miniaá11© megrendülést* <m a luveokonzorv^knél évi 9 millió adatot
jelentett 1 125 000 forint értWwwL IMft juniuiébfi o 4, Mftvl
aór a kóvókonzervek gyértéorn iránt ^rdekló jött. n Ia*1©© Iwnfréd
válaözébon közölte, houy a népi kopc^itáet 290 000 - 4tXi 000
adagre te rvei. A bteai badügyr^iiii©Kfóriunbnifi méltányolták
u0iooók ordfsezitéaeit, o mór átállton ©ssokéeo© oegrondeléeeken
felül 1092 m^roiitaóban kereken 1,0 millió hu©fe« nmorvot é© 0*2
Otília lavot&onsorvet rendeltek a 4. /áodo]*) st/» oz íi. /I’azoony/
és a 0. /KbmVi a 7* /Tuoosvúr/. o U. /Uhím«V> *» 12. /I4gy>
íSsuboV és c 10. / a.-rojovo/ hadtust szánéra. üulluoben e 4.
hódtust 129 Ouu huo-zóldocJ«onzervat ée £10 uu, kévékoracorvet
rondáit, ixalsa Hanfrédék, ugyanakkor oleoéi&en szállítottak az
ausztriai gyűrűnél, l»j£-bun nór nuoetué; áz aleoébb riyureonyog
alapján. honod nivtil okkor a ititdOgyMiRlesÜriua a konzorvok érá
nak rsogúllapltéeénél figyölaoba votto a nagyuroreaégi olcoóub
nunbortt le. / I Q /

.konzervgyár élné tiz évű ez alapvető Sikerek ée a további
terju&zkedéoak oellott ozáooa kudarccal és nehézséggel Járt.
Minden uj táráik gyártásét hosszas kísérletek, újítások eláztik
oog, tkj nég oz outi Jelontott negfclold garanciát ahhoz* hogy ns
uj cikk azonnali sikerről járjon. « szállítási határidők botar
cú ... o kozdotl nagy oalojt-orány onjd nindmv tornáknál Jelontkuzutt. o eouk a tulajdonosok ozivác kitárté.* hozta oog oz erudsányeket. A fivérek kedvezi idípontot választottak a gyér sle*
pltáeéhez. s nyolcvanas évek alsi faléban Mbontézsf gazdasági
konjunktúra elősegítetto az átoonutl rtuhézoégek leküzdését éc
a gyér gyors aogoriisédáoét.
oleé angyaroruzági konzervgyár
tutiét óikorrul vatta a kezdeti akadályokat, ősit jelzett oz
országos Iporegyosület kltüntotéea Is.
UOiS végén a konzervgyár mmcoak teraeléoébon, honon terje
dőidében ée borondozéoébon is raeeazo tulholodto a tiz évvel ko
rábbi állapotot. A kezdeti
fconaurvM napi kapacitási
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nár nogközolitemo a napi egymillió kon;:orvot, ennek teljes ki
használáséra turnéezötösen non kortilt sor# A mér *áttörtötott
épülőtök ziolLC ol600 egy 210 o-oo uj gépház épült, oojd « lő
ved~ ód fiuö-zöldoógkosizervok gyártásához szükségéé helyiségek,
így esz uj hucátvevö ée két huudurcbolé torom /7GÜ tf/, m uj füzOhdyiDÓg Jiórocs főzőüsttel, két toron e hec-süldoégkorizorvot:
gyártóoához /G48 rf/ flóron gőzzol működő !x>roópörkülŐv»l, ogyegy hengeresekkel éc liosthcngerrol, öt huodurobolávol, egy koverővel, egy zoiroló gőzkazánnal, négy frikeié© préstel ée
12 kottás ounkocsztollal, özeiméi 192 ©unká© dolgozhatott ogyidőbon. A luvookonzervek gyártóau ozintén két taromban folyt
/CTG t1
/ négy Botorral működő lisztplrltóval, négy nyitott pörkö
lő kályhával, egy-egy 11©zthengarrol• golyéaalomci©!. ©étriőrrol,
keverőgéppel ét zoiroldó gőzkazánnal, négy hütőtartállyal, tíz
lövocpróeeol é© négy munkaóratollol. A konzervgyártól tehát az
Induló 1440 a* helyett 1092-ben 3640 &A*on történt, ahhoz járult
ez öt rsktér összesen 8697 «Mmi nlopterülettol, valamint a oár
korábban puqIvő lakóház, -böen az időbon külön helyiségükben
történt a fénérugyórtáe, azaz a tölténytórak, hüvelyek, ceoppentyuk, acélburkos, úlonnegoc lövedékek, önműködő hüvelygyűjtők,
tíerókezljkopcsok, tölténytáoka- és hűtizsákvnsaláaok éo egyéb
katonai felozoraiérak gyártása.
A budapesti kereskedőiül komára mindazok alapján joggal Ír
hatott mór 1390 Jtanmmr jóban o legnagyobb ollMtréteal a Kolaoftvérek konzervgyáráról; *A főváros elsőrangú gyéred fcteé tar
tozik, az általuk előállított énéi kitűnő minőségüknél fogva
nagy kmliindőoégnek örvendenek, maguk a folyamodók pedig tekin
télyes vagyonnal bíró,.. üzloteiüborok." /17/
A konzorvgyértésl kapacitás a háborús igényűkhez igazodott,
q tényleges tonaelác öttől ottaaco elmaradt, A raerződéook
©lapján a gyár kapacitása napi 238 OQQ adag húskonzerv, 100 oüO
huo-zöldaógkonzerv. 276 000 levoskwizorv ée 400 000 kávákonzerv volt, űz 1200 munkás, köztük 400 henteo, 10 nolnár, 30
bádogos, 40 lokotoo, őü asztalos, 10 gépéoz és fütŐ, 12 tiszt-
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viselő ás 12 munkafelügyelő alkola&zéeát követelte aog. ‘"ZZOl
ezocjb«n iü'jj navaalnarőban coau 10 hantos, 6 oolnár, 10 brtüotfoc,
00 lakosod, 6 ooasoloo, 0 gőpóos óa 0 fütő dolgozott a gyárban,
flinüoa érthető. ÍUazon ha a gyár toljon kapacitással dolgozott
volna napi 2fJ árában, akkor az óva* rundoltoak logyúrtáoa agy
hónapnál nilg vett volna többet Igénybe. Lovoskonzorvböl a
hudágyoinisztéritiQ úvontu 9 Milliót rendült 1 12ü Oüú korona
értókban, oz az őoczszüfcságiét 33 százalékét jelentette, sőt
ICSO-ban mér 36 százalékét. /IQ/
10C4 nájuoéban e hedügymlntuztárium moghoe&zabbitott© o ko
rábbon megkötött éo 1096 juniuc végén lejáré huokonzorv ozorzödéot 1901 végéig, ennek alapján © gyér toapmolttea napi 10 óné
ban lüü 070 adag volt .napi 20 órában pariig 271 000, ugyanakkor
hatfélő különböző Ízesítésű éo olkéezltöoO huckonzorvot gyár
tottak. A hodögyalnloztórium biztosította a ozorsődésbon a uoioc
fivéreknek a oegrendelésdtnek mifiiaáilaan 26 wtfaeUhát# saaxiQiílioan poriig 33 (százalékét. A konzervgyártáa oeztaloouiüholyébon 1093 oérciu&átél gyártottak kétezeréültokhoz ozükeégeo fö
lédákot le a közte hadigazgatée a2őaáro. 1094 nyarán a kereske
delmi miniszter a cég fcéréeéro ajánlólevelet küldött a Honerohie
londoni, ctanoheeteri éo liverpooli konzulétueáaak. / W
1094-eon még mindig üreoon álltok a konzervgyár közelében
azok az épülőtök, amelyeket a honvédéimi mlniaztórium bérelt a
főváráétól az orodotileg tervezett tölténygyár számára. teiee
Dcrtholdék ekkor maguk vették tiz évre bérbe őzt e MfOtt gyári
épületet ét 1890-ro átalakították azokat munkáelakáaokké. /2ü/
A csepeli gyárteleptől eltérően a konzervgyár törődését
nőm öüjtotto a századforduló Idején kibontakozó véleág, terme
iéuo mindvégig folyanietoaen fejődön, bér 1096 februárjában je
lentős tűz pusztított a gyárban, de a kórokat elkerült viszony
lag gyorsan felszámolni, Így az am okozott komoly termőié©kledet.

’V
^

\
- 1U Xüí£í~ban a hcdiigyiainioztériun 1911-ig nogtosoxabbitatta a
bua-söldség-* kávé- és líjveskonzorv^ állításéra kötött ko
rábbi nzoasödéot*
a kfeős hadoorog lovaékaamrvssilktféglsf# a szüzed rotxJuié óvói
ban korokon évi Síi millió koiuarv volt* üteiao itenfród abból min
dem évbonu milliót: szállított* A hiiokonzurvszükoéglot 34*5 ozóz&lákát juttatta márnára a kbuoa hadi igazgatás* ugyanokkor
Vfctias íimfréd szállított 0 lagateaéfcb áron* A gyáriam naponta
40 000 ódig huokefuofvtt állítatta öli* ottnek értélig meghalad
ta a Iü8 OöO koronát* a gyár ténylsgss kapmtltáoa sznobon napi
ISO 000 dnrrb vált /7l5 q hús/, amit nagyobb Mhésségstt nélkül
fal lóhátat! futtá tól 271 000 ekkora* de mér as előbbi io nat
Jelentette, hogy o vioioo gyár rimdnlkozett « fkm^rohia területén
a oánodik logn^yobh huekonrefv gyártó'?! hapanitáatal* l^no-bon
megkezdték m raggal! kaiMTVlÉ gyártásét In* /£!/

a magyar dologéul** ülésén l («M&~bun Hoookonzaun* a Modügyminis*:tértug 12* ügyoAztélyrtabk ^önöko bojoluettotto* hogy a kö
zös kormányzat oxortUétt kötött as öoscsa konzarvgy5rral* amely
a

küzöM fiodaoregmik szá llít* oosorint 190S Január 1-tő l a kon

zervgyáruk gyári épülőtől én kaaénéftoi as állas tulajdonába
aunnak ét* az agyas eégak a gyártást váltosatlam tl az adott
szállítási föltételek Hallott 1915-ig folytatjóké* as épületek
karbantartását io sagiécra vállalják* a 4. hadtest hadblatagsága
/Xntomlíins/ mór 1SQD olaján ártanitntto a févéroat, hogy o
v#uiao ifcmfrád-fále hsssarvgyár a kinontár tulajdonába saont át*
a kérto a fővárostól a o&ükeégoa intállók* vágéhslysh én ezorazáaok biztosítását* a valóságban ooak 1902 január 1-nl korült
our orr© a gyokorlatUUg teljesen névleges változásra. Ezon bő
iül inkább o szállítást szerződés meghosszabbításónak volt Ho
mály Julootdoégo* ami éppen lolao Monfréd javaslatéra történt*
uiután kimutatta, hogy ásnak révén a kincstár korokon 1 millió
kordiát takaríthat moy
w lo év alatt*

.
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A ozorsődÓGt ée az "álloaooltáot"' lövőtőén újra ozabályozták
az egyes konzervgyárak ainioális kapacitásút fazyOdtáe ooeiére.

finnek értdnóben o Woiee Manirád gyámok pl, zöldségei húskon
zervből 10 nap utón ol kellett érni© & napi 102 000 kon;:mvűs
tűnődést# oz az dső 70 napban bsoztmwi mintegy 10 (sülié konzervat jdontott. a húskonzervnél & 10 nap után 271 COO konzerv
gyártását zrtúk ölő (laponként,arai az alsó 75 nap alatt öcuzooon
O&nteyy
dilié konzervál jelentett. A húskonzervnél a 10 nap
után 271 OvQ konzerv gyártását irták d ó naponként, col oz dcő
73 nap alatt összesen 17 dilié konzervot tett ki.
1905-aon eor korült © konzorvazállifcoel szerződés raeglK>eszabbitiáéra ujubc tiz ówel# vcgyic I92á-ig. A yyúrean oindon olyan
konzorvot előállítottak, araira a hadseregnek ozükoége volt. Így
huc-# kávé-# lovas- éo főzdékkanzarvekut. Guggol jdl«K*hették
Mindazok alapján a hödügyrainicztúriuahon a következőképpen a
Woiao-fólo konzervgyárat; ** A lugoiagbizhatóbo szállítók közé
ozóniitott, éo raindig figyelőét fordított orra, hogy e gyár a
lugraocijrnobb berendezésekkel legyen felazorolvo.* /22/
a világítóború kitörését raogdteőon, 1914 dóján a hodügynlnlsztériun hooasaii tárgyalások után fölülvizsgálta ée ujrefogaluazta o konzorvösállitéci ez©rződás ogyoa pontjait. Az érintett
négy vállalat alsőcHegooon o szorzódén hatályát kívánta kiter
jeszteni# végül azonban elfogadták a hadi igazgatéo koraproralozszuraos javaslatát. Lnnék alapján o hadügyalnioztériun a mlninélis runúolésok elérésétől függetlenül I93b-lg biztosította a
öeyrunuuléswküt,
puuig 19l£~tél rainiraállsan évi 3#Ö Billió
adag húskonzervét. Ha nsra sikerül sor o ninindlo raonnyioúg oegrondelésére, abban az esetben a szerződés 193G után is érvényben
sorai A nauügyoiniüztériua wuiso Manfréd számára biztosította s
húskonzervrendolétGk 35 százalékát# azaz évonto logolébb 1,20
millió adagot. A vacsorakanzervoknél a szerződés kiegészítése oz
összesükcógiot 30 százalékút irányozta elő /8 020 900 adat/, a
kávékonzorvok 04 százalékát a minioztóriua o négy szerződő vál
lalattól rendülte oag, itóisa Hanfréd ennek előbb 34# aajd 1915tél 30 százalékát kapta nog, de a közös hadigazgatáo biztosította
ogybon az osztrák Lancfcaohr ozáuára éltda rendelt kávókonsorvok

___
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GO százalékát is, A többi konzorvfaj tánél liaaanXá volt a helyzet,
cicotlogao uj fajtáknál© minisztérium & rendelések Gú ozázülékút
tartotta fönn a szerződő gyéroknak, ebből Weiss Mcnfréd 32,5 szó-

Zolákkal rá&saaadstt* feaatlagas mozgósításnál tan&észataoan a
szorzóié* órtelroát v©$ztstto, miután a hjsxJügyainlsztóriura aograndőléseinél as agyas gyárak kapacitását votto clopul. /23/

1391-bsn tovább folytatódott a fconzorvgyár jelontéo bővirésa.
ögyoftolstas toldalékópülotot, istállót, otb„ emeltek. /24/
OáraKinnyiro körültekintően ée előrelátóan választották is ki o
m l o© fivérük ©gy évtizeddel koá'eben a telephelyet, a kiluncvonas óvok elején megnyiló lahatőségsfe a kezdeti alképzeléeekec
túlszárnyalták* Így elhatározták különálló töltényteltő gyártólop Xótositéoót, választásuk 1091 végén erzaébotfelvára ásott.
A oagytl alispán őrről az elhatározásról annak módja és rendje
szerint értaaitstts a balOgyminisstérltsaot, ©z viszont u hodügy(flnlsatóMumtól kért aaatevélaaényt* Sósában továbbították s ké
rőét a katonai műszaki biaisttsőgnok, A válsss s kereskedelmi mi
nisztériumon keresztül végül eljutott s bolögyniniostóriuiabo,
ahol 1992 júliuséban megállapították, hogy &z krzsóbetan vásá
rolt tolok nőm falai meg a hodügyalniaxtérlum áltol meneté rá
zott kövotolraónyoknok* /25/
Ugyanabban oz időbon onrOlt fal q kamuiban rokodópsrt kiőpitáaénok o tárva* utalás Berthold az elsők között támogatta a ja
vaslatot és rögtön kérte, hogy jelöljenek ki száméra c^y részt a
létooitendő rakodópartból* a kamara bizottságot küldött ki o
kórdó© tanulmányezésára. éa m boozáwolöjóban a korookodalai ki
kötő létrehozásét Usepel szigeten javasolta, italos Usrthoid min
den allanárvot félresöpört, a mint a kiküldött bizottság alnöka
joveoolto, tiogy a kamara faltsrjaaattásasl forduljon a miniszter-
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hoz a csapol! kereskedelmi kikötő létositéso ügyében, A javaslat
később 1804—bon* majd X9ül-bon lomét felmerült, a ©zsbadkifcőtö
létreÍK>zú©a azonban néhány évtizedet még váratott magéra* A
fteld* fivérek viszont rátaláltak Csepelre. /2G/
Ccopel ©zigot - Anonyoue czerlrst - már Árpád m é r székhelye
volt. a 12* ásásod végéig királyi birtok maradt, ezt kővetőon
több Ízbon gazdát cserélt, de a 14. czézaodtól lseiét az uralkodó
területévé vált, © mint ilyon, non tartozott ogyatlon megyéhez
eoa. A kuzoég faága szintén honfoglaláskor! t©lapuiét volt, itt
állt ©gykor Beatrix királyné nyári palotája* A török hódoltság
idején kezdetben bizonyos fellendülés mutatkozott a szigeten
- Jt&rlozü Máté Ráckevén prédikált
de a 17. század végén
szinto pusztasággá vált* A sziget közben az Esterházyak, majd
wevoyai OenO tulajdonéba korült* téti Ráckevén építtetett magának
kastélyt. A tónylogou újjászervezésre) azonban cook o Rákócziszobodaégharcot követően korúit sor. 1717-bon vatotték oog az
uj Coopol község alapjelt. oz itt letelepülő 19 jobbágyéeolád
közül 12 illyrnek nevezett délszláv* 7 podig német volt* 177U-bon
már 42 család élt a községben, azok közül 16 telkes jobbágy
volt, 12 házas és 3 hézatlun zsellér, 1816-ban « lakosság czáoo
már mojhoűLadta az ötszázat, zömük már zsellér volt, o főleg ná
ciót* A* 1038-0© árvíz c község H A házából 166-ot teljesen el
pusztított. *“zt kovotőon telepítették a falut o ©zabac&lkötő
tcrülotérűl mai helyére* A követkéső év végére már közöl 90 ház
felépült, 134G-ban már közel 1600 lakosa volt s falunak, amely
őzt követően is megőrizte mozőgozdaoKágl jellegét* 1872-bon épült
fel a oorokeári ounoég gátja ée zsilipje, ami lehetővé totto a
főváros azárazföldi mogkÖ2 elitéoét. A falu lakossága viszonylago
san cgyonletooan növekedett* 1669-ben 1329, 1876-ben 1060 fő
volt* Ázavnoti vioczoooós utón /100U m 1820 fő/ 1090-ro oz orodotl rend folytatódott* akkor * lakosság létszáma 2246 fő volt*
annak ellenére* hogy 1886-1007 között fekatehimlő járvány pusz
tított Ccopolen* A lakosság 1880-ig szlnkotolikus* döntő több
ségében nációt* I09v-ro oár jelentős a más vallésuok száma, e elő
rehaladt a falu otoogyorooodáoa* /27/
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A ústgttM) a földterület alaőoorben vályogáé öntéstalaj ée
, futélioaofc volt.-rmok jelentet-, része aég « századfordulón la a
klrélyl család tulajdonát képezte, Így üuupelen e hatér hernádi.,
üzlgetazentolklóaen ötödé, Tőkéién negyede, Káckovén szintén
negyede. .-község határéhoz tartósé aint 3öU» holdnyl terileten
lüOe ée 13SS között aegkétazeraződött a szánté ée liéroaesoreeéra nőtt ez erdő területe. Ugyanekkor tért hédltott • • kevés
kert ellenére - a belgát rendszerű zöldségternesztée. A kedvezőt
len teraéazetl edetteógok ahelyüaliekct cok esetben • Uune túl
só partjára kényszorltették. Így ezáoea csepeli járt uudnfokro
ózdiét növelni, e a ráckevei határ legjobb szántéi a tuloé
parton. Peregtél délre terültek el. fZOf
Csepel a kilencvenes évek olaján alapvétőéit változatlanul nozögazdeeégl jellegű települőt; oaradt. de az luaertett változások
kát azt la jelzik, hogy kialakulóban volt e lakosságnak az a ré
tege. coely aár a közeli fővárosban kereste kenyerét. Fejlettoégi szintje hozzávetőlegesen aegegyezott a közeli Nagytétényével,
jelentőségét tekintve tehát lónyegeeen elmaradt nonceek UJpeettől. honén ^dkoepaletátél. Kispesttől, ürzoébotfaivátúl, orokcártél «8 Judofoktál is. N M h n é « halyéágek - Újpesttől elte
kintve - ekkor Bég non játszottak komoly cserepet eea eeját Ipa
rukkal, oon Uudopost aunkacröellátáaéban, Csepel viszont aög
ezekhez viszonyítva la jelentéktelen volt. A szigeten okker ügyö
dül a ttauthnor Udön-féle nagtleztitó telep létezett, mely jelle
génél fogva szintén a nezögozdoná^ioz tartozott. Csepel földrajzi
edotteúgal. a főváros ós a cunc közeloégc, kedvező talajviszo
nyéi - őnnagukbon - Újpesthez hasunké fejlődést biztosíthattak
volna. Hiányzott azonban az egyik legfontosabb előfeltétele, a
közlekedés. Hiába volt tehát Csepel alig héron kilőnéternyire a
főváráétól, a ouno 1872-lg legyőzhetetlen akadályt jelentett. A
zsilip ée a gát felépítése ugyan alapvetően változtatott ezer. a
helyzeten, de ceopal aóg ezt követően aa vehette fal a versenyt
Újpesttől. Újpesten Bér 1003-ra elkészült e kikötő, két évvel
később lúvasut kötötte öeoze a Kálvin térrel, a hatvanas évek
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végén létrejött © küaleködóol kapcsolat tfókoopolotávsl ée Mugyorral. A vővórootól délre eső iparvidék ookkal kadvosőtlonobb hely
zetben volt, csak 1800-ben épült fel © üunoparti telierpélyaudver,
e lüQ7-ben az Eresébetfalva és a Közvágóhíd közötti Hév vonal,
/2ö/ Csepel szárnám oz ez utóbbi nagy jeloatőoégü volt, hiszen e
vasúthálózattól őzt követően már "ceak" egy három kilóméteroo
meglehetősen rossz; ut választotta el, ©mely anyagszállításra azon
ban nemigen volt alkalmas. 1892 novemberében megnyílt a uudopootftáckev© közötti 2u kilométeréé vasútvonal, de oz a sziget északi
részét egyáltalán nem érintetto, igy fejlődését ooobofolyéeolta.
A faluban mindössze két tanító működött, ugyanakkor csak hat
iparos őo egy szatócs volt a községben. A 2240 lakos 27U lakásban
élt. /30/
Vagyis minden kedvező előfeltétel ellenére a coopoli gyártelep
létesítése eyáltolán n m volt mentes a kockázattól.
A gyáralapító* tény© a kezdeti években u m jelentett döntő
változást a falu életében, szakképzett munkaerő noa volt a község
ben, azok elsődlegesen Budapestről jöttek, e helybeliek közül
- feltehetően azok, akik korábban Budapestre jártak dolgozni ekkor nég viszonylag keveaondolgoztck a gyárban, a fejlődést azon
ban jelzi, hogy 1093-ban alkalmazták az első orvost a községbon,
1090-ban pedig az állami lakóiéban a tanítói lakást is tontororaaó alakították, e a tanítók száma háromra omolkodott.
a gyár egyre rohamosabb fejlődése a századfordulóra mér tükrö
ződött a lakosság számában és összetételében. 1900-ban 4008 lakosa
volt a községnek, ennek Cl ,4 százaléka /2D1£ fő/ képviselte az
ipari népességet, 7,0 százaléka /34G fő/ © kereskedelemét és a
közlekedését* Vagyis míg Csepel lélekszámét tekintve még mindig
moce^o elmaradt Rákospalotától, Kispesttől, Erzsébeti5alvóról,
Soroksártól* Budafoktól és Pestlőrinctői. Újpesttől - közel tíz
ezer annyi lakoséval - nem i© bőszéivé, eddig a lakosság öoozetétolát takintvo az ipari lakoooóg aránya Erzsébetfalva mellett ép
pen Csepelen volt o legnagyobb, a Uoíqq fianfréd gyár jelentőségét
mutatja, hogy öoíq Csepelen oz volt az egyetlen gyár, addig UJpooa
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ri ssunkéGCégnál Csepel abczolut számokban 1© © második helyen
állt Újpest mögött, momzo oegelőzvo hékospaiotát, árokéért,
őrződbetfűlvát és Budafokot. A poroEjkörulot közoögui adtai; a
budepssti ipari munkáooóg 0-7 százalékát, ez azt jelenti, hogy
©x özeidben o kösségofeben éld ipari népességnek Mintegy fale a
fővárosban dolgozott, erzoéboten korokon kétharmaduk, Újpesten
éo Kicpocton 46-Qü százalékéi* non holyi üzemekben dolgozott,
Coopolon - Budafokhoz hoaonloan - gyakorlatilag egyéltelén ne©
laktak ingázó munkások, cőt © ounkáook egy jelentőd része éppen
Budapestről Járt Csapóira dolgozni. A toraéazotoo népszaper'uluttól oltokintvo a lakocoög csárjénak opolkodűoo teljoc Mártákban
az ipari népcocég nővdtudőcót jálontétte, h© nem io fskzto azt
toljoc agóczébon, A másik oldalon,© bevándorlók mellett, egyre
több helyből! talált munkát a gyárban. A mezőgazdacáygol foglal
kozói; aránya mlndooözo 22,4 százalék volt, o ubadolut értókban
le jelantőaen csökkent,
Ccepalon a azúzadfurdulón oúr löl önálló kisiparsa, 127 kisi
pari munkás ée büü nagyipari munkás lakott, A iukoöuúy meykét*
szorazödésóval a lakásépítés nőm tartott lépést# smig lOúö-ben
egy IskóoUm U,3 fő lakott, addig ez u szám 190CMisn uúr 11,4ro aauXkedott# a lakások szómo okkor kereken 400 volt. A lafcoccég ótrétegződőao kifejeződött a templomi prédikációban is, a
századfordulóig a pap négyhetente agysmr szerbül prédikált,
egyébként pedig noatocül, azt követően időiikont aér magyarul le,
o 1910-től mér ossfe nogyárul. /3l/

m gyér fejlődéoo o századforduló után egyre inkább hatott
©uracsok s lakosság őzömének alakuláséra, honom a közcég egész
arculatára. így XOüö-bon mér 12 kocsma volt o faluban. Ugyanab
ban az évben felépült az ujállami lakóin, amely azonban már ok
kor sem tudta kielégíteni az igényeket, miután © 8-12 óvón gyer
mekük szórna ©a üzroo 1© meghaladta. így ez Iskolának három szo
bit külön kellőtt bérelni. A tanításról 12 tanító gondoakodott,
oz egyházi iskola jóval csekélyebb ütemben fejlődött.
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1006-ban alakult mag Csepelen t» Topits Vencal-k'élu roozulőgyúr. ^ fSvórooaol a közlekedési kapaaolotut * iólúrénként in
duló lóvontotósu amnlbuaz biztosította. í&bányűra ugyanokkor vil
lamos járt u Rókus kórházitól Cc az Átlós úttól, Erzsébetfelvét
a Ezabaduág torral kötötte ösoza villaöoo, oz űrczy útról HÉV
járt q lőrinci w:»rvots csárdáig. A közúti közlekedés jelentősön
javult* miután a gyár klkövoztotte a Pesterzsébetre vozotö
ogyttton utat. Váziaü 1910-bon létesült o faluban, de o coopoXiefc non láttök használ, miután ok o kioportl fttkerlo telep szá
méra biztooitott© ok ivóvizet.
A századforduló utáni években 1600 lakosta 7,8 irázasséykütéa, 41,3 élyoszületós óö 24,4 halálozás Qsatt. A osootooőhalálozá© gyakorlatilag siódén negyedik dlvess:eletettét árintette,
a termóczotoa népszaporulat mindent összevetve IS,9 trnUI volt.
Különösen nőtt * 40 éven aluli lakosság S8é*e» 1910-r© 1900-hoz
viszonyítva lomét megduplázódott o köztég lakossága, s azon be
lül tovább nőtt az ipari népesség erénye*, messze iojboUéifi az
ország bármelyik mán települését, bár a nagyipari 9Uflká#f
számát tekintve Budapest környékén Csepelt Újpesten kívül Kis*
poat ét Rákocpalot© le oegdtUttd,
azonban uocpolon mindöozíco a már ealitstt jclootóktalon reszolögyér jött létre, addig
Ujpoeton az Egyemiit Izzó, ez igyoeült Villamossági ée Gépgyár,
r Phőbu© Villamossági Vállalatok telep©, a Chinoin, valamint
egy vegyészeti, egy fómérugyár és két nagy toxtilgyár, ftákospa*
lotón © MÁV főműhelye* Kiepnston c Hofhcrr gyér, e Lis ták yyár,
e toxtilgyér ős a Hungária Dacjuard, Pectlőrincen a parkettagyár ée e poQUtszövőgyár, Csapóién ez Önéllé kisiparosok ezáma
235-ro. e kisipari nunkások száma pedig 313-ra omolkodott. <s£»ig
űcupalon gyakorlatlisg az összes munkás helyben dolgozott, eddig
n többi közoégbon változatlanul jelentős ez ingázók száma
/36 ozózalútz/* A lakáshelyzet alig változott, de némileg javuló
tendenciát mutatott /9*9 fő/laká©/, /3V
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kilnduht összűvotv© szerűticeéenek kall a vtalus fivérek dönté
sét Ítélnünk, hogy az uj gyértalapú% Coopclen állítsak fal. Csa
pol rundolkuzott mindazokkal az előnyökkel, amelyekkel Budapest
/kedvező földrajzi fekvés, közlekedési csomópont, a r.yoroűnygyforrésok közeicégű, közigazgatási és kulturális központ, o fő
város munkaerő-, tőka- éa árupiaca/ rendelkezett, azokhoz já
rult az olcsó - hóhér szakképzetlen - munkaerő és oz olcsó to
lok. <nnak, hogy a poremtorülot a főváros szarvsa részévé vál
hasson, döntő ülővoltétele volt a közlekedés. Csepel éppon ez
zel a döntő föltótollal n m rendelkezett, 1912-ig egyáltalán
nem, a Mév csepeli vonalándk megépítése utón pedig csak fogya
tékoson. a Wuioo fivéreknek ezt a nem iobocsülondő hátrányt már
csak a tomoló s voazHyoQoógo alatt is vállalniuk kellett, ^eopel ugyanakkor óppen olhanyogoltaága révén lehetővé tette a
gyár korlátlan bővítését.
a ciogyor kapitalizmus történetében nemcsak a UM-gyár fojlőCúgo oyyodülálló, honon ogy falu lakosságnak ilyon gyors éo
valóban követhetetlen felduzzadógo. ezzel a köznüveeltée n m
torthotott lépést - bár 1912-ben o villanyt le bevezették ^sepglon
az oloarodóo azonban jóval Jolentősobb az indokoltnál.
Vitótható kérdés, hogy kinek a feladata lett volna a község
fejlesztése, hoa kétségéé, hogy budapesti gyár oootén ez a fő
városra hárult. Csapol azonban közigazgatásilag mogporodt
ugyanolyan falunak, mint amilyen a gyár megalapítás© előtt volt.
A mogye közigazgatási bizottsága a miniszterelnökhöz feltörjooztott jelentéseiben mindössze két probléma megoldásához kérte a
kömény oogltoógéti elvétve a közoktatás javításához - melynek
holyzote Coopolen ©ommlvol ooo rosszabb az átlagosnál
az osotok többségében - igy as 1900-as, l9U-oo, 1912-os és 19l3-ae
jolentéookbon - o rendőrség hatáskörének kitérjésztéóét köve
telték. /33/
Csepel ós a gyártelep viszonyát találóan jollomzi e következő
loiráo: "Látni a falun, hogy rét«p*d a gyérre ée abból él. a gyér
a község szive ós Jaj noki. he az megáll, mórt okkor nincsen munka,
nincsen kenyér, üzért féltik őzt a gyűlölt szivet." /34/
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Hwfrid aláírté
«ft '30,3 kCit.Wí! napéért? c©cipeli terölot IS évi bérbevételéről
«,zélé CKorKŐdtet# W s 9 # orr® kivetkezve már két noppol korébtor# térték e porti oloó jértel fSí^jöbirttdl &z iportotéeégi
ttlipovipétty te ok éplténl epckly mgedáoét fogyvor-tölténybCWLy felaarttruléoi ^yértoIepOkhlte:, enelyert "ketonni célúkra
ggoigáló fogyvertültény hüvelyeket" kívántok "lőporról 003tölte
ni ér, rondáitotó©tiknak angolaidon fdaKomloi# * A kérvényből
adUkoltók 0 fölállítandó négy épülőt tervrajzét# A ráckevei
főasalgnblré, nlnt elsőfokú Ipnrtietónéo 1893 január 12-én kiad
ta « ipar- te tc&opensadftlyt tartatomé vé<péet«

«* uj gyértalap részér**

tulajdonosok a torétolakhux taaofiléan szintén vtogkétték ok illet kedvezményeket# A pénsugyninisKtiriutfi határozott éllé©foglalóé© alapján 0 karcok^tetlai ti*
niextor non teljesítette azt 0 kérést, lumuu pusztán kitérjaeztette o konzervgyár réwz&m 1095-ig biztosított kadv^a&énydtot
« uj gyérre# Hm kétoégoo, hogy m ipartáaogottenak Ilyen gya
korlata tzükoerfcubb volt 0 törvény eeellmMnál ♦ b im m m 1090,
13, te. létratozéaának egyik fé ok© éppen <*z a tény volt# Ngy
w 1001# 44, ter# alapján cside 1096-ig adhatók koűvustJunyoh,
Hiába igazolták toliét 0 gyér tulajdonosai, hagy «ss uj gyártelep
jogosult lenne 10 évi ndómxnttwQ&\srts, 0 gyakorlotton oouk 0
korábbi kadvuznóny kitorjoeztéeót elkerült elérniük. Hlnduz
oyybon feltárja ök illatékor, ninlaztériumok ellentétei érdokolteógét la, hiszen min a pénxügyMiasxtérlue) feladata ok áltol
bevételek blztooitéoc. eddig 0 torsokoddal elnloztérluné az
0

m

IfjElr m$

ipor tánogatáoa. Lmok alapján a péraügyrainieztérluci gyakran fé
kező tényezőként jolontkoz&tt, & ezáaoe kedvezmény aogodáoét doghiúsította vagy legalábbis erőaon korlátozta.
Így törtónt ez 1094-ben le, amikor *mlm Manfrédók az 1098-ben
lejáré úllaal kodvcseiaónyok aaghoeozabbitáoát kérték, hivatkozva
c czükeéQoe nagymérvű beruházócukra* «jkoreekedolni rainioztériud

I

javaslata ezerint o konzervgyár 1383-tól 1b évre /azaz 1097-ig/
o tölténytok- óo ércnyooógyár 1009-töl 18 évre /azaz 1903-ig/,
e coopoll gyúrtolop pedig 1803-tól 10 évre ée 8 hónapra /azaz
szintén 1903 végéig/ réatteűlne állaai kodvozaónybon* A pénzügyainicztériua azonban oüp járult hozzá a konzervgyár további kodvczéányozáoéhez, mondván, hogy a gyér Így i© 13 évre kapott ked
vezményt, aig a többi haoonlö gyártelep ainddsozo 8-10 évro. a
aáoik két gyár részére a kudvozoényok magadéoát 1098 végéig ja
vasolta, vogyle ö&azaoon la évro. Miután a fölöslege© bonyodal
mak olkcrüléae o konzervgyárra la kiterjoeztették a kodvozoónyokot, oz időtartamot o befektetett tökével arányoson egy évvel
csökkentették.
weloaék tehát ©ziezlfuszí harcot folytattak az állami kodvozoónyuk aogszorzó©óért, oni végül nem le oarodt orodménytolen,
hlozen e kereskedelmi miniszter 1898 októberi rendoleto végül
aóglo biztosította számukra az állami kedvazuányekot, © Így az

odóDontOGoágot, /!/
/az 1094-0© kérvényben a t/eleo testvérek hivatkoztak oz ujabb
nagymérvű bonéiézáaokra. tiár az óv elad felébon közel 3b 000
forintot fordítottak az üzem bővítésére, ujabb műhelyt építet
tek otb. Lnnék ellenére o csapol! talap © konzervgyár aollott
véged coron raucodlugoe szerepet játszott. ssobaöoaön nőtt ugyan
o foglalkoztatott aunkáeok ozéme, de e vállalat vozetéoe vál
tozatlanul a konzurvgyurUun, illetve a H&ria Valéria utcai iro
dában volt. '•'©epeleri btem Lictiárd igazgató irányította gyakor
latilag egyezeraályban a teljoe terauléet, lakása le a győrtolopon volt.

-

-

Ej©zakónként a gyér tolj©doh kihalt, az igazgatón kiviül
mindössze a honvédség őrsége tartózkodott ott. 1896 utolsó napJóinak egyik éjjelén, aaikor tűz ütött ki a gyárban, az ottlévők
az oltásnál teljesein magukra maradtuk, cuuaifálo riacztáero non
volt lehotőségük. Végül cook ötúráo küzdőiéin után elkerült ól
éitani a tüzet, o az anyagi kér la ennek megfelelően eléggé totoaoo /XI QOO forint/ volt# Toljocen leégett a munkaterem - ami
nemle volt biztosítva - éo mintegy 110 000 kész töltény pusz
tult el#
'vz oloö komolyabb tűzvész lényegesen non akasztotta meg a
gyár fejlődését* 1890 februárjában minták alspvotőcm nagyon ol
csón megvásárolták az oddlg csak bérelt terülotot# kkor már
több mint 20 épület állt a gyártelepéé, többségük favézszarkozottol, tégla, illetve kő kitöltő falazattal. A mintegy 400 mun
kás tovókonyaégóhoz ozükaégos energia biztosításéra ebbon az idő
ben helyezték üzembe az első komolyabb gőzgépet /1G0 Lq/, a gé
pek kötólmoghajtéoool működtök. /2/
Az uj gyártelep termékeinek első ezélooobb körű bemutatáséra
az 1094-qö bécsi élelmezési ée hadügyi kiállítódon került sor.
Az igazi oliomorést azonban & miliőnátírni kiállítás hozta meg. A
Welso-fálo gyér ebben az időben szállítója volt a közös hadsereg
nek, ü ougyur honvédségnek, valamint a porosz, a bajor éo a
ezéoz /sic 1/ hadseregnek, .kiállításon le - amelyen konzorvoket, töltényeket ée egyéb katonai fémárukat, az ezek előállítá
sához szüksége© nyersanyagokat mutattak be, valamint fényképeket
a gyártelepükről, érdekesebb gyártási mozzanatokról és gépekről
- egyértelművé vált, hogy ekkor mér fteieaék a hadsereg legjelen
tősebb magyarországi magánszállítói. / y
Wales Manfréd 1897 Juliueábon ujobb kérvénnyel fordult a ko
ré©kódolni miniczterhez, cnolybon a létesítendő vadász-, revol
ver- óa Flobot-fólo tölténygyára, réz-, bronz- és sárgaréz
hengerműje ezámáro kérte az állami kedvezmények megadását, ©őt
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az addigi kedvezményeken felül messzemenő vasúti szállítási kodvezményekét, továbbá előre meghatározott ár mellett a távirdeée telefonhálózathoz szükséges réz- és bronshuzalok 10 évre szó
ló megrendelését, valamint, hogy áss állammal összeköttetésben ál
ló üzemek réz-, bronz- és sárgarézáru- éa sodronyszükségleteiket
tőle szerezzék be* Kérvényében hivatkozott az osztrák gyárak ve
szedelmes versenyére és Magyarország többmilliós behozatalára* A
kereskedelmi miniszter javasolta a kedvezmények megadását 13 év
re, illetve ennek megfelelően -a konzervgyár kivételével - az
egész gyárra 1903-ig, azzal a feltétellel, hogy az uj termékek
gyártását 1398 szeptemberéig megkezdik éz évi 10 millió töltényt,
napi 30 q sodronyt és 30 q lemezt állítanak elő* A javaslathoz az
adőfeltigyelő és a pénzügyminisztérium la hozzájárult* Az előbbi
jelentése szerint az adott feltételek teljesítése esetén "egy oly
nagyszabású gyárral állunk szemben, amely eddig külföldről impor
tált áruk gyártásával, továbbá nagymennyiségűt © főleg szakmunkás
ütVAifanttdodnéi fogva, az államnak alig megbecsülhető előnyöket
nyújt*** másrészt a lópterwiyomon tapasztalható mezőgazdaság ha?*
nyatlásával örömmel kell üdvözölnünk egy olyan gyárat, amely
szakképzett munkásokat alkalmazva - azokat a tisztességes megél
hetés folytán az államok létét veszélyeztető szociáldemokráciái
iránytól visszatartja*” /4/
Uoioo Manfréd először egy év halasztást kért a vadász-, re
volver- és Flobert-féle töltények gyártásának megkesdéoóhea, mi
vel az időközben megkezdett tüzérségi lőszergyártás bevezetés©
§00 000 korona tőkebefektetést igényelt* A L l.kerületi adófelügyelőhelyettes, hivatkozva Welas Maafréd "busás jövedelmére” és
a *yár megerősödésére, a kedvezmények megvonását javasolta*
Ugyanakkor azonban éppen a kereskedelmi miniszter közvetített a
Hlrtenber&er Patronemfabrlk és Wales Maafréd között, aminek red
őnyeképpen teles Manfréd véglegesen lemondott az említett töl
tények gyártásáról* Így a kereskedelmi miniszter 1900 márciusá
ban ettől függetlenül adta meg a kért kedvezményeket 1903 végéig,

s
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egyben Ígéretet tett# hogy közbenjár Weise Manfréd érdekében a
közös hadügyminiüstérnél. /5/
1900-ban Weiss Manfréd iámét beadvánnyal fordult a kereskedel
mi rolniszterhes, amelyben a fémmű számára ismét 15 évre kérte a
kedvezmények megadását* M kétségkívül indokolt volt, hiszen
ugyanennyi időre kapott kedvezményt a hsonló profilú OsztrákMagyar HorganyhengeroUvek Rí 1895-ben és a Chandolr-féle rézhengermű 1894-ben*
Welsa Manfréd kérvényét azonban hiába támogatta az iparfelü
gyelő, a kereskedelmi minisztérium és a budapestvidéki pénzügyigazgatóság, a pénzügyminisztérium mégis elutasította egy tar
talmi és egy formai ellenvetés alapján* Esek szerint Weiss Manfréd
a fémmüvet az eddigi kedvezmények alapján tudta létrehozni, más
részt a kedvezmények meghosszabbítását csak a kedvezmények lejá
rásának évében lehet kérni, vagyis 1903-ben* A lényegen tehát
mit sem változtatott a kereskedelmi államtitkár eltérő álláspont
ja* "Bár nagybecsű véleménye alapján az említett intézkedést ki
adtam, meggyőződésem szerint ezen gyárnak a szóban forgó külön
kedvezményre jogos igénye van*"
Weiss Manfréd az elutasítást követően is tovább ostromolta a
mlnisztériuiBot* 1901-ben megújította az előző évi kérelmét, a
kereskedelmi minisztérium ismét hozzájárult, de a pénzfgyminiestérium 8 hónapi halogatás után a korábbi Indokok alapján elütáhí
tottá azt* Az elutasítás kapcsán a pénzügyminisztérium illetékes
osztálya megfogalmazta már-nár elvi jelentőségű álláspontját*
"Ezáltal /vagyis a kért kedvezmények megadása által/ precedens
esetet alkotnánk, amely illuzórikussá tenné az Idézett utasítás
itaakaszt és nem zárkózhatnánk el az elől, hogy derűre—borura ér
kező hasonló idő előtti meghoaszabbltáskérelmek egyikétmásikát
tárgyalás alá vegyük... Az eddigi gyakorlat szerint az iiő előt
ti meghosszabbításokat csak akkor engedélyeztük, amidőn azok
nagyobbezabésu tőkebefektetéssel, e Usemkiterjesztéssel kapcso
latba hozva kérelmeztettek, midőn tehát a meghosszabbítás /az
ipartelep megnagyobbitását vonta magaután - vagy amidőn a wári
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fisom éveken át veszteséggel járt ée ez hitelesen kinutattatott,
a möghoeszabbitás tehát az állami kincstártól anyagi áldozatot
nem igényelt."
<y*iSi§ Manfréd 1905 októberében újra kérvényezte a m&iosszabblsáet* á kereskedelmi minisztérium döntése közel egy évvel ké
sőbb megszületett, eszerint a konzervgyár kivételével az összes
Uzemág további állami kedvezményekben részesül, ha öeiss Manfréd
a azokáaoe feltételeken kívül ujabb 1,7 millió koronás befekte
tést eszközöl. Többéves küzdelem után tehát Weísa Manfréd végül
vállalatai számára 1911 közepéig megszerezte az állami kedvezmé
nyeket • Már Önmagában ez a szívós küzdelem Is mutatja egyrészt
ezek jelentőségét a gyár továbbfejlődése szempontjóból, másrészt
a pénzügyi és kereskedelmi kormányzat nehézkességét, bürokratiz
musát, ami komoly akadályt jelentett az ipartámogatá® gyakorlati
megvalósítása során* /6/
A hengermű építési költségei 135 000 koronát tettek ki, a
legnagyobb összeggel a hengermű csarnoka szerepelt /30 000 K/,
est követte a raktár /18 009 K/, majd a karbantartó műhely, a
víztorony, a kazánház, stb. Az öntöde, a négy hengerde és a
dróthuső berendezései 412 939 koronán** kerültek, ezeket a német
Basse és Salvo cég és a Bchlick gyár szállította, mindez 1900
folyurnán ujabb, mintegy 100 000 korona értékű géppel egészült ki*
A fémfeldolgozás által megnövekedett energiaigényok kielégíté
sére ujabb gézgépeket helyeztek üzembe /300 ős 66 &?/, amelyek
közül a kisebb teljeéltményü szolgáltatta az energiát a víz
szivattyúzásához és az első világítási dinamóhoz* Ebben az Idő
ben mindössze egyetlen csatorna volt a gyártelepen, amelyik as
ipari szennyvizet vezette közvetlenül a Dunába* Az illemhelyek
egyszerű falusi árnyókcsókok voltak, fürdő pedig még nem létezett*
A modem nagyiparra jellemző nagyobb csarnokok, erősebb
szerkezettel, csak a századforduló után jelentek meg* A határo
ló falakhoz téglát éa fát használtak, elvétve alkalmaztak acél*
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szerkezetű fedélszéket le, általában fával kombinálva* A szel
lőzés és a világítás azonban lényegében még mindig megoldatlan
volt* 1902-ben Indult meg a gyártelep komolyabb csatornázása* Eb
ben az időben már telefonkapcsolattal is rendelkeztek /Erzoébetfalva 7/*
A magyar gazdaság századvégi konjunktúrája az utolsó években
lelassult* Előbb csak az ipari beruházások csökkentek* majd ko
moly hitelválság bontakozott ki, s végUl mindez túltermelési vál
ságba torkollott, ami a könnyűipar kivételével kiterjedt a gaz
daság valamennyi ágára* 1901-re szinte toljenen leálltak az ipa
ri beruházások, a vasútépítés, a termelés visszaesett, tömeges
munkanélküliség keletkezett, napirendre kerültek a csődök ée az
alaptőke-leszállítások* ~a a válság, ami Magyarországon 1903-ig
húzódott el, erőteljesen sújtotta a nehézipar fejlődését és kü
lönös élességgel jelentkezett a hadianyaggyártásban*
A csepeli gyár fejlődésében a kibontakozó válság fordulópon
tot jelentett* Weiss a vadász- és revolvertöltények gyártása
helyett tüzérségi lőszerek gyártásával kísérletezett* Ennek be
vezetése ugyan sokkal bonyolultabb és kockákatosabb volt, do
éppen a kereslet csökkenése révén lehetőség nyílt arra, hogy az
amugyio veszteségesnek Ígérkező éveket az uj ágazat bevezetésére
fordítsa* 1901-ben - ötévi kísérletek után - megkezdték a gyár
ban a tábori sütőberendezések gyártását is*
1902 végére a konzervgyártást nem számítva a befektetett
tőke kereken 3*5 millió korona volt, ebből legnagyobb súllyal
a tüzérségi lőszergyártás részesedett /1,2 millió K/f ezt követ
te a gyalogsági lőszerek élesre szerelése /870 000 K/f a henger
mű /76° 000 */
végül « konzervgyár területén működő gyalogsá
gi tölténygyártás és az ehhez kapcsolódó fémfeldolgozás /650 000 %/
Az egyes gyártási ágazatok tőkeigényessége és konjunktu
rális helyzete alapvetően különbözött egymástól* Ennek megfő-
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lelően 1905-ban az említett üzemrészek munkáslétszáma 1246 tő
volt, ebből a Móriéooy utón dolgozott 540 munkás, a csepeli gyelogságllőozergyárb&n 530, a tHaérségi lőaaergyárban 260 és a
hengerműben 280# A kereken 9 millió koronás termelési értékből
3,5 milliót képviselt a hengermű, 2,5 milliót a csepeli lőszer
gyár, 1,8 milliót a konzervgyár /konzervgyártás nélkül/ és mind
össze 1,2 milliót a tüzérségi lövödékgyártás# /ö/
Egyre inkább akadályozta a termelést az a tény, hogy Csepel
ebben az időben még mindig fiókvállalatként működött, a cég köz
ponti "szervei” változatlanul részben a konzervgyárban, részben
a budapesti irodában voltak elhelyezve, miközben a tényleges ter
melés súlypontja határozottan Csepelre helyeződött át* Lényeges
változtatásokra végül 1904-ben került sor* Ekkor a keriskedelmi
irodát kihelyezték Csepelre és megkezdődött a Máriásay úti fém
feldolgozás kitelepítése is* Ezzel r csepeli gyártelep lényegé
ben átvette az anyavállalat szerepét*
1902-ben Welss Manfréd még több mint 300 000 koronás veszte
séget mutatott ki, a következő évtől azonban már ismét nyeresé
gessé vált a termelés,ugyanakkor erőteljes ütemben folytatódtak
az uj beruházások la, különösen a gyalogsági lőszergyártásban*
Az ehhez szükséges egyre nagyobb energiaigények kielégítésére
1904-ben felállították a gázgépházat, a barnaszén generátorgáz
zal működő 700 LE-s gázmotort a hozzátartozó elektromos generá
torral és segédberendezésekkel. Ez volt az első Ilyen tipusu
erőtelep Magyarországon* /9/
1905-re az erőtelepek berendezése - mintegy félmillió koronás
értékben - kereken 5000 LE teljesítménnyel dolgozott, ennek ke
reken 20 százalékát /77Q kW/ képviselte a gyárban üzemelő 38
elektromotor, amelynek Jelentős része a tüzérségi hüvelygyártást
szolgálta* 1905-1906 folyamén ujabb két, egyenként 600 LE telje
sítményű oeivógáz motort állítottak üzembe. /10/ Belső felmérés
szerint a csepeli gyártelep berendezéseinek értéke 1906 szeptem
berében kereken 2,7 millió koronát tett ki. /I. V/l/l* táblázat/
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Ab ipartámogatásról szóló 190?* 3. to. országgyűlési vitája
során langyol Zoltán megvádolta a korábbi kormányokat, hogy azok
szubvenciókat juttattak a Velse fivéreknek* &zterényi József ál
lamtitkár másnap, 1906 október 23-én válaszolt a vádra* Joggal
tagadta a szubvenciók adásét, miután feles Hanfréd - ezt többizbsn büszkén hangoztatta - shhasem kért szubvenciót* őztórányi
ezt követően lelkesen méltatta a csepeli gyár fejlődéséti feles
ISorifréd telepe Magyarországnak egyik legnagyobb, & külföld előtt
is a legismertebb gyártelepét képezi, mely csak a múlt évben az
orosz kincstár számára száz millió töltényt nyert el, legyőzve
a német és osztrák versenyt, amivel, azt hiszem, & magyar iparnak
dicsőséget szerzett* Ebbe a gyárba 7 400 000 korona vcui befektet
ve* 2690 magyar munkást foglalkoztat és forgalmaz tizenhét és
félmillió koronát. Hivatalnoki kara 72 tagból áll.” /II/
Weisa Maafréd nőm sokkal Gzteréayi dicsérő szavainak elhang
zása után, 1906 végén tervezett fémoső- és féarudgyártelope szá
mára kért 15 évre állami kedvezményt* A kereskedelmi minisztérium
meglehetősem gyorsan állást foglalt, s 1907 elején 1 millió koro
náz befektetés és 100 munkás alkalmazása esetén hajlandó volt a
kért kedvezményeket megítélni* A pénzügyminisztérium azonban a
javaslatot tartalmazó átiratot válaszra sem méltatta* A kereske
delmi minisztérium egy év elteltével megsürgette a választ, de
ez is eredménytelen maradt, miután a pénzügyminisztérium, hivat
kozva az 1907* 3* te* életbelépésére, megtagadta azt* nyilvánvaló,
hogy a kereskedelmi tárca ettől függetlenül is fenntartja javas
latát, a pénzügyminiaztőrAma ennek tudatában előre bejelentotte,
hogy ez esetben hozzájárulásét az állami vasgyárak - vagyis a
konkurroncia - álláspontjától teszi függővé* Időközben, 1907
októberében üzembe helyezték az uj gyárrészleget*
őzterényi egy évvel később értesítette fakorlát, hogy az Uce$behelyezés révén az állami kedvezmények előzetas bistoitása tárgy
talanná vált, és most már a végleges megadást javasolta 15 évre,
ehhez a pénzügyminisztérium végül 1909 márciusában hozzájárult.
/12/
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A csepeli gyártelep a Monarchia egyik legjelentőaebb hadiüsémává vált* berendezései valóban korszerűek voltak* & biztos
alapot nyújtottak a termelés nagyméretű kiterjesztéséhez* 1907ben a közös delegáció budapesti ülésén az egyik délelőttöt a
in-gyár megtekintésére szentelték# A félnapos séta során megte
kintették a gyár számon létesítményét# A 2000 JLE-s energiaköz
ponttal kezdték* majd folytatták a sárga- és vörösréz* brons*
13JL# nikkelöntődével* a műszaki és vegyi laboratóriummal* a
pénzlapka-gyártással* a szalag-* lemez-* drót- ée osőhengerekkel*
111# húzókkal* megtekintették a gyalogsági és tüzérségi lőszerek*
a sütőkemencék* mozgókonyhák* tölténytárak* stb# gyártását# Eb
ben az időben a gyártási berendezések teljes kihasználása lehe
tővé tette napi 1 millió 8 mn»-©ö éles lőszer* 1000 srapnell*
900 gránát és 1100 tüzérségi hüvely előállítását#
1909 közepén zár a járműgyár /főzőkocal* sütőkemence* főzőláda/ Uzembehelyozésére került sor# Hasonló termékek előállítá
sával Magyarországon később Is csak a Magyar Tagon- éo Gfógyár
éo a Magyar Szivattyú- és Gépgyár foglalkozott* de a világháború
előtt a Weise Maafréd-gyár adta az össztermelés 99 százalékát# Kz
az uj üzemág 10 évre részesült állami kedvezményben* ami a gyekorlatban azt jelentette* hogy Welzs Haafrédnak 1914 januárjá
tól /vagyis a korábbi kedvezmények lejártától/ csepeli üzeme
után az adó 96 százalékát kellett fizetnie#
K Jérmügyártía bsinditáeéval üzlete egyidőban morUlt fal a
gyár további bévltáeánek ás acélmű létesítésének torve, ami mo*
tereiirtaná Valós Monfréu agáméra a nagykaliberU lövedékek tyártá—
sásak lehatliaégát. /!}/
Veiea Manfréd 1910-ben is a korábbi érvekkel harcolt
acél
mű ssánára aa állami kedvezményekért: "Fáradhatatlan tevékeny
óa a lögnofjyobh anyagi áldozatok árán elkerült csepeli telepemet
annyira fejlesztenem, hogy jelanle& ttíbb ezer munkás és
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hivatalnok találja ott rendes kenyerét# Ezen eredmény részben an
nak io köszönhető, hogy az utolsó években egyes államok hadásza
ti célokra nagyobb befektetéseket eszközöltek* A rendelések megú
julása és gyáram kellő foglalkoztatottsága azonban egyáltalán
nincsen biztosítva, sőt valószínű, hogy a munka legközelebb lénye
gesen meg fog ooappanni, miértls telepem oly irányban való fej
lesztése válik szükségessé, hogy hivatásának a bel- és külföldön,
lehetőleg minden külön eshetőségtől függetlenül, megfelelhessen
és Így az érdekelt közoágok lakosságának keresetét biztosíthassa#"
Weioe Manfréd 2000 munkaalkalmat és 5 millió korona tőkebefekte
tést helyezett kilátásba az acélmű létesítéséhez és egyéb bővíté
sekhez /4000 LB-o gőzturbina, vízmű, stb*/# Mindezek alapján kér
te az állami kedvezmények meghosszabbítását ujabb 15 évre# Az uj
befektetéseket az állami kedvezményektől tette függővé, mondván,
hogy azok nélkül kénytelen lenne munkásainak nagy részét eltooesájtani#
A kereskedelmi minisztérium ismét támogatta Welss Manfréd
kérvényét, a pénzügyminisztérium viszont csak a bővítésről volt
hajlandó tárgyalni, az acélműről nem# As állami vasgyárak közpon
ti igazgatósága a teljes elutasítást követelte, amit végül sike
rült is ölérnie# Welss Manfréd 1913-ban megújította kérvényét, ek
kor azonban a kereskedelmi minisztérium is elutasította azt# /14/
A kortársak egy része már a századfordulón felismerte, hogy
az állam Ipartámogatásl célkitűzéseinek áLlentmond az állami
vasgyárak csatlakozása a vaskartellhos. Annak szerződése ugyanis
valóban kötelezte a magyar államot, hogy uj gyárak létesítését
akadályozza meg# Ennek egyik legpregnánsabb példája volt a cse
peli aoélxnü esete# Welss ISmfréd kijelentése azonban, mely sze
rint az aoélmü létesítésének előfeltétele az állami kedvezmények
megítélése, puszta fenyegetésnek bizonyult# Az elutasítástól füg
getlenül kapcsolatba lépett a Hothschild érdekeltségű Witkowitzer

-
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Borgbau und Elsenhüttengeweksohaft-tal, hogy annak segítségével
kerüljön sor ae acélmű felépítésére éa a üagykaliberű lövedákgyártás bevezetésére* Erre feltehetően a haditengerészeti tagosát
közvetítésével került sor*
A gyár legjelentősebb bővítése - az acélmű építése - minden
területen komoly fejlesztést igényelt* így Weisa Manfréd először
a csepeli közös legelőből 1910 júliusában 21 000 négyszögöl terü
letet, majd 1911 szeptemberében ujabb közel 33 000 négyszögöl te
rületet vásárolt kereken 320 000 korona értékben* szükségessé
vált több régi épület lebontása, illetve átalakítása, az üzeme
ket egymás mellé épitétték, Így azok egységes tömböt alkottak,
ami egyszerűöltött© a gyáron belüli szállítást* As épületek közöt
ti szabad térülőteket, udvarokat is beépítették, vagy legalábbis
befedték* 1909 márciusában állították fel az acetilén hegesztő
telepet, s ugyanabban az évben kezdte meg működését a gyári ta
nonciskola* 1910-ben épült fel a Hagyiroda, itt helyezték el
ideigleaeeen a 200 alállomásos telefonközpontot* Kiegészítették a
gyári orvosi rendelőt - addig két orvos dolgozott a gyárban elsősegélyhellyel és hatágyas körteremmel, 1911-ben épült fel a
fürdőépület, kádakkal éa zuhanyozókkal*
Az évtized második felében jelentősen bővült a ^yár erőtelepe
is* A uár említett két 600 LB-e szivőgázmctcr mellett 1906-ban
Ősömbe helyezték a transzformátor alállomáat* Ebben az időszak
ban alakult ki az Dzemosztély, amely felölelte a turblnaházat,
a gőz- és vízszolgáltatást, a tűzoltóságot, a telefonközpontot,
a tűzjelző hálózatot, a üsruüsemet, az elektromos motorjavltőt
és erőátvitelt, stb*
igOb-1909 -ben felállítottak két Schlick gyártmányú 1000 LE
teljesítményű gőzgépet, özek részére külön kazánhás épülőt, hat
13 at nyomású láncrootélyoe kazánnal. A gőzgépek a szükséges
generátorokkal 25 periódusos áramot termeltek, telepítésüknél

■
— -

-------------------------------------------------------------------------------

- 132 -

figyelembe vették a nagy
lebb könnyebben lehetett
lásával leállt a korábbi
kal iMult meg a gyárban
lő gősfejleeetéo.

vízszükségletet, amit a Dunához köze
biztosítani. A két uj gőzgép megindu
300 LE—b Sulaer gőzgép. Az uj kazánok
a valóban komoly teljesítményt képvise

1916-boa koüuodött m g a m odern snorgiaellá fcáa, amikor fedllitotttfk a 2,ö kél telj esi tméuyü gőzturbinát, a németországi AEO
cég gyártmányát. A turbinához csatlakozott további négy 13 at
nyomású lánorostélyos kazán. M a gőzturbina szorosan kapcsoló
dott az acélmU létesítéséhez és megkövetelte egyben a szükséges
tápkábelhálózat, transzformátor alállomá&ok és kapcsolódásuk

kiépítését. A Martin kemencék kezdetben kizárólag generátorgáz
zal üzemeltek, amit három# nem sokkal később hat, 1400 mm átmé
rőjű Kerpely rendszerű# forgőrostályes generátor bizten itott.
Ehhez 4000 kcal/kg feletti# dunántúli aaonot használtok. Később
a Martin kemencéken kivlil egyéb Izzító kemencék fűtésére ia hasz
náltak ^onerátorgáat. /15/

A gyár fejlődését kezdettél fogva akadályozta a közlekedés
megoldatlansága# ez a probléma a századforduló után egyre komo
lyabb gondot okozott. Az áruszállítás változatlanul iovaakocaivul történt a Mit Kén utcai és a ILY pesterzsébeti állomásáról.
A soroksári Lunaág szűk, iszapos medrét mindössze egy kis nid,
de inkább palló Ívelte át. A vasúti összeköttetést ugyanakkor a
lunaaaraszti felé haladó vonal is akadályozta, amelyet le kel
lett ahhoz süllyeszteni# hogy a csepeli vonal áthaladhasson fe
lette. 1905-ben felmerült ugyan az Erzsébetről kiágazó vonal
megépítése, 1906 februárjában ki ifi jelölték a vonalat, de mo&»
valósítására nem került sor. 1908 december 30-&n a képviselőtestület közgyűlése is hozzájárult az építéshez, a igy 1910-re
végűi elkészült Erzsébetfalva-Osepel HiV-vonal.
Weias Maaíréc azonnal kérvényezte a gyárba vezető iparvágány
megépítését, amihez a kereskedelmi minisztérium májusban hozzá
iö járult. Közel egy évvel később sikerült megszerezni a vár
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negye törvényhstóöígi bizottságának a hozzájáruláeét; is, s Jú
niusban ©£r megkötötték a területhasználati szerződé®1# A HÉT
ugyanakkor előírta, hegy a &yár vasúti forgalma évente minimá
lisan 1500 vagon légyun# Az iparvágány 1911 decamöaróbea készült
cl, ezzel egylaóban Welss Manfréd engedélyt kapott gőssuzdonyokkul az üzai&boheXyozé&re, 1912 májusában aa elektromos Uaamot io
engedélyezték# A gyáron belül 2830 m volt a vágány honosa, a
tolatást két mozdony végezte*
Kezdetben 23 vonatpár közlekedett reggelenként, aölenként,
és ezténként a Vágóhíd és Csepel között* A nap egyéb szakaiban
19 vonatpár biztosította Ceepel és Bresébetfalva között a közle
kedést, amit hat villucoe motorkocsi ás négy villamos mozdony
látott el. /16/
Közvetlenül a világháború elótt elsődlegesen már ezak kiegé
szítő létes.ltfcénye k épültek, így az önálló telefonközpont, a
torvozó iroda, a vegyvizcgálatl laboratórium, a fizikai anyagvizsgáló éo a tisztviselői kas* inó épülete* A gyártelep nagyoéga ekkor kereken U C kút.hold volt, a beépített térülőt pedig
megközelítette a 100 000 a M * /17/
A ooopeli gyár üzleti kapcsolatainak mélyülését, nemzetközi
tekintélyét a világháború előtt acáaoz apró mozzanat io értékel
tette* ^oico Manfrédxi&k Tranz fragan kapitány személyében állan
dó bécsi képviselője volt, oki elsősorban & hadü^Bdnlsztórium
ban járt cl mogblzőja nevében# ülkalxs&zták a gyárban a Kereske
delmi Bankkal szoros üzleti kapcsolatbon álló belgrádi ánárejovico bankház cégvezetőjót, Rakovzsaky Istvánt* A hadUgymlaiaatóriumban eftyxo több olyaxi külföldi kérdésed foglalkoztak,
amelynek célja a csepeli Weioe Kanfréd-gydr megtekintés© volt#
Bsen az utón kereste föl Csepelt illan L*Hrigg& kapitány la,
az Kí^ooUlt illaook bécsi katonai attaséja# /18/
A kibontakozó recesszió kezdetben egyáltalán nem érintette a
gyárat, a nyereségek biztosításához a korábbiakhoz képest jó
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val nagyobb mértékben járultak hozzá a honvédcég megrendülései,
amely éppen ebben az időben bővült ki u saját tűséreéggel* A
minisztertanács, tekintettel a feszült külpolitikai helyzetre,
1912 november 25-én Is 1913 február 26-án tárgyalt a estikeégen
rendkívüli intézkedésekről* Ennek keretében rendkívüli hiteleket
bocsátott a honvédelmi tárca rendelkezésére, Így 16 tüaércégi
üteg ielcsereléaére 2,3 millió koronát, népfelkelés! mozgőkonyhák ée sátorfelszerelés beszerzésére 2,3 milliót* Est rácsban
már 1912-ben, zömében azonban 1913 folyamán használták fel* /19/
A két balkáni háborút követően azonban már a hadiipari Üze
mekben le erőeen csökkent a munkáslétesám, mivel uj megrondelócoket nem kaptak* A létszám esökkenéeének mértéke 1913 Őzzén
elérte a 25 százalékot, az üzemek többségében már csak 7-3 órát
dolgoztak naponként* 1914-ben tovább folytatódott a visszaesés,
a feles Hanfréd-gyár májusban, kapacitásának mlndössse a felét
tudta kihasználni* A teljes kapacitás 1400 vagon árut jelentett,
amelynek 2/3-u kereskedelmi cikk, 1/3-a pedig hadfelszerelási
cikk volt*
A csepeli gyárban az említettek következtében sikerült a
regressziót mintegy 1/2 - 5/4 évre korlátozni, e Így ez nem be
folyásolta döntően a vállalat eredményességét• Ag udófelügyeló
1914 elején kelt jelentése szerint a Wb-gyár olyan "vállalat,
amely úgyszólván monopóliumszerűén dolgozik a kincstár számára,
óriási kivitele van, köztudomás szerint évenként milliókra me
nő tiszta nyereséggel dolgozik és különösen az utolsó öt-hat
ecstendőben rendkívüli nyereségeket ért el*” /20/
1914 január 1-vel a csepeli gyár Welss Manfréd Lősaor Acél
és Fémművel R2 néven 10 millió korona alaptőkével réezvénytérsasőggá alakult* Az 5000 koronás részvényekből feles Manfréd
60 db-ot Jegyzett azzal, hogy a részvénytársaság rendelkezésőre
bocsátotta a csepeli ingatlanokat* /2l/ A feles Manfréd Első
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Magyar Konzervgyára és fceárugyára 9,6 millió korona értékben
1920 db részvény főjében a részvénytársaságra ruházta a hengermű,
a hucoh- és csőgyár, a lőcsei*. ée töltényfelszerelő gyár, a rúdsajtoló ée pónzlapkngydr, m acélmű ős lövedékgyár, valamint a
járműgyár összes gyári felszerelését, gépeit ős egyéb ingóságait•
A konzervgyár, smdylgy a részvénytársaság fő részvényese lett,
természotesen továbbra is Welss Manfréd tulajdonában maradt.
További 2-2 részvényt jegyeztek Welss Hgifrőd rokonai, igy Wáhl
Csskár, Weiss Jenő, Wciea Alfonz, Tlauthner Alfréd, Kornfeld
Móric, J:isler Zoigmond, turányi Min, stb* Az alapításkor cégválasztott igazgatóság tagjai lettek az eddigi tényleges irányí
tók /Weiss Manfréd ős Wuhl Oszkár/ mellett weiu& Manfréd fiai.
/22/

A lőszergyártás első fázisa az un# kopssok - vagyis & rézből
clősojtolt cséssikők - előállítása volt. Baeket a kopszokat
húzógépeken fokozatosan tovább húzták, sajtolták, peremeztók,
még végül elkészült a hüvely. A kopszokat osztrák gyáraktól vá
sárolták, a további feldolgozás pedig a Máriássy úti gyárban
kezdődött. Itt állították elő a hüvelyeket két gépen, a korabe
li technológiának megfelelő szinten. A gyutacsokat padáloa pré
sekkel helyezték a hüvelyekbe, a gyártási kapacitás napi 50 60 000 darab volt. Ez kiegészült a kilőtt hüvelyek rekonstruk
ciójával, ezeket na|d 50 - 100 000 darabos kapacitással saj
tókban kalibrálták. A lövedékek acélköpenyét szintén húzással
alakították, majd sajtolással helyezték bele az ólo&s&agot, ez
9 gyártási folyamat a düsseldorfi Erhardt cégtől vásárolt két
gépen történt, © szükséges ólomdrétot a budapesti Jacottel és
társa szállította* a két gép biztosította a napi 50 - 60 000
lóozer élesre szereléséhez szükséges lövedékeket, ez a művelőt
azonban már Csepelen történt.
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A lőport, © hüvelyokot ée a lövedéküket lovuokoséival átállí
tották Csepelre, ©hol 1 0 9 3 épfilla lö-ára felépült cm ©laő négy
épülőt* a iöpartorony, o töltényraktór, a töltényuzorelő, Vale
ntin* az Irodát éo o tlcZPivaelök lakásait mgétafi foglaló épülőt*
Non ookkal a z á p t Ilin 2 0 - 1 ü::onbo helyezés után kóezült cl o
tüzeltóozortár, a z őrnzoba é o c gyér! kút# A gyártott oikkok ér
o felhasznált nyersanyag veszélyességemiett o főszolgabíró éltül
kiadott tatopongodóly a szállítóénál kapcsolatban megkötéseket le
tartalmazott. Eszerint "a idpor azálittáíio kizárólag a fciodunai
zárgótról Csepel foltod végén & nagy Dunára egyenes irányban vo
nuló, o a szőlők alatt délre megtörő utón történhet, míg egyéb
szállítmányok, Így a kész töltényok io, a megye! útvonalon to
vábbíthatók." / 23 /
A tenaalóö kezdetben teljesen manufakturális jellegű volt,
,\z 0 x1 , 2 o-oe asztaloknál öt párban dolgoztak t munkások, az egyik
a z olőtta lévő fatálból kivette az üroo hüvelyt ée beleillenztott ogy réztölcaért, a másik agy lőpomércévol belotültötte ©
lőport. ~zt a műveletet araiméilsen 2 0 - 4 0 műnkén végezhette,
miután a toromban mindössze 6 - 1 0 kg lőpor lőhetett. A töltőét kö
vetően © hüvelyok az egymástól mintegy méterre éllé kóziprócokhoz
kerültek, omolyokkel bopréoolték ©z ecélköpenyü ólomflrDvodékoket.
a szükséges vizsgálatok után e töltényeket a szomszéd toromban
lévő olvasztó ée mérté készülékhez vették, ahol 1 0 0 - 1 5 0 faratóé
vaslemezekben mártották a töltényeket o megolvasztott vazelinvloez keverékbe. A kész töltényeket tizooévol paplrdobozbo cso
magolták, majd ozok onyvozéae után tették e faládákba, s végül
o raktárba, a gyakorló lőszer hasonló módon készült, azzal a kü
lönbséggel, hogy a hüvelyekbe no® lövedékeket présel tok, honom
olübb noouzuugót. majd e lövedéket pótlé poplrdugót. a teremben
tehát gőz- vagy motorüzeouléeü gép nem veit, © berendezést asz
talok, padok, székek éo állványok alkották, e padlót nemezzel
borították, u belépni io eouk naoezclpőben lehetett, a balesetnél
üzükoégoc gyere távozást hárem kitoló nyíló ejtó biztosította.
/a előírások alapján e gyárban ©gytdőben maximálisan 0 0 0 kg lő-
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port tároltak, és a kész lőport katonai Őrizettől védték. Az
adott körülmények között ooak természete© világító© nállott
folyhatott a munka. /24 /
A hüvelyek kézi töltése ncoceefc a torooláo fafcozáeát totto le
hetetlenné, honén e már meglévő alkatrészgyártással som tudott
lépáat tartani. Cppen őzért kísérletképpen vásároltak ogy un.
Kuller-föla lőportöltő népet, mi. ugyan a ounkáonők azóoáro noglohntuGon bonyolult volt, a töltendő lőport n m szabályozta
pontosan é© nem te dolgozott elég ogyonletonon, d© Bégin lohotővé totto napi 2 0 -üQ ouu hüvely töltését. így további két gép
beállító©ével sikerült o hüvely- ó© a lövedéktermeié©nők megfe
jtilő mennyiségű élőn lőszert előállítani, Ugyanekkor azonban
megkezdték egy saját lőportöltő azerkeaztéftét is, ami végül
1 8 9 4 áprilisára készült ék* Qz o gép, túl azon, hogy kifcüczőbölte & Keiler-féi© lőportóltő fogyatékosságait, lehetővé tette
a töltési mennyiség tetszés ezerinti beállításét. Az uj konstruk
cióról - amelyre a nagyér és osztrák cubodsloi mellett (lekap
ták e német, frene&a, oloez ée spanyol szabadalmot is - nagy
olluaaréoaul nyilatkozott a bécsi ketonul műszol;! bizottság. A
lőportöltevői szinte egy lédben ártok el sikereket a kész töl
tények gyere úö Viszonylag vw^zélymonto© szétszorulósóra szol
gáié jéppel, a,.oly regtön azét i» vó 1 ugatta ez egyes alkatré
szeket. /2 V
ölesre szerelés - én igy a csapol! gyártelep - fojlesetéoének elsődleges célja n m az volt, hogy lehetővé tegye a kon
zervgyár törül©tán működő hüvelygyártási borondozéeek telje©
kihasználását, hanem a temelés gazdaságosságát volt hivatott
biztosítani. A vei©*, fivéreknek ugyanis változatlanul lehetősé
gük volt arra, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően óle© lőazaruk rauBott hüvelyket is ozállitsanak a hadügyminisztérium
nak, de a kész tői tőnyak éra mintegy 4 -6 -szöröse volt ormok.
Így 1 8 9 3 októberében ugyan kaptak noyrandolóst 1 millió éle©
lőszerre, úo 3 , 2 Billió hüvdyru / 7 4 8 0 0 forint értók bon/, de a
oiniaztérluci ugyanakkor viMZWtasitotta a cég 3 millió daroboo
aoélköpenylövedékok szélütésére tett ajánlatát, © ezt a oogrundulóot az ausztriai Roth-félo részvénytérsuságnak juttatta.
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A turoolóo felfutását a töltéc korszerűsítését kővetően ie
hoeaaa időn koréértül a kilőtt hüvelyok rekonstrukciója ée ú
rúgi tipusu U im®~Qb töltények szétszerelése biztosította. a
honvédolr.1 minisztérium 1804-ben 21 millió hüvely hasznosítását
rondeltó sej a gyártól /kozol 300 oüü forint értékbaa/# 0 közös
hadi Igazgatás podig mindenekelőtt a régi lőezerok ezétozoraiéoáre tartott igényt# Lppon őzért a töltényedétszerelés gépooitáoára jelentős kísérletek folytak e gyárbon# a saját lőpor
töltő létrehozásával ozinto ogyidőbon értok el sikereket a kész
töltények gyors és viszonylag veszélybente© őzétszereiéséro
szolgáló géppel, amely rögtön szét is válogatta az egye© al
kotrészeket# űz a fajta gépesítés azonban nomsokára mér szintén
ulnaradt az egyre ndvokvö követoliaónyoktői# 1097 végére készült
ol g termelést már valóban hatékonyan növelő golyóhuzógóp ée
lőportávolitó gép# A golyóhuzónál a töltényt a lövoggol lefeló
helyezték a gép tölténynagyoágu részébe, a lővoget alulról két
pofa - amelyek kézül az fegylk kézi emelővel volt ellátva - húzta
ki# a ioportévolitó az egész hüvelyt telje© hosszában hongoroltu két kuuény felület között, egyenként, vagy akár csoportosan,
© xgy ü doformálódé© következtében © lőpor a «zájnyilámikkol
lefelé álló hüvelyekből magától kihullott# a hadügyminisztérium
a régi toltények ezétszóróié©énéi - a felelősség áthárításéval teljesen szabod kezet biztosított e gyárnak. /2B/
A Monarchiában kizárólag a csepeli gyér foglalkozott c
ueműll-félo töltények ©zótszorolécóvol. űz a tevékenység oz
lomertutett gépesítés ellenére m m nevezhető komoly ipari ter
melésnek, som gépi berendezésekbon, som szakmunkában nem tá
masztott olyan igényeket, mint ©z éle© lőszer gyártása# Kény
szermegoldás volt, amit a fejlőttöbb ausztriai gyárak olovc noo
vállaltok# Végül azonban éppen a régi lőszerok szétszerelése
révén sikerült a hadügyminisztérium ellenállását megtörni# 1097
májusában &eiee Msnfród ajánlatot tett 25-30 millió U oa-o©
töltény ozétozerolósóre# a z Így nyert alkatrészek fejében föla
jánlotta uj. éle© lőozerok gyártásét# Woi©o Mcnfríd javaslata
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óriéel ucgiopotőéként robbant Bécobem. Különböző azáalt&ook&t
vóyoztak, hogy uegáilapithaauék uuicc hasznút /aő^ o Xsüozerónyobh xséfliitér* i* több alnt OO üOO forintos tiozts jövedelmet
mutatott ki/1 «iy végül feiioraerték, hogy az cjánlct a hcdügyainxuztúriumnok le rendkívül kedvuzo. t-nnek alapján végül oéy a
ham rúd úitiu. vállalt föltételeket 1® száeára kodvazően
Módosítva adták ki o oonro róolőst, a tényleges hasson azonban
eltörpült uaollott a tény hullott, hogy Melae Henfrédnafc m m l
a aséUátáeaal sikerült © vuzotü auaztriai ^bw«?rgybrU* oollő
fülzárkóznie, /27/
fiat a* éttéréi jvlkápeete az a nyolc évre Megkötött aeorződó©, uracly biztosította a gyár izéméra & küzdő hódi igazgatás
iöazerezük©égiútónok *4^ uzózelekét /ö millió a cm-oc lőszer*
Mintegy 4tíu uou korona ertekben/. az az arany gynkoriotiJUig
Megfelelt a nagyér káténak, miután annak megállapítáeánál a
vtölloradcrfi kincstári lőszergyár temolésót nem vették figye
lembe. itelo* Hanfréd négy évvel korábban a hodügyninissztáriusi
iőozorozállitéi között aég csak a negyedik bolyon állt, a ©zorzódéa révén viszont Pór azonos helyzetbe karúit a íionarchia
kút legnagyobb gyalogsági lőcukorgyáréval. Legalább ennyire je
lentő© volt, hogy ez az éttérén együtt járt n kóra lőazerok
elállítására velő átállással, m l - eint láttuk - a hüvelyekhez
kdpuet jóval nagyobbheuznot biztosított,
h azerzöóés tvoiao Honfréc! ©KéMára napi 150 000 ól*>© gyalog©ági lőozsr gyártási kapacitást irt elő, cmi gy&korlntileg meg
felelt © tényleges k&pncitúcnnk /napi 160 000 darab/. A kapa
citást terraőozetooennon e nomólir. termié©, bsnet? o háború©
lazúk'iógletak alapjéi határozták meg, ei kottö arányé durván
Ír 10 volt, fkr e következő évben, vagyis 1000-ban oor körűit
remi;Ívüli szükséglet megrendelérére, cei ^oicc Manfréd aséaóre
17 taillié lőezor szállítását jelentette.
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H a m ockkel később - 1099-ben - & hatfftgyfcirUtztúrivá i?«3L»jén-

lotto a moraőCéB tmrtmár® a (^tÉorU lőczerofc aegrvadüléaét
ia, be v©i©3 Manfréd 0 2 ©loő báron évben Iv-ia krajcárral ocökhanti est árut /azt raindig ©Kor darobro betárolták nety, © a
kdwtkuad barats évben podlg hv*wJU*i>aö

w b U ^ á z i ériua fcivóe-

aág*rnk arotfelelően imiMUni# icleo Ixtoév nélkül «lfoQfdtii
azt ez ajánlatot. AlY
A iiuuügymiMc^tcrlum tehát orrú törekedett. hojyy az&re&á&~
o*4*u<n biztosítod a ozüUoúgcc orállitáeoket. Ez tm4wul6ixft
fKEOBoak koiiv^zé volt q utansttdö tdUA wására, de szinte itüküX&dietetlcn le. A ninieztóriun e Monarchia katonai orojónek vo-

oxélVWotéso nélkül nem özeiültathntta ki aagdt a ezofcéao*
p: női v? tornyoknak. a n biztor tsáUttét falábon hajtandó volt
m> érdatolt vállalatoknak ncvtor^lbelv^otet bixtoftltenl. a t&ól*
lltéh ennek fajéban kötelezettráget vállaltak a pillénélnyiloo
czükoégoonél Jövel nogybb kefmiíAm kiztcwitáoéra. hagy az *oet*»
tagos noKgóoitác negfnloiöen felkóoatülvo érj* &tot. A a a a p o t a

helyzet fajában tehát hejjnndék v o l t e k €&*dbkr*íg«H biztosítani
e hodeorog érdekeinek, a ^xsrződénac viszony etahilizéltQ a rondoléook dotstáoénák adott gyakorlatét # a alval iletoa hionfród

kimoritotto a Magyar kvétaaráay által biztosított Ic^tvaégetot,
Májaira la véooSmut jolontatt agy aaatlagea liazai konkurrencea.l nzamban.
A hodögynirrif>ntérinrf m é r 19®1 áprilio^bnn Ígérőtatt tett
a^nbb nyolc ávra todló oRart&Méo Mgk&tt&ta*# aalra végül ok
tóberben ror in kotróit, anrtali eU^drt, toyy a nagyér kcrorskodol-

tai ainioatar* Hagadüo ;ámior, eórotavatu a ezarjíödéotorveretnok
act a ki idolét, anoly mflitt 0 !:ö*ün íkkü i^osgatút* ouutlvguc
uj lőszergyárnak ne© nd megrondvűldat. A had0g#ttm«m4r*ua a
tiltakozásra adott vdlmszónnr* bözttlta, hány a ©agónipartúl óvootü uindüsozo 9 ttillló étaa töltényt randái oog, s obből 4 m i l i 
őt Juttat tvolna Urvnfrúdnak* vagyis u kvótába azok szerint M t

már 0 wöUcrcdorfi gyér tormáiéit JU heeftSnltQttdfc, du gs: a
fjügroridoluook coökkontéoc követkoztóbon a gyakorlatban non ered-

«*■
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ta tttóounofc. honom a galíciaiakét ic.
1901 október 2-án ü#$Mtött szerződéobon Weloc ftenfréd
kötelezte megát gyára fonntőrtéoóru. napi 260 Uüü óluo ldozor
gyártóéi kopacltáGántfk biztositóoéru. 10 nillló lőt&crhcz ©züknégco nyer^nyari /OOO t/ turtolókolácáro. e ozuk&ógets nyureonyogofc fcagyorornzági booxorKőeőre azonos ár ecetéi, ée 60 OüO korona
kaució letételére, cinnek fejében n otnia&tóriuo nyolc óvro gorontélve évi 4 millió éle© ée 0 billió gyakorló IStzer megránduló©ét* /29/
A ©sáXndfordulón kibontakozó válság hatódéra agyra komolyabb
nohé*aégükbe ütközött a témáiét* folyamotosságának fönn tartás©.
A minisztérium kizárólag a ozonzöúáobor. rögzítőt* ounnyleégekre
tarkott Igényt, ani ugyan klogőuzólt ouetonfcunt a lidditwuyuráczvt
ongrotkíSló©iivol♦ de ástok jolasttőktoXooüúgo miatt Jaioo ficnfréd

nár 1980 o»apt?vahoróbarí kérvónyorrto a kővetkező évi kvantum
mogrondolóeiolt# hogy "cvunkáMlt m fcnllgon elbocsátania**.
a
ké és n küvtitkozd évbon .^iuto tesú ©mertnt aagloaétlödött# /30/
ós q goasciaoégl Italy&ot uluvu bcuiíönzött uj tarsaókuk kikioérlotuBÓourc. A gyárukényfu^idezté a - olaudlogaoan - különböző
gyakorlótóllényok korcxorüoitósera irányult. Ilyen volt a koráb
bi acélkópcnylóvtidék kor&zarttoltatt változata, a® acélbotétoo
ktiiúvvídd; ó© a nagyipuriiug gyártott olcoó ooövokbdl kéozitett örlóvociék, valaoint az un. Li*rüXutlóvd<iéi;• uai a gurulót
/geller/ regfikodélyosácéro © céltábla noraéllo ótutóeo utón min
denfajta kömény tárgyon szétpattant. de kosóotüfen igy 1© aaglahotőnon bel»©*tv*©xélvasnak bizonyult. Még ItvéiM vált be o
gyérben kifejlesztett lóvé eauytkadűlyeiú készüléka. amely úgy
M&onyoe melfcoddal ssctdg felett lshototlumié tett© a fagyvar
htixariélafét éo igy o Időzáruk túllövését, ügy későbbi típusnál
aér totnzéa azorint Utotatt koáüitani o hajlásszögűt. Vé^épf
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órtoLwtlonnok bizonyult az a készülék ,amely megakadályozte ,
hogy gyakoriotokon véletlenül ólao Idvóookút adjanak le, hiszen
ilyosnirü non nagyon volt példa. ikazdotben a osebetöltéonyel
folytatott kloérlotok oou hoztuk zog a várt eredményt. fennok
cólje
volt, hogy lakott helyokhaz közel. Int;tonyaodvorokon,
vagy tikár födött helyiségben lehetővé tégy© a lőgyakorl^tot
csökkentett távolságra* de lényegében a z élet lőczergyokorlatokhoz hasonló módon, a szobelőesertaz a hagyománysánál b o o t u M
hüvelyt hneméi tok kisebb adag fekete lőporral, oz átütőerő ©ér©éklóoét ólomgolyó biztosítótto, rendezőkhez Járult, hogy o löérés utón a hüvelyeket csak edjusztólnt kellett a szokásos re
konstrukció helyett, a kezdeti kudarcok után Weim Mcnfréd előt z á r 190! sdrcluoóbon kapott megrendelést n hodü«ynin5.sztériuo- .
tói 50 GÓC szob&Löszorro, majd júliusban 1 ©111ló giurulatlövoJékrc, a a j ő non sokkol később a közös hódi igazgatás felhívta a
honvédelmi r.inisztériusi figyelnét ez utóbbi lőszerre, / 3 V

ebben az időben a ker^rvgyár területénél Geepolen egyaránt
gyártottat gyulooűági lőszerekat. A nuvelygyártát hat soron
folyt# ebóul négy Csepelen volt, A hüvelygyártósi kepecitáe
napi ao órác munkaidőt szénéivé Süü QOO darab volt, a iüvetíékgyúrtát ugyanilyen kapacitással taxintón hot soron folyt, de eb
ből csak egy volt Csepelen, Hét gép napi » 400 000 csappantyú
oXőéllltáeét biztosította, ehhez járult a 00 000 darabos töl
ténytir éo a 2C0 daraboa tóltényrokeazkapaoitáe. Az appreturegühclybcn naponta 3-400 000 töltény ö&ezeezoreléso volt lohoteégoc# nz élőnkuzalpréeen pedig napi 48 Cw kg ölomnuzel gyértéee.
/52/

A gazdasági vdloág hatáséra oegküzolltüleg ecolui?utett ezt
tx kupecltáet kihoesinélnl* a honvédelmi ciinlcztériun ugye© 1903
január 1-vel ródooitottn e NMee HÉnfttMtfal fönnálló ozerződóedt, de ex non terjedt ki e megrendelések nagyságéra 6© t*lebdlogoeon éfkérdéeetot eatafeulyozut. némileg leniét: nagyobb nérő
teket öltöttek a hadügyeiniuztérlufi nogrendclóooi. fennek koretóbon ©or került az 1901—oc szerződés kitorjooztóeérc ée noghoczosobbitóoóro. az orré vonatkozó negéllepodáo 1903 juliuo közién
született ©eg. /33/
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A válság éveiben oly nagyon áhított fellendülés* végül a balká
ni helyzet foőzülteég©, a háborúé készülőé hozta mag.
Először uzorbla határozta el, hogy nagyobb mennyiségű hadianya
got vásárol az osztrák-magyar gyáraktól, Maisa Mánférd a hodögyoinioztőriumon ás a Kereskedelmi Ounfcon keresztül pontosan tájjékojsödhatott a lehetőségekről. Már Január elején értoeltette s mi
nisztériumot, hogy a szerb hadi Igazgatás 16 állító 8 mmes éles
lőszert rendelt tőle,
vvoioo Monfrád a oogrondeláoért folytatott versenytárgyaláson
habozás nélkül elfogadta a külföldi konkurrencla által felajánlott
nyersanyagárakat, holott pl, az élőm hazai ára mintegy 8-9 koro
nával volt magasabb, mint Németországban, A szükséges nyersanyago
kat Szerbiában szerezte be, Így a fennálló rendelkezések értelmé
ben a gyártás kikészítés! eljárásnak minősült, ez viszont lehető
vé tette a nyorsonyogok vánwonto© behozatalát, az ólon oollott
nár J
anuárban megvásárolt 15 millió darab nlkkelleaez acálkupot.
őzt aztán nyujtáesol alakították hüvellyé.
Maisa Manfrád külföldi láaxergyállltéoai róván áttátelasen agyroinkább maga is agyra Határozottabban befolyásolta a Monarchia
külpolitikáját. sajátos kölcsönkapóeolut alakult ki. A Monarchia
voxetáae külpolitikai lépéseinél fölhasználta a hadianyaggyártóét
%a, onl a szállítókat termáazataeen jelentős külföldi megrendolúoekhez Juttatta, ü zálllták annak fejőben adott esetben alávetőt
ö k magúkat a Monarchia külpolitikai oálkitüzásainek ás hajlandók
voltok akár nagyon koövamő Omlótoktól la eltekinteni, a Manorchia
politikai vezetéao azonban aohasw volt annyira egységes, hogy a
lujdi száll1tök az egyes hatalmi tényezők közötti óvatos loviro2 Öosol no érvényoolthessék saját érdekeiket le.
A szerb ezállltáet követően .Jeles Manfrád a bolgár hadvezetés
sel került kapcsolatba és vállalta 10 aillló 0 on-oc éles töltény
ezóllitóoát. A bolgár kormány képviselője azonban olyan rövid
g z á l l l t é s i határidőt irt elő. hogy Welee ílanfréd képtelen volt
ónnak eleget tenni. így e honvédelmi minisztériumhoz áe a hadügy
minisztériumhoz fordult kölceönlőezerárt, az előbbi 6-7 B i l l i ó t ,
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az utóbbi 3,7 milliót Ígért# Ouiiuc 4-én a külügyminisztérium 1©
hozzájárult a kölcsönnéöbos. A Hcnorchio diplomáciájának vozotéoe
a balkáni etetua quo fenntartására törekedett, © a lőszerszállítóé
adott módja ennek nem mondott ellent# mi*o Manfród és a bolgár
kormány képviselőjo közötti tárgyalások est követően váratlanul
oogezakodtak, miután Uelov alezredes, a bolgár katonai müszéki bi
zottság vezetője, a konkurrondához, Hlrtenberghez fordult# Mege
gyezésre végöl Uirtonborggol noo került sor, o Így a 10 millió
töltényre ozdb szerződést augusztus 31-én ftdee »lunfréd irtó aló#
iCözben azonban kitört a macedón felkelés*, a nem lehetett kétséges,
hogy a töltényekre ennek támogatásához volt szükség*
külügyminisztérium nem merte a már majdnem aktív beavatko
zóét vállalni, Így jullua 4-1 határozatával ellentétben nem já
rult hozzá a töltények kölcsönzéséhez. fezt a döntést átmenetileg
alkaréit a hadügyminisztériummal visszavonótni, de miután a honvé
delmi minisztérium nem garantálta a titoktartást, a külügyminisz
térium végképp megtagadta hozzájárulósót# tialae Monfréd ezzel luhotetlon helyzetbe került, hiszen a szerződés szeptember 25-óre
irta elő a szállítást, e ráadásul napi 10 000 frank kötbért irt
elő#
a

Köles Manfród kérése alapján Pltrdch hadügyminiszter kesdeaónyozóaéro a külügyminisztérium teljes lőszerszállítási tilalmat
rendelt ol üuigáriábe éo Törökországba, us a szerződé® értelmében
vl© aoloroak számított ée m X m Monfréd mentesült a kötbér kifi
zetése alól# Mire Ooluchotvoki küiügyminisztór beleegyezett e tiXalomb&f eddigre Kelee üonf rúdnak sikerült elérnie, hogy éppen a
kiviteli tilalom veszélye miatt a bolgár kormány egyezzen bele a
gzarződéo békés felmondásába éo uj szerződés megkötésébe# Hz
neonban csak akkor elkerülhetett, ha nem kerül sor a tilalom raogdrdetéséro. welee Manfród Így a hadügyminisztérium támogatásával
vieozavon«tto a saját maga által kozdeoényezett lőeaarozóllltáei
tilalmat# bzzal ogyldőbon sor került az uj szerződés megkötésére.
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ami .ár elégséges léét biztosított ohhoz, hogy weiss Manfréd e
coepoli gyérben valóban legyártassa e megrendelt töltényakot. /M/
A termelés felfutása eár 1903 folyanén oogkövctolto a gyártá
si berendezések korszerűsítését és bdvltéeét. Az uj gépeket v-oiss
Henfréd elsősorban németországi cégektől szerozto be, sőt a gé
pekkel érkezd szerelők és mérnökök közül is sikerült néhányat
gyáréban tartania. Így 1903 márciusában Holnrlch uchwonglsr mér
nököt, oki a lőezorgyértés hidoghuzá és sajtold részlegének vazotéeót vette át. az uj beruházások következtáben a gyalogsági
lőszorüzembon ez akkori logkorsxarübb. részben automatikus huzó-,
sajtold-, töltőgépek működtek, a hozzájuk szükséges segédberondozdsokkel de vizsgálati laboratóriummal.
iSOü-ben különösen e vas- ás fémiparban megkezdődött a konjunk
túra kibontokozása. Az ausztriai vasgyárak, fámfeldolgozd üze
mek, fegyver- ée lőszergyárak kénytelenek voltak az azonnali azállitdoro vonatkozd megrendeláeek jelentős részét visszautasítani,
az elősegítette a magyar kohászati termékek, vagonok, gépek, stb.
exportját. A tionerchie lőszergyárait "hála* a nemzetközi hely
zetnek, alátámasztották a külföldi rendelések, woios Manfréd
orra az idöezakra tovább növelte e gyér lőszergyártás! kapacitá
sét, amely mér 10 munkaórában érte el az 600 000 darabot, de e
gépek teljes kihasználása esetén ennek kétszerese volt.
1904-től az orosz-japán háború Ígérkezett minden korábbit
felülmúld lehetőségnek. Többek között welee Manfréd érdekeit szol
gált, a evőSZ, Mikor felkérte a közös külügyminisztert, hogy a
Monarchia diplomáciája hívja fel az oroaz és a japán kormány fi
gyelmét a magyar hadiiparra. *-zt kővetően valóban megjelentok e
csapolt gyárban Japán katonai szakértők, de Welee Manfréd eajét
maga ic aktiv lópik.okot tott
március elején Oroszországba
wahl Oszkárt ée unoksöeceát,
kérte lákiso Msnfréd az eresz

« rendelések elnyerésére. Mér 1904
küldte e oág képviseletében sógorát,
Kánltz Oaques-ot. Egy évvel később
szállításokhoz ezükeágea nyoraanyo-
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gok vdflHntm behozatalát, * csak őzt követően küldte Pátorvérro
Oeutseh Vilmos és tam Rlchérd igazgatókat az orosz hadügyminisztorrol folytatott tárgyalások lezárásáro.
A gyár addigi fönnállásé alatt aég noa került sor megközelitö-

lég soo heeonlá jdun tfioógu szerződésre, aInt amilyent a két WMgyári igazgatá május 12-én irt alá. Az orosz kormány kmondotton
kedvező feltételek aollett 100 ntiltó töltényt rendelt (teles
Manfrédtél. aki kötelezte Magét, hegy legkésőbb agy hőnappal az
orooz átvevő megérkezése után megkezdi a szállítást. Mégpedig ez
első hónapban 3 állító tölténnyel, ami e nyolcadik hónapra foko
zatosan havi 10 o11Hóra saolkadott, ugyanakkor sates Manfréd
előlegként megkapta a vételár 1/Mt. /36/

az orosz lőszorszállitásokat kozdetbon erőteljesen akadályozta
az 1908-öe budapesti veseesztrájk, oaslyhaz a csepeli eunkások
szinte te lje s létszám ai csatlakoztak, a szerződést ez noa so
dorta veszélybe, egyrészt ilyen esetekben a sztrájk vie natomok
azáoitott* Másrészt az orosz kormány som tehetett Mást, Minthogy
kivárja annak a végét. A Monarchia jelentős lőszergyárat akkor
te lje s kapacitással dolgoztok e hasonló gelontőségé orosz rende
lések k ielégítésén. Hlrtenberg p l. 200 s 111ló töltényre kapott
Megrendelést, ráadásul e budapesti vessesztrájkkal nagyjából
agyidőben, Junius elejétő l kát hónapig az ottani gyárbanls le 
á llt a termolés, mivel a külföldről behozott lópor noe fe le lt
aog a követolaónyeknak. A 30 m illióé orosz rendelés gyakorlatilag
1906 közepéig teljesen lekötötte a hirtenbergi gyér termeléeét.
/ W

Csepelen 1905 augusztus 17-én hagyta e l ez első négy vegon
lőszer e gyárat, ezt tevdbbi 37 szállítmány kővette, alg 15X16
november 7-ro ez utolsó Itérof vagon lőszerrel eleget tettek az
orooz aegrendóásnek. í-bbon ez időben ez átlagoson 2000 fős mun
kásság létszám elérte e 2000-et. /3 7 /
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A feszült külpolitikai helyzet éreztette hatását o hadügymi
nisztérium megrendeléseiben le* Wales Monfrédnak hlztoeltetták
rondolőüolk több mint 34 százalékát* A szokásos lőezerszáll1táeok általában havi félmillió darab körül voltak, de ebbon ez időezekbon e gyér többlzbon kapott rendkívüli megrendelést le, Így
1907 novemberében 0 millió darabra, 1908 februárjában 5,6 millió
szeptemberben lemét 6 millió, majd novemberben 16,7 mllllá da
rabra* Ezeknek e rendeléseknek e következtében e hadügyminiszté
rium számára gyártott lőszerek száma esetenként elérte, sőt meg
haladta e havi 4 milliót mintegy 380 000 korona értékben*
1909 januárjában ujabb 19 millió 8 mm-eo lőszer gyártására
kapott Wales Manfrád megbízást, A hadügyminisztérium ugyanakkor
napi 300 000 darabban határozta meg e minimális termelést* Tény
legesen azonban ezt le sikerült túlszárnyalni, Így másfél hónap
pal később - amikor e minisztériumi ujabb 19,5 millió töltényt
rendelt - már napi 700 000 darabot írtak elő, ezmel e tényleges
termeléssel már e Monarchia egyik lőszergyáré sem tudott lépést
tartani* VágOlle tehát egyedül e közös hadi Igazgatós mintegy más
fél év alatt kereken 6,5 millió korona értékben rendelt lőszert*
/30/ az éle# lőszer gyártása zsilett évente 12-14 milliós mennyi
ségben változatlanul folytatták e régi lőszerek szétszerelését
le* tatoknál éveken keresztül vita tárgyét képezte, hogy e lőpor
ürítése vízbe történjen-e, vagy szárazon* meló* Monfréd 1907 no
vemberében biztonsági okokból ez előbbit javasolta, de egységes
álláspontot még e katonai műszaki bizottságon belül som sikerült
kialakítani, így a hadügyminisztérium gazdasági okokból elutasí
totta welaa javaslatét*
1909 áprilisában ftsles Manfrád ujabb22,5 millió régi töltény
Ürítésére kapott megrendelést» s ebből a feszített termelés elle
nére augusztusra sikerült közel 19 millió darabot szétazorelnl*
Ekkor azonban - éppen a száraz ürítés következtében - hatalmas
robbanás történt, amelynek sorén 11 munkás vesztette életét* a
robbanást követő vizsgálat felmentette ugyan a gyár vezetőit a
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felelősség alól, mégis 17 pontban foglalták össze a szükséges biz
tonsági intézkedéseket, amelyek közül a legjelontőoobb az volt,
hogy előírták e lőpor vízbe történő ürítését.
Ez • beleset, amely egyedülálló volt a gyár történotébon, or
szágra szóló felháborodást váltott ki. Az áldozatok többsége
tizenöt év körüli gyomok volt, e ráadásul nyilvánosságru korült,
hogy o műhely vözetői tudtak az egyik gép moghlbósodAoárél. ami
végül a három egymás utáni robbanást kiváltotta, a sajtó részle
tesen tárgyalta a gyári viszonyokat, e az ügy kozdott egyre kel
lemetlenebbé vélni. Így feltehetően helytálló a Népszavának az az
állítása, amely szerint augusztus 20-ón agy 40 lóerős gépkocsi
hagyta el Oloohner Izidor hirdetési ügynökkel a gyárat, aki számos
lap szerkóoztőségét kereste fel, s mintegy félmillió koronát osz
tott szét. A munkássajtá mellett az erősen revolvorlop Jellegű
Pesti Futár volt az egyotlon, amely még ezt követően is foglalkozott
a balesettel, eőt még később le visszatért rá.
postvldékl királyi ügyészség is folytatott vizsgálatot, de
éppen a hadügyminisztériumtól kértek szakvéleményt o lőpor üríté
séről. s többi gyárban alkalmazott eljárásról. Miután azonban m
Monarchia területén kizárólag weiss Manfréd foglalkozott o régi
lőszerek szétszerelésével, a hadügyminisztérium "nyugodt lelkiiomerottel* igazolta a Csepelen alkalmazott eljárást. /3ö/
a

A hadügyminisztériumban természetesen változatlanul nagyra ér
tékelték Wuise Manfréd szolgálatéit. l'JUS-bon hangot le adtok en
nek a megbecsülésneki weiss Manfréd gyárét "a hadi igazgatás
követelményeinek megfelelően oly módon rendezte be, hogy jelenleg
fontos része ezeknek a létesítményeknek, amelyek biztosítják a
fegyveres hatalom felszerelését, fez e tény különös mozgósítás
vogy háború esetén jelentős a lőszerellátásban, a* ausztriai
kincstári lőszergyár ée két magánvállalat mellett e Weles-féle
lőszergyár az. amelynek teljesítőképességére e Hadügyminisztérium
az adott ecetben számíthat a fegyveres orő ütőképeecégének fenn
tartásé céljából.* /4U/
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A ttciae Manfréd-gyár valóban • hadat)reg lógjalantasabb lőezorozállltója volt, vehetői pádig koaoly szaktekintélyeknők ozóaitót tűk. A hadügyainioztórium tehát aogelégedésssl konstatálhat
ta, hogy a ooapeli gyár oogblzhotó támaszt Jolánt háború oootán
is, do béke láván, a megrendeléseket nem fokozhatta, teles Manfrád
azt « bizalmat nemcsak azáallitóképességévol árdomolto ki, hanem
töretion lojalitásával is. így 1906-ben, amikor Fronoioországbál
20 millió darab lőszerre kapott megrendoláat, viaazautesitotta
azt, miután kiderült, hogy a valóságban a osorb renddftaröl van
szó, ennek toljeeltáee viszont nem egyezett a Monarchia külpoliti
kai cólkitOzáesivel. A szerb kormány végül Jelentős késedelemmel
Belgiumból szerezte be a töltényeket. /4l/
hadügyminisztériumnak 1914 eled félten a 8 na—oo óles Id
őzárok 57.143 százalékát magyarországi gyárak szállították, ennek
korokon 90 százalékát pádig több mint agy Billió korona értékben
teles Manfród. Gzen fölül Juliue vágóig a hadügyminisztérium to
vábbi 66 millió éles lőszert, 7.3 millió eállővodéket és 12 mil
lió gyakorló lőszert rondáit közel 8 millió korona értékben,
amelynek agy rászó a Landwhr számáré készült.
a

A világháború előtti óvakban a csepeli gyár nagyobb mennyiségű
gyalogsági lőszert gyártott különböző külföldi állomok részére is.
1911 végén teles Hanfrád romén lőazorazóllltésl szerződést irt
mié, majd 1912-ben februárban éa decemberben kapott komolyabb magrendelést, az utóbbi • millió lőszerre szólt, a szükséges lőport
változatlanul a hadügyminisztérium biztosította, a külföldi szál
lításoknál azonban mintegy 30 százalékkal olcsóbb áron, 1913
áprilisában éa aájuséban teles Manfród ujabb 10 millió löszért
exportált, szeptemberben ujabb nagyobb szállítmány ment Romániá
ba, októberben pedig Portugál-Nyugat-trikóba. Romániába szállí
tottak töltényhüvelyt la, Így 1913 júliuséban 22,6 tonnát. 1914
Januárjában ismét az egyik portugál gyarmatra küldtek lőszert,
valamint Törökországba. Februárban 6,6 mm-eo lőszer jutott Hambur
gon keresztül Portugál-Ouinoábo, ebből a típusból májúmban Por-
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tugálla ionét rondolt félaillló darabot. Ez abban az időben nogfelolt a csepeli gyér agy napi termelésének. /42/
A coopoli gyértslop a gyalogsági lőszergyártás terén a logfelkészültöbbek közé ozáaitott, a aindon aznapombél oogfololt
alndonfsjts hagyonényoa háború követoloónyelnek. Az a tény, hogy
• bakbvetk— ő béboru egyáltalán n m történett a ‘hagyományosok”
közé, nenosok vneieo Honfródot érte vératlonul.

weioe Manfréd üzletpolitikáját kezdettől rendkívüli tudatos
ság jellemezte. a gyár korábban leoortetott rendkívüli folfutáoo, vagy inkább falfejlesztése non következett eleve a hozol
gazdasági viszonyokból, okkal inkább arról von ezé, hogy deiee
Manfréd tevékenysége révén eoghotárazható e korabeli gazdaoágl
lehetőségek maximuma. A századforduló időszaka a hozol óe a vi
lággazdaságban egyaránt azáaee lényegi, ainőoági változást orodnényezett. Czek közül az ogylk loglényegeoebb a aIndun korábbit
aogheladó tőkokencontráoiá. Vógeűeoron éppen a tőkekoncentráció
egyik sajátos, do ugyanakkor rendkívül kedvező tornája volt a
koablnált jellegű termelés kialakítása, ez Már eleve toltótulezto a vólában korszerű nagyipari teraalée Meglétét, hiszen a
keabinét Magúban foglalta az összee terzeléel felyoaatot az
alapanyaggyártástól a késztermékig.
A kombinát-jellegű tensolóa előnyei egyértelműek.

ezek kézül
meghatározó az, hogy általa nogvoláolthotá az adott vállalat
függetlenedése az alaponyaggyártáatél, cél - elsősorban a kar
tellek látoeltáee alatt - éppen a századforduló táján vált
ténylegesen szükségszerűvé. Ez a fajta tornaié® azonban oogkövotelto - áa az tette rendkívül kockázatossá - a termékstruktúra
jelentős kiszélesítését, cet azonban eleve több volt puszta ki
szélesít*nél, álutón gyökeresen - mindenesetre lényogeeon •
eltérő gyártási ágazat bevezetését jolontotto.

.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

— 161 —
ipari űzőnek hegyományoo és megszokott bővítése e gyakor
latben e tornaié© bővítését, esetlegesen e törnék©truktúrónak ez
eredeti gyártóul ágazattal aogogyező, vagy legalábbis közolóllá
azéloaitéoótjJelöntetto. "Pusztán" negfololő tőkát és érukoroeletet igényelt, s a legkisebb kekázattol Járt. tVolsc Manfréd
aér a nyolcvanon évek második felében - a fénáruk ás töltények
gyártásának bevezetésével - szakított azzal a gyakorlattal, ás a
kialakított uj térnékstruktúra alapvetően eltérő iparágakat
/élolniozor- ée fémipar/ képviselt. A kettőt nem a termelés, ha
nem a piac /hadsereg/ azonossága fűzte öaeze. Hasonló a helyzet
a fémmű létesítésénél - még ha azonos iparágon belül is hiszen a WM-gyér fémfeldolgozó tevékenysége korábbon oeaeze állt
ez alapanyaggyértástél. Hasonló folyamat Játszódott le az acélmű
létealtésekor is. eszel kialakult egy olyan folyamat, amely, pá
rosulva megfelelő üzletpolitikával, gyoro ás folyamatos fejlődést
biztsosltott. A saját termelés felvetette ez alapanyaggyártó©
gondolatét. a létrehozott uj gyártóéi kapacitás pedig lehetővé
tette e termékstruktúra ée igy a termelés szélesítését. A bőví
tett újratermelés megköveteli a szélesebb termékstruktúra alapa
nyagainak saját biztosítósát, ami lomét együtt Jár a gyártási
kapacitás bővítésével. Mindez vugtil elvezetett a kombinátozcrü
termeléshez.
az

A gyár törtnetében három alkalommal körűit sor az alapanyag
gyártóé bevezetésére, illetve Jelentős kiszóleeJafe éré. A nyolc
vanas éveket kővetően előbb a századfordulón a hengermű, majd
a tizes évek elején az acélmű űzembehelyeséeévol. Mindhárom ese
mény egybeesett e korszak doproeoziós ciklusaival, vagyis (teles
Manfréd az időpont kiválasztáséval nem pusztán az alapanyag
gyártást terjesztette ki,hanem a depresszió ellensúlyozására
azt azonnal felhasználta a termékstruktúra szélesítésére.
Mindaz - eltekintve az egyáltalán nem lényogtelen egyedi vo
násoktól • nos tekinthető még egyedülállónak. Melee Manfréd
zsenialitása nem a koabinátezorö termelés létrehozásában nyil
vánult meg, hanem annak időzítésébon.

^
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Minden tőkéének - függetlenül ettél, hogy folionori-o a
gaddoeág ciklikus fejlődésének törvényszerűségeit - a gyakor
latban kellett tapasztalnia a kereslet ingadozásait* sói neahogy
a folyamatos fejloaztéat, de súlyosabb esetben a rendelkezésre
éllé kapacitások kihasználásét eeo teszi lehetővé. Unnék reokciéja iazeretes, a tőkét elsődleges célja, hogy tőkéjét átzant*
eo a válságon, e önnek asgfelslőon őrizkedik Ozmánok bővíté
séről, fölösleges árukészletek felhalmozásától. weiee Monfréd
gyakorlatilag éppen fordítottan Jért el. Eladhatatlan árukészle
teket természetesen ő eea halaozott fal, da ugyanakkor a koráb
biakból aér kiderült, hogy a gyér hároa legdöntőbb fejlesztése
éppen s korszak válóégóc ciklusaira esett. Welss Monfréd tehát
nos vont kitőkát, sőtinkább egyéb befektetéseit ozáaolta fel,
vagy korlátozta a csepeli gyár tovébbfejleaztáee érdekében,
ezek a bővítések azonban együtt Jártak a aár onlitett profilszólooitáesal. az uj gyártási ágak bevezetése azonban az általános
gazdefégi helyzettől függetlenül kezdetben aindig veszteséges
volt. azt indokolta e szükséges tapasztalatok és az altérő
gyártási technológia alsgttitéea.
welss Monfréd tehát a gazdaság válságos időszakait • aaik a
hagyoaányos termelés bővítését olovo lehetetlenné tették használta fal arra, hogy ujüzeaágakat vezessen be. Ezzel párfvuzaaoaon kezdett hozzá - mindenekelőtt a kőzőo hadügyainlaztériuaban - a aagfslolő értékesítési lehetőségek kialakításához. Mire
kialakította vevőkörét, addigra az uj üzen aár túl volt a kezde
ti nshézságokotn, e teljes kapacitással dolgozott ez uj aegrendolésok kielégitéeén. az alapanyaggyártásnál azt az étoanatot
megkönnyítette a gyár belső szükséglete, mely olovo biztosítot
ta as uj beruházás ainizálls rentabilitását.Uolse Monfrédnok
ezzel as sljáráosal naaosak a válságot sikerült a lehető logoptiaáltsahkar áthidalnia, hanaa saját aaga százéra zeg la rövidítet
te azt.
A hangerőd létesítésével Nelss Manfréd azinralépéaa a sdrgarózúruk gyártásában válságát okozott a sórgerézkartellban,

■
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amely végűi mintegy 4 százalékkal csökkentette árait, a konkurronciahoro kOlönöoon as állami mogrondoléeeknél öltött rendkí
vül éloe formát. Ebbon azonban az állami iparfejlesztée, ipartá
mogatóé felomáaoága is kifejezésre jutott, a kormányzatnak - éo
azon belül la különösen a kereskedelmi tárcának - a fennálló tör
vényes rendelkezések értőidében eeaazeoanden támogatnia kellett
az olyan uj alapításokat, amelyek közé e csepeli hengermű le tar
tozott. Nem hagyhatta ugyanokkor a már ságiévá iparvállalatok ér
dekelt sem teljesen figyelmen kívül. Így amjátae koepromleezgaként
megadta ugyan 1097-ben az állami kedvezményeket, de a ftelse Man
fréd éltei kért távlrdei megrendeléseket nem biztosította. Így.
mikor 1090- novemberében a minisztérium voreonytárgyalóét irt
ki • távlrdei huzalszűkságiét fedezésére, Weiss Monfrédnek meg
feleld árajánlattal kellett e konkurenciával szemben fellépnie.
Végül ózonban az ö ajánlata bizonyult e legolcsóbbnak, de a mi
nisztérium ezt ez olcsóbb árat felgjénlotta a másik pályázónak
le. a végül ennek alapján megosztotté a rendelést, 60-40 százalék
arányában.
1899-ben wsieo Manfréd s MÁV rózáru szükségletének fedezésére
nyújtott be pályázatét, ami e vörőorézhuzaloknál orodmónnyells
járt. A többi cikket azonban a mAv a Chaudoir cégnek biztooitotta. mondván* “őzen cégnek hazai gyártmánya előttünk Icaorotoc,
árai pedig főleg • fontooabb cikkeknél lényegesen olcsóbbak, mint
e weiss Manfróc jíaziiíí^oz árai." Ezt kővetően hiába kérte már
weiss e minisztériumtól, hogy a távirdal rendeléshez hasonlóén
az Olcsóbb ár alapján osszák mag a rendelést, e kerőokoddal kor
mányzat - a MÁV Javaslatára - hivatkozva a versenytárgyalóerő a
káráét elutasította, a minisztérium tehát a két megrendelóénál
gyökeresen másként járt el. ás ez ■ mogkülOtaöztetáa egyértelműen
weiss Monfródot sújtotta. Alapjában indokol volt ugyan az a ma
gatartás, a minisztérium joggal részesítette előnyben a régi,
általa már megbízhatónak iámért eéget. ezt a törokvécét azonban
lehetetlen volt az Iperfojleaztéa céljaival öeezeogyoztetni. /43/
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Utolsó Manfrád • anélkül, hogy lobocsülte volna s közezállltások Jelentőségét - • féafeldolgazáe eleődlegeo dijának • saját
alapanyag-szükséglet foctezéoót tartotta. 1699-ben a hongonsü
kizárólag a önjét lőozorgyúrtéohoz szükségéé alapanyagokat ál
lította elő, seslyeknek további feldolgozóoére a korábbi gyakor
latnak oogfelelően a konzervgyárban karolt eor, a változatlanulú
oook a káaz hOvolyekot ozeralták coopelon élőerő. Miután a hangeroü csak 1699-ben kezdte mag a tereelóet. az előállított
alapanyagok értéke aég a 206.000 koronát eea érte el* ükkor azon
ban Bár tejes Mártákban berendezkedtek a felyanatoe teraeléere.
e alntogy 670 000 korona értékben váoéroltak anyoreanyagot
/vörösréz, horgany áa hulladék fám/. /I. V/3/1 táblázat/
1900-bon Bár valóban folyaaetoesé vált a tenaolée. a ennek
értéke negheladts a S.2 millió koronát. Ennek “alndőeeze” 41
százaléka szolgálta a saját szükségletek kielégítését. a többit
a d g külső aegrondolők szánéra szállította. A aegrendolők köre
ekkor aeglohetőoca széles volt, alután Bég non alakult ki a gyér
végleges piaca. A fontosabbak közé tartozott a aagyar posta az
ösezteraolée IS százalékával ée a bécsi Kebelfabrlk AQ /3 szá
zalék/. /I. V/V® táblázót/
öntödében az egyes öntési adagok súlya 80-60 kg között
váltakozott. Általában különböző alnőoégü aárgorezot elvesztet
tek, ahhoz a betét 90-70 százalékban eárgarézhuUadák - felú
jításra aér alkolaatlan töltényhüvoly -, a többi pedig azlnfáa
volt. sárgarézen kívül különböző ötvözeteket Is készítettek
/ánbronz, éloo-antlaon, ón-öloz/. Az egyse ötvözetek aeglepő
szigorúsággal készültek, esetenként grazanyl pontossággal hatá
rozták aeg az agyas adagokat.
az

A hengaraüben ekkor 0 adalnleztrátor. 4 oüozaki tisztviselő,
12 aüvezetö, 249 férfi aunkós ée 231 nő dolgozott, a tisztvi
selők havi fizetése 100-280 korona közöttvolt, annál azonban
lényegesen többet kerestek e külföldről leszerződtetett ezoktáj
boruk /30b korona/, köztük a náaot igazgató /B41 korona/, a
féoaO legjobban fizetett alkelauzottja azonban Nogel Somát
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volt. akit fiielee Nonfrád Pártáéból hívott mog. 8 gyekoriattlog
szaktanácsodéként ténykedett.
tásét, a borondazéoek váaárláeát* a Uasoe át uilvo cégre la é
hívta fel woloo Manfréd figyelőét. Ez volt a magyarázata a szá
mára havonta folyósított lüOQ koronának. /44/
A gyár fejlesztésének középpontjában a századfordulóig a
fémhongnaü létesítése állott.A tüzérségi lészer gyártáaával
kapcsolatos próbálkozások ugyan ozorooan kapoeoládtok a henger
mű lóteeltáoéhoz. as aéglo sokkal szélesebb oálokot szolgált,
oágpodig a tüzérségi óo gyalogsági léazsrgyártáa aellett vörös
réz és ötvözeteinek öntését, hongorlósót éa kereakedalni cikkek
ké /Ionazok, csövek, drótok, rudak, mozdonytOzasekrányok, stb./
voió feldolgozást. A csepeli gyártelepen - ahol korábban kizá
rólag hadltoraelós folyt - a hongoraü üzaabehelyozáoát kővetően
megkezdődött tehát a kereefcedelal cikkok gyártása le.
a fémműben a kibontakozó válság hatáséra a termőié* 1901 -ben
mintegy 0 százalékkal visszaesett, az előző évihez kápoot je
lentésen szűkült a vevők Icára, a gyártott temókek 9X százaléka
mindössze nyolc vevő között oszlott meg, ezen belül arányaiban
növekedett némileg a saját felhasználás, abszolút értékben szén
ben stagnál*, óét jelentéktelen mennyiségben csökkent. A posta
ás a bácsi Kobolfabrik rendelései azonban korokén 200 000 koro
nával emelkedtek, ehhez Járultak s közös hadi igazgatás réezáro
végzett munkák, amelyeknek értéke megközelítette a félmillió ko
ronát. 1902-ben otvább csökkent a belső felhasználás, e hadi
Igazgatás, valamint e poéta számáré végzett szállítások ártáko
szintén visszaesett. Ugyanakkor msgháadta a 100 - 100 000 koro
nát a Ganz gyér, e Porol és óchscherer cég, a bécsi és budapest
Uheudoir gyár, valamint az állomvoout éves rondeléoának az ér
téke. Ebben az évben azonban, özemben az előző évi 272 021 koro
nás veszteséggel, oleélzben a bangsreü nyereséget ért el. a ter
melés értéke pedig * ho csak mindössze agy százalékkal is • meg
haladta az 1900-aa szintet, ahhsz járult a berendezések ujebb
kiegészítése is, kereken 100 000 korona értékben.

őIrányít
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• US Azl903-s» óv eredményei őzt mutatják, hogy a vállalat egé
szének sikerült viszonylag nagyon gyorsan túljutnia a válságon
öoluntőssn onolkodott a hengermű toraolóoo, o ezen belül e oojét felhasználás, e nyereség pedig meghaladta a 200 000 koronát.
a tüzérségi lövödókgyártóe felfuttatása kihatott e hengerműre is,
1904-ben közel 300 000 koronával omolkedutt a befektetett töke.
ennek negyréezo ingatlanokban jelentkezett. Wtt a aegrendoléeok
értéke is, a meghaladta a 2,3 millió koronát. 'Tsöoeztenaaléonok
mintegy negyede a posta száméra készült, de a Ganz gyár rándulá
sai io megközelítették e 200 OOü koronás értéket. /I. V/3/1 ée
V/3/a táblázatok/
•teles Manfréd időközben csatlakozott a sárgaréz kortolihoz is.
a Honi Ipar 1903 elején felháborodottan ismertetett egy esetet,
amelynek sorón e weiso ttonfródtél rendelt sórgorézlemezt sokkol
roeezebb minőségben zllőzlábéi szállította a kartell ogyikvál
lalóta. /4C/
fémfeldolgozás továbbfejlooztéee szempontjából döntőnek bi
zonyult a woieo Manfréd által 1900 végén bejelentett cső- és
rudgyár létoeitéoo. A bővitéohoz ozűkaégoo tolok megvételére
1907 áprilisában került sor, e mér októberbon másfél millió ko
rona befektetéssel és ISO munkáooal űzaabohdyazték az uj gyérróozlogot, ez a korabeli viszonyok között is rendkívül gyorsnak
számított, az uj részlegek - amelyek ceőhengoraüvot, rudeejtolót,
ezaloghengorművot ée un. pénzlapkagyárat - foglaltak magukba,
mér ez év végére heti löt) ooo karma terealésl értéket biztosí
tottak.
a

1909-ben a négy oöholy már 318 munkással hetenként több mint
200 000 korona értékű órát gyártott, a befektetett tőke pedig
meghaladta az 1,7 millió koronát, ennek 10 százalékát a beépí
tett telkek értéke tette ki, 16 százalékát az épületek ée a
fennmaradó 74 százalékét a gépek és egyéb berendezések.
bzzal oz uj botruházácsal • flgyelambevéve a már meglévő
vöröo- éo aárgarézhongerdékot, a dróthúzót éa az öntődét - a
copaLl gyér az ország legjelentősebb fémfeldolgozó üzemel között

--
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la az élre korült, haoonló profilt Magyarországon abban 02 idő
ben egyedül e Magyar Rözhengaraüvok RT képviselt. A kerületi
iparfalügyölő véleménye ezerint a kibővített hengermű egyedülál
ló a hazai iparban, e nemcsak a belföldi szükségleteket kópoc
kielégíteni, henna jelentős kivitelre ie dolgozht, ám iparfelügyolőjóslatát cáfolni létezett az a tény, hogy az uj iáteoitaény az 1907-ee évet mintegy félmilliós veszteséggel zárta, ez
azönben szinte térvényezerben együtt járt e kezdeti nehézségek
kel.
4
/if/
teles Monfréd még a pénzlapkagyér QzsobohsL yezéeo előtt,
1906 júniusában megállapodott a Kereskedőim dónkkal, hogy a
bank ajánlatot nyújt be /e se tle g e s e n a aanque Generáló de Bul
gária nevében/ a bolgár kormány által 4 m illió leve veréséhez
szükséges nikkel-pónalepko szállítására k ü r t vursenytárgyeiácon.
te le s Manfródnok sikerült a megrendelést elnyernie, s a közve
títésért 6 százalék jutalékot fizetett s Kereskedőim Banknak,
ügy évvel később teles Monfréd a küraöcbányoi pénzverdével kö
t ö t t szerződést 42 millió 10 éo 20 filléresokhoz szükséges
pénzlapka gyártására kereken 1 millié korona értékben. /4 7 /

A hengermű bővítésével gyakorlatilag 1907-ro kialakult a
későbbi csepeli Fémmű jelentős része. az Öntődében 4-6 tégelykómenedben olvasztották e sárgarezet, az egyes adagok súlya
40-00 kg között volt. a mintegy 100 fős öntödei munkásság három
műszakban dolgozott, a szakmunkások többsége külföldről jött.
Műszakonként egy föolvoaatár, 3 olvasztár, 8-10 kokilláo. 3
fütő, 4 kokillekezelö, etb. dolgozott. A vöröorózöntődében ogy
olvaoztókemenoe volt, a koklllákat a kemence körül helyezték
el, a az öntök folyamatosan öntötték ki ökot. A kemencében
alntegy 1000 kg féaat olvasztottak egyIdőben, a műszakonként 24
munkás dolgozott mellette.a nlkkalolveeztée jelentőségo különö
sen a mozgókonyha gyártásának megkezdése utón nőtt meg. I9u7-ben
egy 60 kg-oe nikkelolvasztó tégolykeoenco üzemelt, ez kiegészült
a két kokoztüzelésű kemencével, aoelyokben nikkelt ée rozst
egyaránt olvasztottak.
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a rdfflnáié üzem egy saványu bélésű levegőbefuvotósoe raffinőié komencévol és agy aknáé oolakkomancóvol újaméit. Az agyas
adagok kőrakása mintegy hat érát igényolt, maga a raffináléé
15-16 éráig tartott,
A sérgerézhengerdébon négy nagy hongorpór dolgozott, amelpokot 1912-ig gőzgép hajtott meg, okkor villanymotorok váltották
fal. A sárgarezet fatüzeiósű kooancákbon lágyították, a aórgarézhongerdében volt a régi szalaghengedde, ahol négy klsobb hongorpár üzemelt, a hengerészek oz allékat is ©aguk közölték, A
vörösréztiengerdábon három hongerpár volt, itt gyártották a
mozdonyok tűzazokrényloeiozót, amiből jelentősebb mennyiséget
szállítottak Romániába is. A hengereket villanymotor hajtotta,
s műszakonként ogy fűtő, három hengerész, hat folfogdadogaté
és három ollós dolgozott oallotto, a tolja© műnkéulátszám mintegy
60 fő volt. A tűzozokrénylomozok hajlltása kézi orővol történt,
a folmologltott lemezt formára helyezték, majd 10-12 kováoo ás
4-6 segédmunkás végezte a hajlltéet. Talán oz volt a lognohozobb
munka Csapóién.
A fémhongordábon két hongorooron felváltva hengereltek sár

garéz és vörösréz rudakat, itt gyártották a tűzszekrényok táoccovarjeii is.
A dróthuzó hatdobos húzógépét kötélmeghajtáosel a sórgarézhongerde gőzgépe működtetto.
uj oüholyok energiaigényét ogy 1000 L£-c gőzgép és 6 vil
lanymotor elégítette ki. A különböző űrméretű csöveket Mount**
oann eljárással gyártótták, a felizzított sárga- és vörösréztömböket caőhuzápadokon nyújtották a kívánt falvastagságra,
a rudakat pedig préselték, a
ceőhongor, ■ két hidraulikus fóopróo és • 18 caőhuzóprúa.
az
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1909-ban a fómaü kiegészült az ocólhongomüval, ahol 13 han
gerőn 10 óráa termeléssel 3,5 t acéllemezt állítottak elő a lö
vedékekhez ée a tölténytárokhoz.
a fémmű elsődleges föladata változatlanul a saját termelés
Igényelnek kielégítése volt, ehhez járultok a hodeoreg különbö
ző közvetlen megrendelései,mint pl. 1907 Januárjában 84 millió
ólom-ontlmon golyóra, aminek az értéke meghaladta 6 félmillió
koronát, a hadlszükeégletok kielégítése mollott azonban fontoo
szerepük volt a kereskedelmi cikkeknek. Ilyenek voltak m már em
lített tűzszekrénylemez és a pénzlapkók mellett az ajtó- ée oblökoiakák, stb., valamint a vörösréz-, sárgaréz-, bronz-, nik
kel-, alpakka-, pafong- stb. lemezek, huzalok, rudak, coövek.
fm/
A pénzlapkához hasonló méretet öltött az izzólámpogyürűk
gyártása, amelynél melse Menfréd gyakorlatilag monopolizálta a
hazai piacot. 1909-ben megállapodást kötött az Enzensfeldor
Hunitiono- und Metallwerke AntonKellor AG-tol, ooolynok olapjén
a két üzem vállalta a kartellbe tömörült oeztrók-aagyyor izzó
lámpagyárak gyürulgényének 50 százalékos biztosítását, ozon
belül mt&o Manfrédra hárult a magyarországi gyárak kiolégitéoo.
A két fél kölosönösan vállalta ugyanakkor, hogy abbén az eset
ben, ha a birodalom másik részéről kérnek tőle ajánlatot, ok
kor azt 1,60 koronával magasabban fogja tartani a másik fél
ajánlatánál. /49/
A fémmű, amelynek elsődleges célja az alapítás idején még
ez volt, hogy függetlenítse a céget ez alapanyagot gyártó vál
laltoktól, korok tíz év alatt messze túlnőtte ezt az eredeti
feladatot. Fokozatosan, a lőszergyártástól gyakorlatilag tel
jesen függetlenül, önmagában is komoly mórotokét öltött a fém
feldolgozás. Gz a fajta fokozatosság lényeges vonása volt
mól** Manfréd üzletpolitikájának, a századfordulón a lőszergyár
tás mindenképpen elégeégas alapot nyújtott a rézgyártáshoz,
egyértelműen csökkentette a kockázatot. A megfelelő piac kié
pítése és o szükséges gyakorlat elsajátítása után kerülhetett
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csak sor a fémfeldolgozás jelentés kibővítésére.
as acélfeldolgozásnál azonban fordított volt e sorrend. Ki
indulásként Itt fe a gyér "egyéb” tevékenysége szolgólt alapul
/különösön a tüzérségi lövedókgyártáo/, de az nem jért együtt
magának az acélnak ez előállítódéval. A tüzérségi lövedékszál
lításoknál 1909-re olyannyira kiéleződött a harc, hogy űiúogyőr
vioczoutooltotta a Woioe Manfréd gyár ocólrondoléseit. Külföldi
beszorzásokkal sikerült ugyan a azükaágoe mennyiséget biztosí
tani, do ez az eset világossá tette, hogy a csepeli gyár min
denfajta térnyerése ellenére sóját acélgyártás hiányébon nem
függetlenítheti magát a konkurrenoiától.
acélmű létesítése mellett szólt az la, hogy a tüzérségi
lövedékgyűrtáo tervezett bővítése /nogykaliberü lövedékek/ lé
nyegesen több acélt igényelt, Így a kettő kezdettől szorosan
összefonódott egymással. így korült végül sor a Monarchia két
nagy hadiipari komplexumának, a csepeli gyárnak és a witkowitzor
Oorgbou- und Eloonhüttengewerkachaft-nak a szoros együttműkö
désére.
az

A két cég közötti megállapodást 1911 január 5-én Írták alá.
ebbon a mitkowitzl gyár kötelezte magát, hogy Weiss Manfréd
rendelkezésére bocsátja a Üvegek teljes gyártási technológiá
ját, beleértve az ahhoz szükséges minőségű acél előállítá
sét, megtélelő szakembereket biztosit Weiss Manfréd költségére
Csepelen, támogatja öelos Manfréd szállltékápeoségéidc elisme
rését a hadi tengerészet részéről a 30,6 om-ea lövedékeknél.
vvaleo Manfréd mindezek fejében vállalté, hogy a hadi tengeré
szet lövodékmegrondolésoi után kapott összegek 3,5 százalékát
öt éven keresztül kiflzotl Wlttkowitznek, ha azonban az ót év
alatt a 3,5 százalék nea érné el a 360 000 koronát, ekkor ezt
követően la köteles azt fizetni. Garantálta egyben e teljoe
titoktartást, még olyan vállalatokkal szemben is, amelyekben
érdekeitcégei vannak, kötelezte magát, hegy a witkotvitxi szakem
bereket nem csábítja saját gyárába éo a külföldön bezsörözhető
gépeket Wltkowitztól veszi agg.

-
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&z m szerződés a® egyik legdöntőbb esemény volt m WM gyér
aleö világháború előtti történőtébon. Weiss Monfród ugyan ookál
lott© a 3*5 százalékot, do végül, figyolöísbovóves o szerződés ál
tól kínált előnyöket, engedett. Wltkocvltz nemcsak e technológia
ölnél pontosabb átadásét vállalta, bánon érdekeltté vélt abban,
hogy woies Manfréd ölnél jelentősebb rondoléooket kapjon a hadi
tengeréecettől. Miután sokkol jobb kapcsolatokkal rendelkezett,
□Int bórtiolylk 0 0 gyár vállalat vagy intézmény, az oz érdekeltség
jelentő® tényezővé vált.
italos Manfréd az acélmű létesítésénél rendkívül óvatoson
járt el, o Monarchia különböző gyéreibe küldte saját oakembereit,
hogy ellenőrizzék a ftitkowitzbói kapott információkat, magánkapcsolatokat próbált kiépíteni a wltkowitzi szakértőkkel, 1911
januárjában szinte ©ásnaponta küldtek levelet '-'©epeiről ftltkowitzbo és fordítva, ujabb kérdésekkel. Illet#© információkkal.
Mindazok ellenére ez acélgyártó® kezdetben hihetetlen nehézsé
gekkel járt, hosszú ideig nóta sikerült a kívánt minőséget elér
ni, ami különösen a nogykoliborü lövedékekééi okozott gondot, a
hadi tengerészet ugyan mér márciusban elleoerte a csepeli gyér
szállítóképességét, de o$Q ezt követőem le számtalan probléma
merült fel az acélgyártóénál éa a lövőjük előállításánál egyaránt.
A wltkovrltzi gyár több száz műszaki rajzot küldött Csepelre,
szakemberük rendszeresen felkeresték a gyártelepet, ennek elle
nére gyakod volt e súrlódás a szerződés értelmezése körül. /QO/
1912 májusában az Ígért 5 millió koronás befektetéssel üzem
be helyezték az uj létesítményeket, nevezetesen e Martinmüvot
két 10 tonnás kemencével, a kovácoüzooot három gözkalapáccsal
/O t, 1,5 t ée 2tPt/ a préeüzemet 12 hidraulikus préssel
/lüOQ t, 600 t, 300 t,250 t/ és 4 izzító kemencével, a szürkovoeöntődét QQO-a® átmérőjű kupéié kamencével a kok111ók ée
ozerzeámok öntésére, ezekhez csatlakoztak a szükséges eegédüzomek, a gázgenorétorüzem, a gázkazánház, a hidraulika, daruk, ez
odzőüzam, ©tb.^z acélgyártáshoz szükséges nyersvosat e reslcai,
a rüauourónyi és e vajdobunyadi vasműből, az ócskavasat üudopestről, az ötvöző onyogokat pedig külföldről szerezték be.
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Az acélmű teljes kapacitása mellett naponta 7 tonna aoált
biztosított e tüzérségi lövödókgyértásshoz, ebből 1912 fobruórjdro még csak napi egy tonnát, májusban ozonron már átlagosan
4,7 tonnát. A kát Martin-fcooonco öcczoson napi 3,5 adagban 35 t
acélt tormáit, ennok föle közvetlenül került eladásra. A bofok
tatott mintegy 8 millió koronának 4,5 százalékát e tolkok ér
téke jelentette, 36,6 százalékát az épülőtök és a fennmaradó
részt a gépok ás berendezések, /öl/
„oioo Manfréd felkészült ugyan az acélgyártás nehézségeire,
de azok még a vártnál le komolyabbak voltok, Így tervbe vette
az acfeü vezetőjének a leváltását, achuster wltkoaltzl Igazga
tó ezt a lépést Indokolatlannak minősítette, szerinte az töké
letesen megfelel e rábízott föladatnak, erről witkowitxl tar
tózkodása alatt meggyőződtek, ohuuter a problémák fórráóét
egyrészt a bagyakorlatlan munkásokban látta, másrészt podlg ab
ban, hogy az uj berendezések egy része kezdetben éég nem működik
tökéletesen, ez azonban teljesen megszokott. Ugyanakkor nem vál
lalté, hogy gyakori szeaélycsoro alatt ez Indokoltnál több személlyol looortoouák mog a termelési titkokat, miután azok igyú
könnyen a konkurranela tudomáséra juthatnak. Welss Manfréd az
elbocsátást végül egy évvel elhalasztotta, csak 1913 márciu
sában alkalmazta az acálmü irányZására Mars György német mérnö
köt. chuoter a nehézségek áthidalására felajánlotta, hogy eaját mérnököt küld átmnotl Időre Coopolre ée a lövegekhaz szük
séges acélt vvitkowltzbsn gyártatja le. /52/
Idl3-lbl4 folyamén iiüiiyyrMuvot in aüvitvCtci;, Ü.-.oabv
helyeztek rudonjtolásra ogy luüO t-o prést, Mannoomann csőbengert o tüzérségi gránátek gyártásához, a izwle^ n wfardéhen már
12 tiengorpár dolgozott, bővítették a refflnáló üzemet, amelynek
kapacitásaígy elérte a napi 13 t-át, a vőrőorézőntédábun a fej
lesztés következtében a termelés korokon 10 t volt naponta, a
sárgaéázőntödében pedig 2 t. A fémgyártásban agy uj ötvözet,
az un. fahárbronz klkloérlotezéoo orodoúnyozett fontos változó-
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sokat, ez az anyag ugyanle nagy szilárdsága ás nyúlása mellett
kevésbé sínylette aog e tengervíz korrodáló hatását Így töké
letesen megfelelt különbőzé tengerészeti berendezések éo fel
szerelések gyártáséra.
az újítás következtében ol0 6 sorban torpedóalkotrászokót gyár
tottak "szinte minden európai államnak, részben tengerentúli ál
lasokba le.” a Monarchián belül főleg a fiumei Whitoboád
ot. Ce. RT vásárolta ezeket a tormékoket, annak teljes megelé
gedésére. Nyilatkozatuk szerint "az ezokkel a részekkel szemben
támasztott követolmeények igen magasak ée m hazai cégek közül
tulajdonképpen esek az említett /teles Manfród/ jön számításba."
1912 decemberében Wales Hanfrád kénytelen "gyárénak nagy igénybővétőle alatt” a fiumei vállalót rendelését vleezautasitanl,
majd 0 haditengerészet közbelépésére más fontos munkákat félre
téve mégis elvállalja. Miután a külföldi - elsősorban olecz megrendelések ebben az Időben teljesen lekötötték a gyár kapa
citását , teles Monfréd nem is nagyon ajánlotta termékeit e közöe
hpdl igazgatósnak. 1914 márciusában azonban mégis erre kénysze
rült, c amikor e haditengerészet képviselője áprilisban hely
színi szemlét tartott a gyárban, az ott gyártott torpedóolkctrészek szinte a szenzáció erejével hatottak. Vörösréz csöveket,
főleg tengeralattjárókhoz, már eddig is rendeltek nagyobb monynyloégben Csepelről, de teles Monfréd 1913 végéig elsősorban
közvetlenül a hadügyminisztériumnak szállított ráz áe bronz
huzalokat, illetve lemozeket. Ez szükség szerint egészült ki
kereskedelmi cikkek gyártáséval, ty pl. sárgaréz esövokst szál
lítottak bútorokhoz. /B3/
teiae Monfrédben fölmérőit a csőgyártás gondolata is. felis
merve az iparosodással Járó egyre nagyobb ecélcoő-lgényaket.
Információkat szerzett mind a csőgyártásról, mind az értékeol
tóéi lehetőségekről. Így 0 Oeuteche Moechlnenfebrlk AO főmér
nökétől, utto Oomberyertől, valamint a Oeutecho Hüttenbau
öuoulleohoft-tól kért felvilágosítást csőgyártás! berendezések
ről, részletes műszaki leírással ée kalkulációval., a bécsi
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Utto Gráf vootcoreakodö tájékoztatta m i m Manfródot a ceőórtékcoitée lehetőségeiről, eczorint rohamosan emelkedett a némát
coöoxport a Monordtiiába, aolt elősegítettek e magao osőárak io.
Ismételten ajánlotta úoieo Honíródnak a csőgyártás beindítását
Csepelen* tfllhelm ^ohulz ooooni némák műszaki szempontból ismártotta m i m Manfrőd alatt a csőhongerlést, a Monnoroaonn el
járást ajánlotta azzal, hogy a hengerlésnél oaradjanak a 140
op-oo odrot fölött, legfkifizetődőbbnok ugyanakkor a tompán hegeoztott gázcsövek oldállltáeát tartotta. Végül a csőgyártás
Csapóién egyelőre megmaradt a hengermű keretein belül éc első
sorban a gyár ©óját Igényelnek a kielégítését szolgálta, Az önál
ló csőgyár megalapítására csak o hucszao óvókban került sor. /54/

4. ■■ iteáraáaifc jtfrnnmarifti -

ímus .a

«8ar.^áaiki!iafiMr.\

Miután Wales u&nfrúdnak először elkerült szerződésben ozabályoztatnla a közös hadi Igazgatás lőszermegrondöléeöit* egyér
telművé vált, hogy a gyalogsági lőozorszállitúooknak az csatok
döntő többségében nog kall elégodnlo "pusztán" o nagyér kvótá
nak megfelelő részaránnyal, A torocléo esetlsgea bővítésének
lehetősége - háborús viszonyok nélkül - tehát eleve korlátozott
volt* A századforduló Idején kibontakozó gazdasági válság
ugyanokkor még pregnánsabbó tette őzt ez ellentmondást. Kézen
fekvő negoldásnak Ígérkezett a lőszerek kaliberének növelése,
vagyis tüzérségi lőszerek gyártása*
'míg azonban Weiss Monfrád a gyalogsági lőszerok gyártáoááál agyarországon gyakorlatilag egyeduralkodó volt ée az
osztrák gyárok versenyével özemben megfelelő támaszt talált a
magyar hivatalon szerveknél /Illetéke® ninieztóriumok és dele
gáció/, eddig a tüzérségi lőszergyártásnál gyökeresen más volt
a helyzet* A nagy lajtántull fémipari komplexumok /Jkoda,
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Béretekben folyt tüzérségi lőszergyártás. Ebben a diósgyőri ál
lami vasgyár dominált, a némi mogrondolést <12 Allamvaeut Társa
ság rooicoi gyére 1© kapott. Mivel a magyar honvédőig nőm rendelkozott eaját tüzérséggel, ilyen megrendelések kizárólag a közös
hadügyainioztériumtöl származhattok. Ezekre azonban Welea Manfródhoz hasonlóan o századfordulón 0 Rimaourómy-^algótarján! Vaomü
iö kezdett igényt tartani óo a reelcal gyér la nagyobb részese
dést követőit.
A dléagyöri gyér - mint ismeretes - közvetlenül a pénzügy
miniaztérium határőrébe tartozott, igy a szokásos versenyen
túl minden követőié© beleütközött a hivatalos pénzügyi kormány
zat ellenállásába. A különböző karteli-szerződések szintén meg
nehezítettek mindenfajta előretörést, így a voo kartell a mega
haditermelés felosztásénál 55 százalékot biztosított a Rlmapurány-ualgétnrjáni Vasműnek, 22,5 százalékot az Állami Vas
gyáraknak ée ugyanennyit Reálodnak, heavéletlen tehát, hogy a
pénzügyminisztérium éppen akkor nehezítette mog ez állami ked
vezmények megadásét, amikor e csepeli gyártelep terjeszkedése
beleütközött a diósgyőri érdekekbe. A pénzügyminisztériumai
szemben Wales Manfréd támaszkodhatott a kereskedelmi miniszté
rium jóindulatára ée a hadügyminisztérium aktív támogatására.
Másszával, ómig a századforduló előtt a bécsi megrendelésekért
folytatott harcban Weiss Manfrédot a magyar kormányzati szer
veik egységesen támogatták, addig a százaiforduló után különö
sen a pénzügyminisztériummal szemben már Déoe pártfogását él
vezhette.
A hadügyminisztérium t*»lss Manfréd számára mindvégig kedvező
álláspontja alapvetően a hadi igazgatás reális érdekein alapult#
Weiss Manfréd korábban mér bebizonyította szállítóképességét ée
megbízhatóságát, sokkal rugalmasabban alkalmazkodott esetleges
rendkívüli kívánságokhoz, mint a kevésbé hatékonyan dolgozó
ée Összehasonlíthatatlanul bürokratikusabb vezetést állami vas
gyár. Mindezek mellett a badügyminioztérlumáo üiósgyőr kapcoo-
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- 106 latát megnehezítette o pdnzügyolnieztériuia aktív beavatkozása,
ami állandóan függetleníthette ülógyárt a hodügyminicztériua
követeléseitől. ajátoe volt e koruokodolmi minisztérium álláspontja. Felelős volt a ©agyar iparfejlődésért, do oz e felelős
ség nem terjedt kla pónzügymlnioztériem hatáskörébe tartozó
állami gyárakra. Mivel nem hagyhatta figyelmen kívül a pénzügy
minisztérium intencióit, sajátos közvetítő szerepet töltött bo,
mindvégig törekedett ez érdekek kiegyenlítésére és határozotton
jé néven vette a közös hadügyminisztérium kodmctoményszéselt.
fennek a bonyolult érdekeltségi viszonynak e hátterében o Monarchia
közjogilag túlszabályozott rendszere állt,
A tüzérségi lőszergyártás nemcsak az iomortetott "piaci*
viszonyokban különbözött e gyalogságitól, hanem a jóval jelen
tősebb tőkolgnyeeeég mellett komoly szakmunkát le követelt.
"A lövedékek előállító ee" - jellemezte a helyzetet mintegy tíz
évvel később oz állami vasgyárak központi $azgatáeága - "o mun
kásoktól fokozott ügyességet, gyakorlatot, pontosságot és meg
bízhatóságot követel meg, e rendkívüli szigorú átvételi felté
telűknek megfelelő gyártmányok elérése végétté tűzben való
megmunkálásnál magos hőmérsékletek foknyi pontossággal figyel
hetők meg és tortondók fel, a mechanikai műhelyben pedig a mó
rotok tizodmlilimétornyl pontossággal őriztetnek ellen /sic!/
Mindezek olyan követelmények, amelyek a gép- és vasipor egyéb
ágaiban, honnan a lövedékoühelyl munkások rekrutélódnak, ily
mérvben alig fordulnak elő, © amelyekre a munkások csak évekig
tartó oktatással gyakorolhatók be. A munkások begyakorlása
és megtartása ezek szerint ogy lovodékgyár toraolőképossége
szempontjából nem kevésbé fontos, mint a mechanikai borendozéo." /ay
Aoig a gyalogsági lőszergyártás sikeres megkezdéséhez
“elégséges* volt a magyarországi lőszertunaelés hiányának a
folloneróou, addig a tüzérségi lövodékgyártéo komoly konkurronolaliarceal, szakképzett munkécgárda kialakításával és jelen
tős tőkebefektetéssel, vagyis számoo kockázattal párosult.
1903-ig a tüzérségi lövodékgyártásba befektetett tőko értéke

- 107 Boghaladte az 1.2 Billió koronát, az eddig gyártott lövedékük
SOOO darab volt.
weioe Manfréd oár 1900-ban kapott a közön hodügyiainloztórluatél
klowbb aonnyloógü sagrondelóat, de eneek de as ezekhez hason
lóknak nea volt tényleges gazdaoágl Jelentőségük, e oleöoorben
az Uj gyértnónyok fokozatáé bevazatéeét segítették elé.
A kezdeti Időszakban elsősorban tüzérségi hüvelyeket gyár
tottak az erre a célra létesített nagybüvaly-aüholybon. Megfe
leld hidraulikus sajtókkal ée a hozzájuk tartozó eegédborendozéeakkel /lágyító kuneneék, stb./. a* eled Ilyen jellegű aegrendulöot a haditengerészettöl kapta a gyár. az élaere ezereláe a
pólói tengerészeti arzenálban történt, a hüvelggyártáe /heeonlóon, aint korábban a gyalogsági lőszereknél/ kedvezd átbúitel
nek bizonyult, egyrészt iehetotlenné tette oiésgydr. Illetve e
pénzügyainlsztériun kdsbolépéaét, oiután a korábbi oogáilapodáook audk az éiöorö 8s&fH*lt XflhNÉÉÉkuk uyiirtáoát j2ouUyo2tiik*
aáaréezt lahatdeéget nyújtott a technológiai nehózeógek fokozatoo
A hüvelyük gyártása aellett fokozatosan tértek ró a sropnol
lövedéktuctok gyártáséra, énnél aeghatérozó aozzanat a búr
háború volt. Miután dalos értesült arról, hogy as angolok jatanfő* ieranvlftécÉ hüdtunvo-not f * 4 o © t b ó l ossuruzttik bt* #
kerookedulal olnleztárlua nyílt ajánlólovállel kondobo küldte
Mohi Oszkárt, akinek végül elkerült as angol köménytől segrendoléet kapnia 40 000 0 oo—oe arspnel lövedéktootre. deákot
Caapalon hldaghuBáooal káozltetták, alvul robbonáuukfcor nea
rspodlwttdi toljoson ezét, e a hldoghuzáe a azükeégee szilérdeég aellett biztosította a aogklvánt nyuléekápeeaéget. A továbhi oőrcHinkálifi fortiáű©aláönül történt, unihoc: külön nühelvt
rendeztek be eledeerban esztergákkal. /Be/
A kezdeti nehézségek eredaényee éthldaláee ée as elért ok
kerok felbátorították welao Honfrédet, e 1902 olajén segrendelést kért a hadügynlnlsztérluBtél tüzérségi hüvelyekre ée
egyea srapralskra. GyakorlatHág ez a levél Indította aag

_______________
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Weiss Manfréd konkurronciahorcát Oióegyőrrol, amibe az ismerte
tett alapállásokkal az érintett három mintáztóriumig bekapcso
lódott, A küzdőim első szakaszának lozáráoakónt novemberre si
került megállapodásra jutni. Ennek alapján a hodügyrainiaztórium
Wslss Manfrédnak juttatja a 10,4 cm-nél kisebb ©papnőirendelé
sek 60 százalékát, a gránátoknál pedig a rendelések egyharmadót.
/57/ Woioo Manfrád felismerte,hogy s pénzügyminisztérium továb
bi engedményekre is kényszeríthető, Így a két másik minisztérium
nyomására 1903 közepén a pénzügyminisztérium elfogadta, hogy az
ötven százalékos részesedést a gránátokra is kiterjesszék.
A pénzügyminisztériumban világosan látták, hogy hosszabb tá

von nem tagadhatják meg Weise Menfréd követeléseinek a teljesí
tését, aggodalmukat növelte, hogy éppen ebbon az időben tervez
ték a diósgyőri lövödókgyártás fejlesztését, e a kormány 1903ban 340 000 korona hitelt biztosított uj türzéeógi lövedékmühely
építésére, ^minisztérium e tartós rendezés érdekében járult hoz
zá a felosztási kuloe megváltoztatásához, azt remélve, hogy ezál
tal elnyerik a közös hadi igazgatás támogatását, legalább Rosicával szemben, aér a hadügyminisztériumban sem törtették cél
szerűnek Rseico előretörését, de az adott helyzet véglegesíté
sét megtagadták. /58/
Látszólag sajátos mádon e létrejött megállapodás egyik felet
som elégítette ki maradéktalanul, a pénzügyminisztérium komoly
engedményei fejében sem kapott semmiféle garanciát sem s kial
kudott felosztási kulcs véglegesítésére, Rooica teljes kirekesz
tését sérelmezte, Welss Menfréd podlg alapvetően túllőtt a célon
és e gyakorlatban sohasem kapta meg a megállapodásban rögzített
megrendeléseket. a helyzetet azonban - hacsak átmenetileg is éppen ez s bizonytalanság tartósította,
Wslss Menfrédot a tényleges megrendelések egyelőre kielégí
tették, s bár követelte a megállapodás érvényesítését, ez inkább
csak s jövőnek szólt, A hadügyminisztérium ugyanakkor bőségesen
kárpótolta az elmaradt megrendelésekért, 1904 közepén szerződés-
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bwn biztosította számára a Magyarországra jutó teljes lőczerhüvoly szükségletet# azzol a hodügyralnisztórium véglegesen rendozto a hüvolytaogrendulóoekot, olndöGszo négy gyár részeoodott
belőlük /öemdorfor Metollwöronfabrik Arthur Krupp, Flscher'sche
ftelchelsen - und Stahlgleeserel - Trolson, G.ftoth AG - wion ée
tfelse Manfréd/, e oz volamonnyiük szánéra évente többmillió ko
ronás szállítási lehetőséget biztosított# A gyárat ugyaokkkor
berendeztók a tüzérségi lövedékek meleg sejtolására, ehhez fel
épült a préskovácamühely a szükséges hidraulikus sajtókkal,
frikolós és mechanikus présekkel, kemencékkel ée segédberende
zésekkel felszerelve#
Alig egy évvel később - 1906 szeptemberében - Woiss Manfréd
a kereskedelmi minisztérium támogatásával, hivatkozva a tüzér
ségi lőszergyártás kibővítésére, kérte a lövedékrendelések tény
leges szabályozását#^ Így kiharcolt uj felosztás szerint s kis
kaliberű égyulövedékek /G-lü#4 e V magyarországi termelésének
42-42 százalékét kapta Diósgyőr és Csepel, a fönnmaradó 16 szá
zalékot pedig Reslca# Ez a felosztási kulcs kisebb eltérésekkel
most már valóban érvényesült a hadügyminisztérium megrendelései
nél. A * V/4/1. táblázat/ /69/
1906 után a kibontakozó konjunktúra ós a Monarchia feszült
külpolitikai helyzete a tüzérségi lőszergyártásban le komolyé
fellendülést eredményezett# A közös hadsereg minden korábbit
felülmúló megrendelései következtében Csopel és Diósgyőr har
cában szélcsend állt be# Diósgyőrött a tüzérségi lövedikgyártáe 674 munkást foglalkoztatott, ami nemcsak az azt megelőző
időszakok létszámét haladta meg jelentősen, hanem az első vi
lágháború előtti csúcsot is jelentette# A 42 százalékos felosz
tási kulcs az adott körülmények között ^eepel számára is biz
tosította a lövedókgyártáe további felfutását# Ebben az időben
őpült fel az uj tüzérségi laboratórium é® a pavilon rendszerű
szerelőtelop# A hadügyminisztérium megrendelései nemcsak oenynylségükben múlták felül a korábbiakat, hanem a szállítási fel
tételek is kedvezőbbekké váltak#

^
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az évtized végén a tcözöo tüzérség uj falfogyverzéso bizto
sított valamennyi gyárnak ujabb jelentős megrendeléseket, de
ezekkol uióegyűr már nem tudott lépést tartani. A hadügyminisz
tériumban elismeréssel állapították meg, hogy a Weiss Monfrédgyór volt az egyetlen magyar cég, amely megbízhatóan ás ponto
san tett eleget a megnövekedőtt rendeléseknek, sőt az előirt
határidőn belül más gyáraktól is eredményesen vett át megrende
léseket. /£»/
Az érvényben lévő felosztási kulcs szerint üoepol csak a
kiskaliberű lövedékeket gyárthatta. /*ig azonban egy 7 cm-ee
gyűjtőgránát éra 19 korona volt, eddig a IS cm-osó 122, a 30,5
ca-esé pedig 1221 korona. Kézenfekvő volt tehát, hogy Welss
Manfréd a toraeléel kapacitás Jelentős bővítésével egyidőben
törekedett a nagyobb kaliberű lőszerek megszerzésére is. Ez
azonban ujabb befektetéseket igényelt, mindenekelőtt az acélfeldolgozás bővítését, sőt őzen túlmenően az acélgyártás megkez
dését is. *gy helyezték üzembe 1909-ben az ecélhengormüvot, e
őzzel egyidőben jelentette be welss Monfréd a hadügyminisztérium
ok acélmű alapítási szándékát. Erre való hivatkozással kérte
a nagykallberű lövedékek rajzainak a megküldését, e egyszer
bejelentette igényét e vonatkozó magyarországi megrendelések
42 százalékára. /A nagykallberű lövedékek felosztási kulcsa
szerint Diósgyőr kapta a megrendelések 75 százalékát, a fennma
radó 25 százalékot podit Reslca./
A hadügyminisztérium a kérés alopgán javasolta az illetékes
magyar minisztériumoknak a diósgyőri részesedés megfelezősót.
A kereskedelmi kormányzat alapjaiban támogatta a kezdeménye
zést, ebben döntő szerepet játszott az acélmű létooitósónok
torve. A pénzügyminisztérium azonban eleve elutasította a ké
rést, e mindvégig változatlan formában képvlsolto az állami vas
gyárak központi Igazgatóságának álláspontját. Ez utóbbi az év
folyamán négy Ízben adott hangot a kereskedelmi ée honvédelmi
minisztériumnak a pénzügyminisztériumon keresztül Irt átiratai
ban annak a véleményének, hogy “a Welss Monfréd gyár bővítési
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tervei & harcképescég szempontjából fölöslegesek, a hazai vasipár szempontjából pedig károsak e ezért államilag nemesek noa
támogatandók, honom lehetőleg megakadólyozandók.•• Egy uj acél
műnek nálunk való berondezéeo tehát az egész magyar vosiparnak
végelen károkat okozna, A kincstár pedig, midőn azálloml vas
gyáraknak a kartollba való belépését megengedte, a kartellezorződóoben kifejszetton kötelezettaéget vállalt arra nézve, hogy
a társult hazai vasipari tulprodukclé, érharc éa ujab b konkur
enciák ellen mag fogja védeni, A csepeli gyár kiskaliberű égyulövedékek előállítására borondozatt üzemének nagykollberü ógyulövodókok előállításéra szolgáló berendezésekkel való kibővítése
épp oly feleslege® ée meglévő Ily lövedékgyáraink egzlcztonclájét egyenesen veszélyeztetné,"
A két vállalat közötti harc rendkívül élessé vált, miután a
nagykallberü lövedékek felosztási kulcsának megváltoztatása min
den korábbi engedménynél Jelentősebb követelés volt, weiss Manfréd
a hadügyminisztériumhoz küldött beadványaiban egyre hafározottabban követelte kérésének teljesítését. Októberben hivatkozott
orra, hogy az 1908-1909 telén eszközölt nagyobb mogaondelések
megmutatták, bem oióegyőr, sem fteelca nem képes e szokásosnál na*
gyobb mennyiségű acélt szállítani, sőt még e közvetlen lövedékmegrendeléseknek sem tudtak eleget tenni, holott ozok még mindig
messze elmaradtak ogy esetleges mozgósító© szükségleteitől,
említett nagyobb szállítások Idején Wolso Manfréd valóban ered
ménytelenül rendelte meg a saját termelóeóhez szükséges acélt
Olésgyőrtől, és végül kénytelen volt a szükséges mennyiséget kül
földről beszerezni. A rendelés időzítése egyébként - ami tehát
egybeesett a közös hadi Igazgatás megnövekedettIgényeivel eleve lehetetlenné tette Olósgyőr számára, hogy eleget tegyen
ennek, A pénzügyminisztérium feltehetően Joggal gyanúsítottte
weiss Manfródot azzal, hogy maga le hozzájárult Olósgyőr széllltóképtoleneógéhez.
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delmi minisztériumnak, amely megpróbált a másik két miniszteriá
lis szerv között közvetíteni. Javaslatát azonban Diósgyőr és
Wales egyaránt elutasította. Diósgyőr különösen azért sérelmezte
és akadályozta Welee Menfréd további előretörését, mivel állítá
sa szerint képes lett volna egyedül is kielégíteni a Mogyarorazágro eső teljes kvótát. Kifogásolták, hogy az uj felosztási
tervezet csak a diósgyőri részesedést érintené a rooicai érintet
lenül hegéóéval. Végül a hadügyminisztérium 1910 márciuséban el
fogadta a kereskedelmi kormányzat közvetítő javaslatét és hajlan
dónak mutatkozott Diósgyőrnek az eredetileg tervezett 37,5 szá
zalék helyett 40 százalékot biztosítani. Ez ellen azonban Welss
Menfréd tiltakozotti "A felosztás aollott az acélművet létesí
teni módomban nincs# hanem ragaszkodnom kell ahhoz, hogy q szó
ban forgó szállításokban éepedig úgy a közös hadsereg, mint a
tengerészet szükségleténél gyáram ugyanabban az arányban része
süljön, mint a diósgyőri gyér...A vitás rósz elvonása az Állami
Vasmüvekre nézve komoly befolyással nem lehet, különösen amikor
egy, a hadvozetőoég szempontjából kiválóan fontosnak jelzett
intézményről van ©zó."
Hiába elkerült azonban most mér két illetékes minisztérium
nak azonos álláspontot kialakítania, a pénzügyminisztérium el
zárkózása meghiúsította a felosztási kulcs megváltoztatását.
A hadügyminisztérium a hadsereg érdekűit szem előtt tartva, s
gyakorlatban túltette magét a pénzügyminisztérium vétóján. 1911
közepén megrendelte az 1911-1910 évekre szóié rendkívüli tenge
részeti hitel terhére a szükségéé tüzérségi lőszereket. Ez 12
millió korona felosztását jelentette, s ebből egyformán 2-2
millió jutott weies Manfrédnak, fteslcénak ée Diósgyőrnek. A két
illetékes magyar minisztérium egyaránt tiltakozott a változat
lanul érvényben lévő felosztási kulcs felrúgása ellen, de ez a
tényeken már nem változtatott. /Gl/
A hadiszállások területén e haditengerészet megrendeléseinek
elnyerése bizonyult ebben az Időben a legnehezebb feladatnak.
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g haditengerészet fenntartásai nem voltak teljesen megalapozat
lanok. A Danubius hajógyár igazgatója joggal panaszkodotti "Két
ségtelen, hogy eajót országunk hadierejéről van szó áe a közős
vántorülűten maradunk, do a k.u.k. Krlegemlnletórium Marinoooctlon-jához való közeljutás, bizalmának elnyerése ée igényelnek
kielégítése nehezebb feladat volt magyar vállalat részére, mint
bármoly máé, távoli ország haditengerészetének kiszolgálása."
Welss Manfréd már korábban is kapott Jelentősebb megrendeléseket
e haditengerészettől, de ez nem jelentette a lehetőségek teljos
kihasználását, miután elsődlegesen hüvelyokot és kisebb kalibe
rű lövegeket szállított. A tényleges áttörést azonban az emlí
tett rendkívüli hléel alapján kiadott megrendelések jelentették,
bokoriénak alapjában igaza volt, amikor a magyar kvóta arányá
nak megfelelő megrendelésekért folytatott harcról kljolentotte,
hogy *e magyar törekvéseket nem a pártok verekedték ki, hanem
mtnn Manfréd azzal, hogy olyan gyárat teremtett, amelyik ki
tudta elégíteni a kívánalmakat." /I.V/4/2* táblázat/ /O2/
Nem kétséges, hogy a megrendelések elnyerésében komoly szere
pe volt a wltkowltzl gyárnak, a szerződő feleket a súrlódások
ellenére szorosan összefűzte a közös anyagi érdek. Welss
Manfréd már korábban több esetben együtt lépett fel a hadügymi
nisztériumban az ausztriai szállítókkal, pl, árkérdésekben,
ez a kör 1911-ban kibővült a befolyásos Witkowitzsr Bergbau
und Eisenhüttsngemerkechaft-tal. Így, amikor 1911 októberében
a tengerészeti tagozat a korábbi gyakorlaton változtatva el
rendelte, hogy a lövedékek kipróbálása oorán keletkező esetle
ges károkat a szállító köteles megtéríteni, a rritkowltzi gyár
megszervezte az érintett cégek közös tiltakozását. /C3/
A lövodékok gyártásét és kipróbálását a vvitkowitzi szakem
berek irányították. 1912-ben került ser Witkowitzbon eredmé
nyesen az alsó csepeli 15 em-ee gyujtógránátok kipróbálása.
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A 30,6 cro-uG gyujtögrénát február olojéru készült el, o ápri
lisban mutatták be Pólóban a haditengerészetnek. Miután oz si
kerről járt, weiss Manfréd ismét kérte witkowitzi szakemberek
Csepelre küldését, hogy megkezdődhessen e sorozatgyártás, zaptemberben már a 30,3 cm-ee bombák gyártásához kérték ^chuster
witkowitzi Igazgató ságitségét, ozorszámok kölcsönzését.
A 30,6 cm-eo gyujtógrúnátok gyórtésénól is problémák merültak fal, mivel azoknak agy jelentős része az edzés közben meg
repedt. Májusban mintát küldtek Witkowitzbo a megrepedt gráná
tokból, de ezt kővetően is nagy selejttel dolgoztak, weiss
Manfréd okkor egyre élesebb hangnemben követőit© Schustértől
a szerződés betartását, végül a kórt szokomboruk julius elején
Csepelre utaztak, é‘Z általuk irányított gyártás sorén azonban
ugyanazok o problémák jelentkoztuk, ez okkor már kihatott a
tüzérségi lőszerek átvételére is és veszélyeztette Welss Manfréd
szállítóképességét. £zt követően szinte már naponta mentek a
sürgető levelek Csepelről Witkowitzbc, amelybon ismételten kö
vetelték a szerződés betartását és megfelelő szakemberek kül
dését. hehuster válaszai szerint witkov/itz eleget tett szerző
déses kötelességeinek, s a mérnökök ujraküldós© mór nem tarto
zik ezek közé. Hangsúlyozta, hogy milyen kényes feladat a nagyknllborü lövedékok gyártása ée a élkor elengocftatetlen feltéte
le az előírások pontos betartása. Mérnökeinek Jelontős e szerint
ez Ceepelen nőm állt fenn, e ez okozta a kudarcokat. Bár sze
rinte a szerződés már nem kötelezte ujabb szakemberek küldésé
re* a jé személyi és üzleti kapcsolatokra való tekintettel
Ígéretet tott a további eeglteégre.
tahuotor ezt követően ujabb levelében ismét a gyártási uta
sítások megszegésével vádolta a csepelieket. "Ez év januáré©
óta ismételten Önökhöz küldtük ez összes ozakmérnökünkot, műve
zetőink ée munkásaink napokon, sőt heteken keresztül végezték
a különböző speciális munkákat ée nagy gondot fordítottak arra,
hogy az Ön személyzetét bevezessék a löveggyártáeba, kimerítő
levelezést folytattunk, amelyben pontosan megírtuk az összes
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elutazást, próbát ée eljáróét. Így elmondhatjuk, hogy sokkol töb
bet toljoaltottönk, Blnt amire ■ szerződés kötelezett cinket
óe a logsürgösobben kérjük, személyzetével a logpontoeabban
tartaeee be tanáosolnkat ás reeeptjelnköt." Weiss Manfréd
vógül Ígéretet tett orra, bár aogkérdőjolezto azok helyeaeégót.
E problémák és a hangnem élessége ellenére a két vállalat
vázétól között végül változatlanul aegaarodt a jóvlezony ée az
együttaüködét;, ezt tonaószeteoen a kölcsönbe érdek le megköve
telte. így, amikor 19l3-14-bon a tengerészeti tagozat falajón
lotta Neles Heníródnak ujtlpuou 30,5 cm-os gránátok gyártását,
az azonnal értesítette arról witkowitzot és árajánlataikat Is
pontosan egyeztették. /G4/
A tözérségl lőozergyártóo növelése érdekében Csapóién bőví
tették a lővodékmegmunbáló oüholyekot, speciális grénátesztergékat és egyéb forgácsoló gépokot szoroztukbe.
A nogyuklktoerü lövedékek felosztási kulcsának megvéltoztotdsa non karölt le a napirendről. 1912 előtt a pénzügyminisz
térium és aléagyőr még remélhette, hogy elutasító állásfogla
lásával megakadályozhatje a csepeli acélmű felállítását. A had
ügyminisztérium ózonban, mint láttuk, nem volt hajlandó figye
lembe venni ezeket az alig kimdndott törekvéseket, bizonyos
többlotmcigrendelésolcnól egyre inkább Csepelt részesítette
előnyben, Diósgyőr rovására. Ugyanokkor 1912 májusában Csepe
len üzembe helyezték az acélművet. A merev ellenállás tehát
nomceok erodnénytolon maradt, hanem egyre Inkább ártott a
diósgyőri érdekeknek.
Mindezek alapján végűi 1912 novemberében értesíthette a
kereskedelmi minisztérium a hadi Igazgatást ez uj megállapodás
megszületéséről. *2 változatlanul hagyta a klokallborű lövedé
kek felosztását, a nagykalibsrűaknél azonban 20 százalékot biz
tosított Weiss Menfrédnak /IS százalékot Diósgyőr és S száza
lékot fteslca rovására/, aki Írásban kijelentette, hogy ezt az
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adott felosztást véglegesnek tekinti. A pénzügyminiszter annak
fajában utólagosan hozzájárult az említett 1911-os nogrondolós
felosztásához. /OG/
A megegyezés alapvotőon Jolkópae volt. éppon a rendkívüli
megrendeléseket kővetően egyik gyár sem szállíthatott hosszabb
időn keresztül hasonlóra, .voioo Manfréd ennek ellenére seo te
kintette az uj felosztási kulcsot: véglegesnek.
■'robotin hadügyminiszter Bér 1913 márciusában javasolta,
hogy oBoljók fel Weiss Manfréd óe Roslca részesedését. 1913
végén végül Weiss Manfréd és Velth Béla. az o»ztrék-Megyar Állaavesuttérseeág magyar bányáinak és uradelaalnak vezérigazga
tója, folkeresta Teleszky Jánoe pénzügyninlsztert és előadta,
hogy kevesli az 1912-as kules alapján történő eegrendeléseket,
aiután eaak a kormánykörök unszolására rendezték be gyáraikat
nagyobb mennyiségű lövedékek előállítására. ''nnek ellenére,
bogy a három magyar géyr kapja az összes megrendelések 50 szá
zalékét, kapacitásukat naa tudják kihasználni. A tervezett
ágyugydr Qzembehilyezéee után viszont már csak a kvóta arányé
nak megfelelő részre számíthatnak. Mindezek alapján kérték ré
szesedésük felemelését. Végül hosszabb eszmecsere után elfo
gadták Teleszky javaslatát, aki ugyan naa értett agyat érve
lésükkel, de hogy a "nyugtalanságuk a jövőre ogyszersmindenkorra eleje vétessék", további öt százalékot ajánlott fal
welee Manfrédnok oiösgyőr rovására. /I. V/4/1. táblázat/
Teloazky nem tulajdonított nagyobb jelentőséget eredményé
nek, "sajátos mádon" azonban alig néhány nappal később a
hadügyminisztérium az 1911-aa rendeléshez hasonló jelentőségű
megbízást adott a tüzérségi lővsdékgyérté vállalótoknak,
amelynél természetesen mér az uj felosztási kulcsot vetto
alapul.
Weiss Manfréd tisztában volt a realitásokkal. 20, majd 25
százalékos részesedése a nagykollbsrü lövedékok rendeléséből
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1912 novomberóbentökóletesen megfelelt előzetes várakozásának*
Tudta, hogy őzt az ujabb előrotörést elsődlegesen a haditenge
részet támogatásának köszönhette. Ki is akarta fejezni ezért há
láját a haditengerészet egyik magasabb beosztású tisztjének, de
az följelentőtte őt vesztégetésért. Hasonló sorsra jutott, ami
kor a tengerészet egyik hadimérnökónek ajánlott föl 20 000 koro
nát ujtlpueu négykallború lövődét; kikieérletezéséro. A hadügymi
nisztérium ugyan megrótta Nőies Manfrédot a vesztegetési kísér
letekért, de a törvénye© oljáró©tói eltekintett. /QCV
A kiskaliberű lövedékeknél még kevésbé lehetett betartani a
korábbi megállapodást, mér csak őzért sem, mart pl. a 10 cm-es
gránátok, spapnelok és alkatrészeik gyártásába ujabb négy magyaror
szági vállalat kapcsolódott be, ezek közül a magyaróvár! tölténygyár volt a legjelentősebb. A magállapodás egyébként sem terjedt
ki a lövedékek alkatrészeire, őzen e területen pedig Wqícg
Manfrédnak rugalmas©ágával az esetek többségében sikerült a ha
zai versenytársakat megelőznie. Így e 8 cm-ee lövedékek alkatré
szeinél 1914 mérciuoében 1 millió koronát meghaladó értékben ő
kapta a Magyarországra eső teljes megrendelést.
A csepeli gyér száméra az 1912-1913-os felosztások a monarchiái
ösezszükséglet 10, majd 12,5 százalékát biztosították, a gyér
kapacitása viszont még 1913 májusában sem érte el őzt az arányt.
Így e 30,5 cn-cc bombáknál Weiss Menfréd a Monarchia toljeo
gyártási kapacitásának ceak 6,5 százalékéval rendelkezett /Diós
győr* 10,9 %9 Re©1ca* 3,9 %/, a 24 cm-es lövedékűknél 0,20 szá
zalékkal /Diósgyőr* 13 %» fteslca 6,2m/* a 15 cm-oo gránátoknál
pedig 5,86 százalékkal /Diósgyőr* 7,3 %, Reslca* 8,75 %/* A
tüzérségi hüvelyeknél Csepelen gyártották az öcszszükaéglet fe
lét, a kapacitás azonban mindössze 12,7 százaléka volt s teljes
nek. ^ ezt követön évben Wales Manfrédnak sikerült ezen ez ará
nyon változtatnia. így e 8 cm-es lövedékeknél « kapacitás a
hatozeosára omelkedott, a 30,6 cm-oeeknél pedig kétszeresére,
a hüvelygyártásnál hasonló volt a helyzet és sz összkapacitós
21,75 százalékát már Csepel biztosította, potenciálisan ennél
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kedvezőbb volt a helyzet, miután a hüvalygyórtáehoz szükséges
gépi borendezőa 33,67 százaléka volt Csepelen* A tényleges tü
zérségi lőszertérméié® s háború kitörése előtt napi 1000 db
volt. /67/

a. várak^r.táfc -.. .sucaí&Maű&s&sí
A gyalogsági lőszergyártásnál Wales Hanfréd joggal indulha
tott ki a sajátosan szabályozott piaci viszonyokból, vagyis a
hadügyminisztérium - végső soron közjogi olapbn meghatározott megrendeléseiből, ©z a szabályozás agy bizonyos határig lehető
vé tette ugyan a termelés felfuttatását, de egyben megakadályoz
ta az említett határ túllépését. Ez az ellentmondás a századfordulóra vált nyilvánvalóvá, amikor a megrendelések már esek
ritkán tették lehetővé a teljes gyártási kapacitás kihasználá
sét, Végső soron ez az üzletpolitika - szabályozott plavl viszo
nyok mellett Is - megfelelt a kalasszlkus kapitalizmus áruter
melődének, amely elsődlegesen a kéréseiét ée kínálat összhang
jára épült. Prosperáló gazdasági viszonyok között ez a Ma
gyarországon a századforduló idején teljes mértékben kizáróle
gss üzletpolitika valóban biztosíthatta az ipar apásadnak ée sm
egyes vállalatoknak a folyamatos fejlődését, Ez tehát olyen
konjunktura-stretégla volt /és ez különösen élesen mutatkozott
meg a textiliparban/, amely mór tormészatánál fogva is alkal
matlan volt bármilyen recesszió ellensúlyozására,

Weiss Manfréd - ogész tevékenységét plapol véve - sohasem
folytatott Ilyen "tiszta" konjunktura-stratéglát. a századfor
duló évelnek gazdasági válsága a csepeli gyár további Irányítá
sában ugyanakkor minőségileg uj üzletpolitikát /már- mér válság
stra tég iá t/ eredményezett.
Ez egyrészt kiterjedt e termék
struktúra k iszélesítésére - aminek egyik módja a korábbon tár-
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gyalt alapanyaggyártás volt -, másrészt a hagyományos körösiétkínálat viszony gyökeres megváltoztatására. A modern árutermeléa - szemben a klasszikussá* - már nőm elágazik mag pusztán a
koresleg kielégítésével, honom a kínálattal maga la döntően ala
kítja, befolyásolja magát a korosletet is.
X kortáreak agy réoza, 111. e két világháború között kelotkozett rövid értékelések egyaránt felhívják orra a figyolmot,
hogy beles Manfréd üzletpolitikájában nem elégedett meg a meg
rendelésükért folytatott "hagyományos" éo megszokott harccal,
hanem "mialatt a hodvozotősóg valamely uj harci eszköz bevetésé
ről gondolkodott# beles Manfréd már be le rendezkedett annak
előállítására éo amikor a katonák elhatározásra jutottak, ő már
fel volt készülve az illető cikk azonnali gyártására, megkoc
káztatván azt, hegy ha a tervet elejtik, befektetései veszendő
be fognak menni." /68/ Pontosabban fogalmazva, balos Manfréd a
gyárban folytatott klaérlotekkol éo uj befektetésekkel sok eset
ben szinte kikényszeritótto a közös Hódi igazgatástól a továb
bi megrendeléseket.
/sz alapanyaggyártás mellett az un. járműgyártásban fejeződött
ki a leghatározottabban balos Manfréd válságstratégiája. Egy
részt valóban olyan termékeket sikerült a gyárban megtervezni és
gyártani, amelyek már-mér elébe mentők a közös hadi lgazgatáe
elképzeléseinek, másrészt az együtt járt a termékstruktúra kiszélesítésével, Az a felismerés szolgált kiindulási alapul, hogy
válságos időszakban annál kedvezőbbek ez értékesítési lehetősé
gek, minél szélesebb a termékkínálat /sok, de kis széria./ /70/
A századfordulón egyre inkább kibontakozó recesszió ellen
súlyozásához a hagyományos termelés kiegészült a fémfeldolgozás
sal éa a tüzérségi lövedékgyártásasl. fezokhoz járóit a tábori
sütőkemence. Mér 1901-ro sikerült azt a típust létrehozni, ame
lyet később egységesen bevezettek a közös hadseregben. A beles
fivérek Qékésy Gózoef őrnaggyal közösön kísérleteztek a tábori
sütőkómenedvei. fezok a kísérletek 1896-ban hozták mag első ered-
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ményükot, májú© 16-én kérték a közé© hadi Igazgatóétél e kifej
lesztett tlpue nem hivatalos kipróbálását, erre azonban csuk kö
zel egy évvel később került sor. Közben, szeptember végén, be
terjesztették e szabadalmat, amit előbb Magyarországon, majd
Ausztriában le megkaptak, fez a sütőkemence annyiban tért al a
korábbi típusoktél, hogy az előzetes sütés közvetlenül somotteaőben történt, míg mega a sütés melegített levegővel, Így a
kemencét folyamatosan lehetett üzemeltetni, a hadügyminiszté
rium 1897 júliusában megismételtette a kemence kirpróbélását,
weies Monfród erre már három darabot küldött, da mivel a külön
böző cégek által beterjesztett hét különböző tlpue között nem
volt lényeges eltérés, a minisztérium hosszabb próbált rendelt
el. A kővetkező óv tavaaaán azonban tfeies Monfród már két ujebb
típust küldött kipróbálásra, e a kirendelt bizottság végül má
sik két oég kemencéje mellett a két weles Monfród-féle típus
közül a nagyobb megrendelést javasolta a hadügyminisztérium
nak, /7l/
A tábori sütőkemencéknél weiss Monfród 1902 végén kapta az
sleő jelentősebb rendelést 546 darabra a 4. hadtesttől, fennek a
rendelésnek az értéke közel 2 millió korona volt. A szerződés
értelmében welse Manfréd havonta 60 sütőkemencét s z á llíto tt, a
napi 1200 kg kenyeret sütő kemence gyártáshoz felépítették a

sütőkemence osztályt, a faréezeket az asztalosauholy k észítet
te. az első 175 darab 1903 március végére készült a l. fezt köve
tően a megrendelések sem a várakozásoknak megfelelően alakul
tak, 1904 második felében Wales Manfréd egyáltalán nem kapott
megrendolá8t, de a helyzetet helyesen felmérve nem á llíth a tta
la ennek ellenére som e gyártást, fezek a nyilvánvalóan átmene
t i nehézségek nem tehették hosszú távon kétségessé a katonai
járműgyártás eredményességét, a sütőkemencegyártásban szerzett
tapasztalatokat felhasználva kísérleteztek tábori mozgókonyha
gyártásával. *z év végéra sikerült Is kialakítani azt a típ u st,
araoly a korábbiaknál egyszerűbb, könnyebb v o lt, de ugyanekkor
hatékonyabb tüzelést le b izto síto tt.
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as 1904-ös átmeneti visszaesést követően 1905 elején Weiss
Manfréd ujabb 230 darab stttőkemencóre kapott megrendelést a 4.
hadtesttől 828 000 korona értékben* /72/
Weias Manfréd tehát ezekben az években megszilárdította helyét
a Monarchia hadiiparában éa további külföldi megrendülésekre
törekedett, A gyalogsági lőszer mellett a tábori sütőkemence
la agyra keresettebb cikk lett az európai piacon. Már 1908
végén az olasz kormány három darabot rendelt weias Monfródtól
kipróbálásra. weiss Manfréd a nagy üzlet reményében 1907 ele
jén személyesen ment a hadügyminisztérium ajánlólarolével Rómába.
Ez az utazás teljes gikerrel zárult ás Wales Manfréd olyan meg
rendeléssel térhetett viasza, amelyhez hasonlóval a Monarchiá
ban senki sem dicsekedhetett. Az olasz kormány ugyanis a hodsa
reg teljes eütőkemenceezükeógletét Csepeltől rendelte meg.
1908 októberében a szófiai katonai attasé értesítette a
hadügymlsnlextérlumot, hogy a bolgár kormány 24 000 puskát,
gyalogsági lőszert ée tábori sütőkemencét szándékozik megren
delni Aueztria-Magyarországon. A hadügyminisztérium válaszában
elégtétellel nyugtázta, hogy a bolgár kormány továbbra le a
Monarchia üzemeitől kívánja nagyobb mértékű beszerzéseit bizto
sítani. A sütőkemencékkel kapcsolatban a minisztérium felhívta
a figyelmet weiss Msnfrédra, akit egyben értesített a bolgár
kormány elképzeléseiről. Ugyanőkkor a hedügymisnisztórium fel
kérte a külügyminisztériumot, hogy az képviselje e Monarchia ha
diiparának érdekelt, nemcsak Bulgáriában, Romániában, ^örőkorezágban ée Görögországban, hanem Spanyolország ée Portugália
mellett Oopánban, Kínában áa Maxikéban le, Ezt követően weiss
Manfréd valóban jelentős megrendeléseket kapott külföldről
sütőkemencék mellett töltényekre, tölténytárakra, e t még kon
zervdobozokra le, a * ezt követő években a már hagyományosnak
számító balkáni piacon túlmenően Weiss Manfréd megrendeléseket
kapott azokból az országokból le, amelyekre a hadügyminiszté
rium korábban felhívta e figyelmet, Így Portugáliából, Kínából
ée Mexikóból. /73/

- 182 -

űrről Welss Manfréd abban az Időszakban a kereskedelmi minisz
terhez irt lóvéiéban a kővetkezőket vallottat*Bok ezernyi taunkóenépem foglalkoztatása a belföldön igen korlátolt eladási vi
szonyok között lehetetlen, mi arra ösztönőz.hogy a külföldön hó
dítsak magamnak vevőkört. Tölténygyáram Ilyenirányú fáradozásai
már több külföldi államnál vezettek sikerhez és ott a nagy német
cógok törekvéseivel dacolva, utat és megfelelő helyet szorított
magának, átallott azonban más iparcikkeim, ezek között katonai
jármüvek, stb. eladását is forszíroznom keli, s oteklntotbenl
munkásságom az olasz hadsereg sütőkemence kocsijaimmal való fel
szerelését eredményezte, üzen üzlet, eltekintve attól, hogy álta
la sok száz munkásomnak korosét nyujtátik, nagy elvi jelentőség
gel is bír, amennyiben - már is, - cponyolország és Portugália
indíttatva létté megát, velőm o cikk szélütése tekintetében
összekötetésbe lépni." /74/
tábori sütőkemencével elért óikerek lendületet adtok a moz
gókonyhával folytatott többéves kísérleteknek. 1906 márciusában
küldték el az első kész példányt Bécsbo, ez azonban további ja
vításokra szorult.
A

A következő évben a hadügyminiszter több gyárat sxöiitott fel
ujabb prototípusok szállításéra, köztük Magyarországon oz aradi
vegongyárat és Itala* Manfrédot. Ujabb év elteltével Csepelről két
fajta típus mintáját küldték Bécsbo,
'vz 1909-ig folytatott kísérletek jelentős összegeket emész
tettek fel, do végül a szerkesztett típusra megkapták a magyar,
osztrák, német, román, angol, belga, francia, olasz, spanyol és
portugál szabadalmat.
az uj termék megkövetelte a gyár továbbfejlesztését, a félmil
lió koronás beruházással felépült a járműgyár, asaoly kezdetben,
ez 1909 julius 1-1 üzembehelyezést kővetően, havi 100 000 korona
értlkü sütőkemencét és főzőkonyhát állított elő, az évi termelési
érték nem sokkal kéeőbb maghaladta az évi 6 millió koronát.
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Weis© Manfréd mér Júniusban pályázatot nyújtott bo a honvédőioi minisztérium által kiirt 544 db mozgókonyha szállítására,
araolynek ártéka meghaladta a 2 millió koronát. Oulius végén pedig
megkezdték a közős hadügyminisztérium által rendelt 1096 konyha
átadását, amely végül 1910 szeptemberében fejeződött be. Ezzel
szinte egyIdőben a közös hadiigazgotás mintegy 1.8 millió korona
értékben rendelt sütőkemencét Csepelről.
A járműgyárban foglalkoztatott munkások száma ebbon az Időben
megközelítette az 1000 főt, a konjunktúra visszaesését kővetően,
1912-1913-bon azonban már a 400 főt som érte el,
A mozgókonyhával folytatott kísérletek melléktermékeként elke
rült néhány uj gyártmányt kifejleszteni, ezek közül a főzőláda
volt a legjelentősebb, erre a termékre megkapták a hazaiak mel
lett a török, angol, orosz, portugál, belga ás olasz szabadalma
két, s 1909 januárjában a hadügyminisztérium megrendelte az első
1488 darabot közel 300 000 korona értékben. Ezt követte májúéban
ujöbb 4160 darabos megrendelés mintegy 800 000 koronáért.
Ezen kívül esetenként, szintén a közös badligszgetés számáré,
gyártottak ágyutollgákot Is, amelyekből pl. 1907 júniusában 653
darabot rendeltek Magyarországról, ebből 353-ot weiss Manfréd
szállított 353 000 korona értékben. Egy évvel később telefonkooslkra kapott megrendelést, ennek szintén 1000 korona körül moz
gott az éra. 1909-ben ezekhez járult esetenként az un, szerszám
kocsi ée e töltényövláda. Ezeket a főzőiádável együtt a jármű
gyárban állították elő, hasonlóan a rugós ütközőhöz, amelyet
szintén szabadalmaztattak éa nagyobb mennyiségben szállítottak a
hadseregnek. Ennek továbbfejlesztését jelentette a lókimélő, o
ehhez férsult a nyerggheveder-feszltő,
A Járműgyártással megváltozott a csepeli gyár jellege la,
a fémipari tevékenység nagymértékben kiegészült a fafeldolgozás
sal, ami korábban csak a szükséges minimumra korlátozódott, az
a ztaloomühelyben 1907-ben 200 munkás dolgozott, vagyis az a
gyérrészleg önmagában Jelentős faipari üzemnek felelt meg, Weiss
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Manfréd annak alapján bejelentett* © hadügyminisztériumnak, hogy
képes teljee mértékben kielégíteni a 7-10 cm-oa lövedékekhez
ozükoógee ládák magyar kvótáját, a minisztérium válaszképpen azon
nal rendelt 13 630 darabot, ami lemét 100 000 korona értéken fe
lüli szállítóét jelentett. A következő években megismétlődtök az
ilyon jellegű feladatok, a igy a fafeldolgozás fokozására 1909bon felépítették a faezáritót. ez négy egymás melletti kamrából
állt, a szárítás természetes légáramlással törtónt, a levegő ak
nákon koruoztül áramlott a pincébe, e tovább cirkulálva a mennye
zeten lévő kürtökön keresztül távozott*
említőtteken kívüli találmány ez egyszerű, olcoó ée töké
letes precíziós szerkezettel ellátott önműködő osztályozó mérleg,
valamint a tábori Írógép volt. /76/
az

Magyarországon, Ausztriában, Németországban. Belgiumban, Spa
nyolországban, Romániában, Franciaországban, Portugáliában, uroez-s
országban, Dániában, Olaszországban, Negybritermiében és Svájcban
szabadalmaztatták a töltényhevoder-tőltógépet• nnoly lohotővc
tette géppuskák hevedereinek gyors és kényelmes töltését* emellett
a vékony fémlemezből készített töltényrekeez már nem is számított
jelentős találmánynak* /7G/
A világháború előtti években dinamikusan fejlődött a Jármű
gyártás is, 1909 és 1913 között 10,6 millió korona értékben gyár
tottak sütőkemenoét éa fözökocelt, ennek 24 százalékát szállítot
ták külföldre, Olaszország mellett elsősorban Hollandiába* Főzőkocsit gyártott óbban az Időben o Magyar Vagon- és Gépgyár és a
Magyar szivattyú- éa Gépgyár is, ennek együttes értéke azonban
mindössze 1,66 ni11iá korona volt, s ebből le 700 000 koronát tet
tek ki a Welss Manfréd által szállított nikkel alkotrés2 ok. Amegrcndclóeok biztosítása érdekében komoly erőfeszítéseket tottok a
sütőkemence folyamatos korszerüeltéeére.igy 1912-ben megoldották
a sütőkocsik a korábbinál gyorsabb és biztosabb azét- éa össze
szerelését, 1913-ban uj típust fejlesztettek ki, amely különösen
hegyi szállításoknál volt kedvező, ugyanabban az évbon könnyítet
tek a kezelésen ée megoldották a kedvezőbb hőelosztáot, ami egy-
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bon akadályozta a kanyarok megágését, 1914-ben lemét a kozolóot
egyszerűsítették, sz lehetővé tette, hogy akér egy ember le ki
szolgálhassa a eötőkemoncét. A mozgókonyhákból 1913-ban o magyar
honvédség la rendelt 112 darabot 436 800 korona értékbon.
FőzőIádét az említett négy évben 2,7 millió korona értékben
gyártottak, ennek viszont már 63 százaléka korült külföldre. A
hagyományosnak számító termékek mellett uj gyártmányokkal is kí
sérleteztek. Ilyen volt e hőszigetelő kocsi, amely főzőüstök szál
lítására szolgált, az üstöket közvetlenül lehetett özekkel szál
lítani, míg korábbon előbb külön hőszigetelő ládákba koléott őket
helyezni. A lő&zerftocsl előnye az volt, hogy o már meglévőkhöz
képest több lőszer szállításét tette lehetővé, mivel azonban ez
uj kocsi meglehetősen nehéz és drága volt, welss Manfrád erre
nem kapott megrendelést, sikeresebb termék volt ezzel szegben a
főzőcséeze, erre még s honvédség la kötött ötéves szerződést
1912-ben, ez azonban nem volt saját szabadalom, hanem a Werno
et Pflelderer cégtől vásárolták.
1912-ben készült el nagyobb kaliberű páncél- ée gyüjtőgránátokhoz a lövodékkuper- és szélsüveg-szerkazet. Az ilyen uj ter
mékeknél gyakran évekig kellett várni egy esetleges megrende
lésre, ezek azonban ilyen esetben monopolhelyzetet biztosítot
tak a gyárnak. Így volt az s géppuekohevedor-töltőknél is, özek
ből ahodügyolnisztérlum csak 1914-ben rendelte meg az első
200 darabot 90 000 korona értékben, versenytárgyalás kiírása
nélkül, aminek az adott o©ötben nem is lett volna értelme. Ké
sőbb ezt ujabb megrendelések követték, Wales Monfréd egyéb al
katrészeket is szállított géppuskákhoz* /77/
un. járműgyártásnak alapvetően kiegészítő funkciója volt
és a gyári berendezések minél teljesebb kihasználását szolgálta.
Az elért eredmények, a jelentős külföldi szállítások ellenére is
mindvégig megmaradt. A világháború éveiben ennek megfelelőon a
sütőkemencék, mozgókonyhák és egyéb katonai "járművök" gyártása
nagymértékben visszaesett és elvesztette korábbi jelentőségét,
az
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funkció a béke éveiben azonban mégis azt eredményezte, hogy a
beles Hanfrád gyárnak a gyalogsági ée tüzérségi lőszerek gyártása,
vakomint a fémfeldolgozás mellett a Monarchia katonai járműgyártéeában is meghatározó azeropu legyen.
Általában minden gyár történetében az első jelentős, meghatá
rozó esemény maga az alapítás. S&áétos módon a csepeli gyártelep
létrehozása nem jelentett semmilyen szempontból döntő változást
a konzervgyár addigi termeléséhez képest.Végeő soronpusztán a
töltények élesre szerelését szolgálta, o jelentősége kizárólag
perspektivikus veit, ami a kedvező helyváltoztatásból adódott.
A századfordulóra alapvetően megváltozott a helyzet. ^ hengermű
üzembehelyezéeével, a tüzérségi lőszergyártás előkészítLsével a
fémfeldolgozás súlypontja Csepelre helyeződött át, amely igy az
ország legnagyobb egyéni tulajdonban lévő gyártelepévé vélt,
Ebben az időben a gyár fejlődését alapvetően még mindig a
gyalogsági lőszerszállítások határozták meg éo éppen ezért volt
különös jelentősége előbb a balkáni állomok, majd Oroszország
megrendeléseinek. Az évtized második felében általában kibonta
kozó konjunktúra, amelyet a hadiiparban felerősített a balkáni
helyzet, 111. a Monarchia Balkán-politikája, ujabb fellendülést
eredményezett. Mér 1908 elején mintegy 3000 munkás dolgozott a
gyárban, számuk az onnexló Idején meghaladta a 4000-et, ezek ek
kor két műszakban gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoztak, a mege
rőltetett termelés és a dinamikus fojloeztós következtében a
copoeli gyér az ország legnagyobb iparvállalatai közó emelke
dett, sőt a 10-os évek ölejón mór valóban "világcéggé" vált.
A korábbiakból már kiderült, hogy a gyár fejlődése nőm köt
hető egy adott Időszakhoz, hanem valóban folyamatos fejlesztés
ről van sző. Ezen belül azonban az 1910 körüli évek meghatáro
zó jelentőségűek voltok. Kelta Manrrédnak nemcsak a korábban
kivívott pozícióit elkerült megerősítenie, honom nemzetközileg
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Is számottevő tényezővé vált. Ugyanokkor a belföldi piacon foly
tatott versenye Is határozott eredményeket hozott,fez mér minőségi
változásokot is jelez, hiszen korábbon Welss Monfréd számára a
pénzügyminisztérium által támogatott Diósgyőr egyenlőtlen ellen
félnek bizonyult, s maga is erőteljesen támogatósra szorult en
nek ellensúlyozására. Az acélmű létesítésével kapcsolatos küzdelem
viszont már mutatja az erőviszonyok alapos megváltozását, Welss
Monfród látszólag "vereséget” szenvod, hiszen nem sikerül állami
kedvezményokot kapnia, a valóságban viszont már függetlenítette
magát ezektől, A hadi tengerészet megnyerése - ami korábban a ma
gyar ipar őzömére "bevehetetlen várnak" mutatkozott - olyan tér
nyerést eredményezett, amivel Diósgyőr már nem tudott lépést tar
tani.
Természetesen nem véletlen,hogy e folyamatos fejlődésen belül
az a korszak különösen jelentős. Két tényező szerencsés ebybocséeo tette mindezt lehetővé. Az egyik az 1908 után kibontakozó kon
junktúra - s láttuk, hogy Weies Manfrédnok mór korábban sikerült
s válságot áthidalnia, - a másik a gyár belső fejlődése, amely
éppen 1909-1910-re jutott el az ujabb, minden korábbit meghaladó
beruházás lehetőségéhez.
Ugyanakkor a gyárban kialakult e valóban európai színvonalú
üzemszervezés. A tényleges Irányité Welsc Monfród volt, ez a ve
zetés azonban - beleértve a cégvezetőket, akik egyébként család
tagok voltak - már alig emlékeztetett az egyéni cégeknél szokásos
irányító tevékenységre. A gyártási folyamat vertikalitásának kia
lakítása együtt járt az üzemszervezés, irányítás vertikuménak
megteremtésével. Vtelss Manfréd azonban egyben áementetto az egyé
ni cégek előnyeit, Így korlátlan cselekvési szabadságát és a mun
kásokhoz fűződő "patriarkális" viszonyt. A legendák szerint e
gyárudvaron lehajolt az eldobott szögért, ha viszont valami rend
kívüli megoldással találkozott, a tisztviselőknek és a munkásoknak
egyaránt azonnal, zsebből fizetett.
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1914 ápriliséban a haditengerészót képviedöje a gyárban vég
zett szőlőléjéről a legjobb benyomáokkal utazhatott Pólóba, a
gépek ée ö berendezések - megítélése szerint - nagyrészt oogfeloltek a legmodernebb követelményeknek. /70/ A Wales-gyár akkor
a Monarchia legjelentősebb és legkorszerűbb gyárai közé tarto
zott# A korábbi bővítések ellenére a fő profil - ez éppen ezek
ben az években mutatkozott meg ismételten - a gyalogsági lőszer
gyártás maradt. A gyár fejlesztése ugyanakkor a már említett
olőnyök mellett lehetővé tette a rendelkezésre álló eszközök
szükség szerinti felhasználását, átcsoportosítását.
A fém- ée acéltermelés elsődleges célja a hadfelszerelések
hez ozükoógee alapanyagok gyártása volt, de lehetővé tette egy
ben az azt jelentősen meghaladó kereskedelmi jellegű termelést
is, A világháború előtti regresszió nőm jolentett igazán vlszszaesóst, bár megakadályozta a gyári berendezések teljes kihasz
nálását, de azok ebben az időben már nem a béketermeléshez iga
zodtak, kapacitásuk igazi érvényesítésére csak háborúban kerül
hetett sor.Weles Manfréd számításait a bekövetkező esoaényokfé
nyesen igazolták, 1916-ban búszkéaemlltette előrelátását* "Én
tudom és mindönki tudja, hogy az én ipartelepem a háború előtt
jóval nagyobb szabású volt, mint amilyent a békés idők megköve
teltek. Nevezetes szakértők fejüket csóválták, amikor látták
ée ki is mondtáki Erre ugyan nem lesz szükség, -züksóg lett,
és nekem t& nagy elégtételem az előrelátásom. Muníciótok volt, van
és lesz." /7t/
A cspeli Weiss Manfréd-gyár - ős azt megelőzően tor a kon
zervgyár - alapítása és gyors megszilárdulása a hazai gazdasá
gi életben több tényező kölcsönhatásának eredményoképpen valósul
hatott meg. üöntő szerepe volt a dualista birodalom közös gazdaeágirendezerének. Ahazai ipar egyes ágazataira, mint ismeretes,
a gazdasági közösség lényogasnn eltérő hatóét gyakorolt. Welso
Manfréd korai ipari - ée a cealád korábbi kereskedelmi - tevé
kenysége ahhoz az iparághoz - az élelmiszeriparhoz - kötődött.
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amely a gazdasági ée gazdaságföldrajzi adottságok révén a legin
kább hasznosíthatta a birodalom gazdasági egysége által biztosí
tott előnyöket. 6 tevékenység révén kialakult, majd egyre tovább
bővült a Welss család, ill. Weiss Manfréd kapcsolata a birodalom
legjelentősebb megrendelőjével, a közös hadsereggel. Ugyanakkor
azonban, amikor Wales messzemenően kihasználta a gazdasági egy
ség előnyeit, élt e - végső soron éppen a vámvédelem kompenzálá
sára létrehozott - állami Ipartámogatás által biztoolett lehetősé
gekkel le. Vagyis a közös birodalom - ha nem is korlátlan, de két
ségtelenül rendkívül széléé - piacán a kezdetben jóval fejlettebb
oeztrák ipar konkurenciájával szemben a magyar kvóta éa a magyar
ipartámogatás nemosok védelmet, de végeredményben egyértelmű
előnyt le jelentett.
Ezek a tényezők tornászétoson nemcsak a les Manfréd-gyér
fejlődését határozták meg. számos más magyarországi iparvállalat
ra hasonlóan hatottak, vtoiss Manfréd érdeme, hogy az objektív
adottságokat, a különböző ée egymásnak ellentmondó hatásokat képes
volt egységükben áttekinteni. Végeredményben éppen ez az objektív
helyzet tette lehetővé a sajátos "válságstratégia" kialakítását
/OO/, a ezzol összefonódva a termékstruktúra szélesítését, a
kereslet aktív befolyásolását. A nyolcvanas években a visszaesés
gyakorlatilag nem érintette a konzervgyár termelését, a századfor
dulón welss Monfréd 1902-1903-ra túljutott a válság mélypontján,
a tizes ávek elején pedig a gazdasági pangás ellenére teljes
felkészültséggel várhatta a világháború kirobbanását. A bevezető
ben említett "cspell csoda" éppen ebben rejti magyarázatát.

A hazai munkásság szerveződésénok fő bázisa kezdettől a azakmunkásaág volt, amely jelentős részében német volt, vagy lega
lábbis beszélte a német nyelvet, a szinte állandó érintkezésben
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Nagyrészt éppen ©z az érintkezés gyorsította oog a kezdeti
ösztönöseég fölszámolását. Ugyanokkor (azonban oz az •interna
cionalizmus" - miután elsődlegesen nem a hazai fejlődésen ala
pult «* hosszú ideig nem vált általánossá.
5eztőnősség felszámolása időbér szinte egybeesett a tő*
kés termelés minőségi átalakulásával, e nagyipar szélesebb el
terjedésével, A termelés korabeli gépesítése révén a szokounkásoág ugyan megtartotta döntő szerepét a termelésben, de
ugyanekkor kialakult a képzetlen betanított gépmunkáeoknak és
az Idény jellegű segódmunkásoknak a tömege le. Ez utóbbi társa
dalmi helyzetében Is különbözött a szakmunkástól, hosszú Ideig
sajátos átmenetet képezve az agrárprolotarlátus ée a modem
ipari proletariátus között.
az

Mindez tükröződött a munkásság mozgalmában is. Az első vi
lágháborúig alapvetően harmonikus maradt a párt- ós szakszer
vezeti vezetés, valómint a mozgalom bázisát kópezőmunkásság
viszonya. A munkásosztályon belüli ellentét középpontjában a
képzettség, s ezzel összefüggésben a szervezettség kérdése állt.
Ez kiegészült azzal, hogy a mozgalom tudományos megalapozása
- ellentétben a korábbi messianizmussal - a társadalom forra
dalmi átalakítását csokis mint perspektivikus célt Ígérte. A
mozgalomban tehát e gyakorlati, elsődlegesen szociális és vég
ső soron polgári demokratikus politikai célok kerültek előtérbe,
Ezek kivívásában nemcsak hogy nem volt ellentót a munkásság óe
vezetése között, hanem az utóbbi közreműködése egyenesen nélkü
lözhetetlen volt. Elősegítette ezt maga a mozgalom struktúrája
is. A bizalmi rendszer kialakítása, megvédése ée elismertetése
az ogylk legfontosabb célkitűzéssé vált. Mlndon olyan koncep
ció, törekvés, amely nem ogyozett a párt ée a szakszervezet hi
vatalos, deklarált elveivel, az üzemekben szembekerült a ha
gyományos bizalmi rendszerről, Így elsősorban a "sárga" /karesztényszeolallstV alapon szerveződő ezakszervezőt potenciális
veszélyt jelentett a munkásság ogylk fő vívmányára, a mozgalom
struktúrájára.
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A világháborúig az osztályharc minden megnyilvánulása oogniaroüt a már említett keretek között, vagyis egyrészt a szociális
helyzet javítására irányult, másrészt demokratikus politikai cé
lok elérésére, és végül nem utolsósorban s szakszervezeti moz
galom erősítésére, a bizalmi rendszer, a szakszervezeti munkaköz
vetítés /főleg a szakmunkásoknál/ stb. elismertetősére.
az osztályharc három területe között nőm lehet értékkülönbsé
geket tenni, az üzem mindennapjaiban azonban természetesen nőm
jelentkeztek egyelő súllyal. A munkásság a szabadságkövoteléoekot nőm spontán termelte ki, a szociáldemokrácia egyik legna
gyobb érdeme, hogy ezek arjosztője tudott lenni. A társadalom
demokratizálásáért folytatott küzdelem permanensen e pártveze
tésből indult ki, s a gyári munkásság "csak" ennek tömegbázisát
biztosította. Ilyen jellegű kezdeményezésekre a munkástanácsok
megalapításáig az üzemekben nem került sor, s Így sokkal inkább
képezik akár a politikatörténet, akár ahagyooányos munkáomozgolom-történet tárgyát.
A szervezeti keretek kialakítása a ozoolaálie célok megvalósí
tásának eszköze volt, de előbb-utóbb éppen fontossága miatt
egyre inkább öncéllá is vált. Ez azonban esek teljes dialektiká
jában érthető meg. A munkások a szervezeti formák elleni táma
dásra válaszoltok szinte a legélesebben, ugyanakkor özeknek át
meneti viaszaezorltósa nem mindig hatott közvetlenül a munkások
szociális helyzetére, miután az függött az ország, az adott vál
lalat gazdasági helyzetétől is. Máaszóval konjunktúra időszaká
ban a szervezeti formák vesztettek jelentőségükből, ha vissza
szorításuk nem járt együtt a munkások szociális helyzetének rom
lásával. A bizalmi rendszer ugyanakkor egyre inkább nólkülözhe- !
tétlenné vélt a tőkés száméra la, miután kialakította a munká
sok ée a tőkés közötti viszony konvoncionóáis, lehetőleg békés
szabályozását, vagyis olyan csatornává vált, amely viszonylag
pontosan érzékeltette & tőkések és a munkások mozgásszabadságá
nak határait. A tizes években a nagyvállalatok vezetése tehát
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nont magát a rendszert támadta, hanem annak képviselőit, akik
ezonban önnek következtében & bizalmi rendszer megeezomélyesitőivó váltak, vagyis ugyanolyan tabuvá, mint maga a mozgalmi
szervezőt. Így került sor kepeien a gyár történetének egyik leg
jelentősebb sztrájkjára, arra az egyébként hamis hirre, hogy a
gyár főbizalmiját letartóztatták.
A munkásosztály három alapvető rétege a mozgalomban különbö
ző magatartásformákat testesített meg. A szakmunkásság, oiady
tehát gyakorlatilag a "hivatalos* mozgalmat jolentotte, megfele
lő elméleti felkészültséggel a tőkével vívott harcban tartós és
nőm mindig látványos eredményekre törekedett. A segédmunkások
- különösen az idényjellegű munkások - követeléseiknek ©lemen
térisabb, ösztönzőbb fontában adtak kifejezést, ez a gyors fel
lángolás azonban akár a követelések kielégítése után, akár erő
teljesebb ellenintézkedések hatásása gyorsan lelankadt óo Így
szinte alig vált a mindennapok követelésének szerves részévé.
Csepelen a munkásság összetétele a gyáron belül hozta létre
azt a kettősséget. Egyrészt képviselve volt a legszervezettebb
szakma /o vasipor/, másrészt azonban az Idényjellegű segédmunkáeségnak nagyobb hatása volt, mint a hasonló profilú egyéb üzemek
ben. Az egyik oldalon tehát a szakmunkáeság állandó jelenléte
biztosította a küzdelem permanenseégét, a máeifc oldalon pedig
a képzettlenek esetleges radikallzmusakényszoritette a gyár
vezetését a meghátrálásra. Ez ez egyik magyarázata annak, hogy
bár a csopeli munkásság a világháború előtt a mozgalom egészében
még nem töMtt be kulcsszerepet, a gyáron belül mégis sikerült
országosan is jelentős eredményeket elérnie.
A munkásság osztállyá szerveződése szorosan függ s kapitalis
ta termelési mód megerősödésétől, a másik oldalon azonban - lega
lábbis Kelet-Európéban - a "munkásosztály nem annyira a kapitaliz
mus miatt szenved, mint inkább amiatt, hogya kapitalizmus nem
eléggé fejlett." /31/
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Magyarországon a viszonylagos fejletlenség következményei kü
lönösön sújtották a munkásságot. A hazai iparvállalatok o
fojlottöbb ausztriaiakkal szómban vorsonyképoooágükot a bérek
loezoritásával kívánták előmozdítani. fennek következtében a
valóban veraonyképoa üzemek munkássága az esőtek többségében
jóval előnyösebb szociális helyzetben volt az áatlagosnál. En
nek azonban volt egy szubjektív oldala is. A múlt század ki
lencvenes évekig szinte általános volt az a nézet, hogy a
szocialista eszmék Idegenek a "józan magyar néptől", ebben az
időben azonbon az egyre inkább tarthatatlanná vált, s fölmérőit
a szocialista veszáy kivédésének, gyengítésének szükségessége.
A valóban "józan" gazdasági körök felismerték, hogy a tőkésmunkásság ellentéte mellett minden régi ellentét eltörpül. /O Z /
Ezek s körök legalább olyan alaposan ismerték ée olvasták
Marxot, mint a legképzettebb munkások. /83/ Egyrészt éppen
Marx, másrészt a fejlettebb országok példája egyértelműen mu
tatta, hogy "mindenfajta munkakörben jél táplált, minden irány
ban kedvező viszonyok között élő munkás sokkal több eredményt
képes elérni. Magas munkabér és rövid munkaidő képezik a ked
vező életviszonyok előfeltételeit,•• az olcsó munka következmé
nye a magas munkabérnek." /34/

A legfejlettebb

üzemek a századforduló után szakítottak a
kizsákmányolás "alacsonyabb" formájával, és úgy fokozták azt,
hogy relativlzálták a munkások elnyomorádésát. a munkások ab
szolút elnyoraorodóso a háború előtt valójában még az ötvenes
években közölt statisztikákkal sem Igazolható. Különösen a
századforduló előtt számos kisiparos lesüllyedt ugyan a munkás
ság létszintjére, de ezáltal maga is emolőjo lett ugyanannak.

A munkásság

helyzetének vizsgálatánál figyelőmbe kell vonni
ennek differenciáltságét. Meghatározó tényezője gazdasági,
társadalmi ée politikai téren is o képzett és jól fizetett
szakmunkás volt.
A csepeli munkások összetételét döntően az üzem jellege ée
földrajzi fekvése határozta meg. A kezdeti években, amíg pusz
tán a töltények összeszerelése folyt Csepelen, addig a gyár
elsődlegesen képzetlen férfi- ós Hómunkásokat foglalkoztatott.
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A századforduló utón a gyár vertikumának szélesedésével egyre
nagyobb azofophaz jutottak a szakmunkások, arányuk azt követően
mintegy negyedét tette ki az öeszaunkósságnok. /!• V/G/l. táb
lázat/, Képviselve volt közöttük a vas- éa fémiparra. Illetve
gépgyártásra jellemző szinte Összea szakma, nőt nem kla mérték
ben a faipari munkásság is,
A munkásság agyas rétegeinek státusza és pozíciója a gyér
belső hierarchiájában nagymértékben különbözött egymástól, A
legegyértelműbben e segédlevéllel rendelkező, felszabadult
szakmunkások különültek el, de még az egyes szakmák között ia
voltak jelentős eltérések. Kiemelkedtek közülük az esztergályo
sok, a szerszáolakatosok, az idomszerészek, géplakatosok, a
rézművesek, a cinnézők* a vasöntők, az olvasztó, a kőművesek és
a mlntaaaztaiosok, ükét követték az egyéb leketoook, kovódsok,
gyalusok, hegesztők, bádogosok, vésnökök, marósok, fémnyomók,
villanyszerelők, ciagkószitők, szíjgyártók. Ujabb csoportot al
kottak a köszörűsök, lágy1tök,pácolók, sággitók, hűtők, gépápo
lók, darusok, gépfonaázók, kályháiészurok, öntvénytisztítók,
adagolók, mázolók, asztalosok, kádárok, bognárok, stb. Végűi a
szakmunkások legalsó csoportját alkották e hengerműben áoIgémé
ogyób szakmunkások, akik már alig különböztek a gópounkáeoktól.
A gyári hierarchiában a szakmunkásokat o betanított gépmun
kások követték, akikmaguk is tovább differenciálódtak. Felsőbb
rétegüket alkották a különböző esztergákon, marógépeken, pré
seken, h zógépeken, lemezollókon ée automatákon dolgozó munká
sok, a köszörűsök, csiszolók, hüvelytisztítók, homokfúvók, stb.
alsóbb rétegüket pedig a vurok, ás ü hengerműben foglalkozta
tott gópounkáeok.
>ogódounkóonűk ozótaitottak o raktárakban, müJsolyokban, ud
varon, kazán- és gépházakban, a kályháknál, stb. dolgozó szak
munkásokhoz beosztott munkások, a szállítók, a drót- és cső
kötők, csökönök, fómsodrók, stb.
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A Hómunkások kisebb mértékű differenciálódása kát egymástól
viszonylag elkülönülő csoportot jelentett, a gépmunkósokét és
a termelést kiszolgálókét. A gépmunkások egyszerű gépeken dol
goztak, amelyek nem igényeltek komoly betanítást, Így a munkás
nők két kategóriája között nem volt lényeges különbség.
A termelés jellege eltért a hagyományos vas- és fémipari
vagy gépgyártási üzemekétől. Ez megnyilvánult a munkásság ötsz
ázétételében is. Amíg a nagyobb gépgyárakban a kezdeti időszak
ban 60-60 % között mozgott a szakmunkások aránya /&£/» addig
Csepelen mindössze minden negyedik munkás rendelkezett segéd
levéllel. a másik oldalon viszont az iparég egyéb üzemeihez
viszonyítva magas volt a nők részaránya, ami kezdetben meghalad
ta a szakmunftásokét, majd a világháborúig fokozatosan csökkent,
de még ekkor le meghaladta a 20 &-ot.
A gyár vonzási körzete a kezdeti időszakban viszonylag szűk
volt. Még a századfordulót követő években is a gyári munkásság
túlnyomó többsége Pest megyében született. A képzetlen férfiak
nál a csepeli /község és sziget/ születésűek, a nőknél a csepe
li /község/ és a budapesti születésűek domináltak, a szakmunká
soknál elsődlegesen a fővárosiak, bár náluk a migrációs folya
mat sokkal határozottabban érvényesült, különösen Közép- és
uál-Dunántúlról. Ez az évtized második falében egyre inkább ki
terjedt a képzetlen munkásokra is, ebben az időszakban már kia
lakult a gyár végleges migrációs környezete, ami a gyár viszony
lag közvetlen környezetén túl elsősorban éppen a Közép- éa Délüunántult foglalta magában. A Monarchia Lajtán túli és horvát
területeiről elenyészően csekély számú munkás került Csepelre,
leginkább szakmunkások és nők. Még ennél le kevesebben voltok
azonban az erdélyi# illetve az észak- és kelet-felvidéki szüle
tésűek, /i. V/G/2. táblázat/
A gyártelep tehát különösen az alapítást követő években a
környék - éa ezen belül le elsősorban a község - képzetlen mun
kásságára épült, ami kiegészült a főváros által biztosított
szakmunkásséggal, Xgy Csepelen az országosnál is jobban elkülö-
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ntilt a hazai raunkáoság két alapvető típusa. Ugyanakkor életút
juk# amelynek öorónuljutóttok a csepeli gyárba# szintén jelen
tősen eltérő veit. A munkósnők döntő többsége szóméra a Wales
Manfréd-gyár jelentette az első ipari munkahelyet. »okon közü
lük átmenetnek tekintették ezt az állapotot a házassághoz szükségo® minimális anyagi szükségletek# a etafirung biztosításához.
Mindössze mintegy negyedüket jellemezte a generáción belüli mo
bilitás# ezek korábban mezőgazdaságban# illetve cselédként dol
goztak. Zpari tevékenységüket szinte kizárólag csak nagyüzemek
ben kezdhették meg. a Csepelen dolgozó nők többsége tehát min
den előzetes ipari tapasztalat nélkül került a gyárba# kisebb
része viszont budapesti - elsősorban dél-pesti nagyüzemeikből ke
rült Csepelre. A megváltásként várt házasság csak nagyon ritkán
eredményezte a szabadulást. Legtöbbjük már gyermekként kezdett
dolgozni ée ha megérte# öregasszonyként fejezte be.
A képzetlen férfimunkások életpályája hasonló volt a nőké
hez. Mintegy negyedik dolgozott korábban cselédkönyvvel# s min
den második a csepeli gyár révén korült az Iparba. A többiek
- okik már korábban la végeztek Ipari tevékenységet - túlnyomó
részt a nőkhöz hasonlóan nagyüzemekben dolgoztak# bár az nem
volt annyimé egysíkú.
A szakmunkások életútja gyökeresen eltért eképzetlenekétől.
Pályájukat magától értetődően kivétel nélkül ipari munkásként
- tanoncként - kezdték, nagyrészük kisiparosnál, a századforr
dúló utáni években a Csepelen dolgozó szakmunkásoknak még min
dig több mint felét alkották azok, akik pályájukat kisiparos
nál kezdték# ez az arány azonban a világháborúig rohamosan
csökkent és a 10-es években már csak a szakmunkásoknak mintegy
negyedét jelentették. A. V/6/3. ás V/G/4. táblázatok/
A gyári munkásság életszínvonalának fejlődéséről e hazai

szakirodalomban alapvetően egységes nézet alakult ki. Eszerint
a reáljövedelmek a 90-os évek közepéig - a századfordulóig -
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lassan emelkedtek, majd a századforduló után - a világháború
előtti évtizsdbon - slőbb lassan, majd gyorsuló ütőmben csökken
tek, /86/. Hosszú ideig a nemzetközi szakirodalomban is hasonló
nézetek domináltak. /37/. Az utóbbi évtizedben több olyan szá
mítás látott azonban napvilágot, amely szerint e reéljöodelmek
1890 óe 1913 között dinamikusan fejlődtek. /B8/
csepeli munkások béréből végzett számítások hasonló ered
ményre vezettek. A gyárban dolgozó munkások átlogos reáljöve
delme 1893 ée 1899 között 15 ft-kal, 1893 ée 1913 között pedig
23 ft-kel emelkedett. A munkások egyes kategérélai között azon
ban ozon belül jelentős eltérések voltak. Nagyon erőteljesen
ée szinte töretlenül fejlődött e szakmunkások reáljövedelme,
lassúbb ütemben, de szintén egyenletesen a képzetlen fórflmunkásoké, e nőké viszont a századforduló után stagnált, sőt
mintegy 2 &-kal vissza is esett. Ugyanakkor fokozatosan erősö
dött e munkásságon belüli difforenolálódás, a világháború előtt
a jól fizetett szakmunkások már közel négyszeresét keresték a
munkásnők bérének. /!. V/6/8. ée V/0/6. táblázatok/
A

Az ipari forradalom vívmányainak széleskörű elterjedése, a
gépesítés kiszélesítése következtében megváltozott a munkásosz
tály struktúrája. A szakmunkásokhoz képest nőtt a képzetlen
munkások ée munkásnök aránya. A nagyipari munkásság jellegében
és munkavégzésében egyre inkább különbözött a kisipari szakmun
kaóságtól, egyben nagymértékben nőtt a súlya a nagyipari terme
lésben ée hierarchiában.
A munkásság reáljövedelmének - ée Így óletszínvonalának alakulása közvetlenül kihatott a munkásmozgalom erejére, fejlő
désére, 1701 ée 1907 között tizenháromszorosára emelkedett e
szakszervezetek taglétszáma, ugyanakkor 1904 -1908 -bon került
sor a világháború előtti korszakban talán a legerőteljesebb moz
galmi megnyilvánulásokra. Ezt követően azonban a konjunktúra
kibontakozásénak hatására minimálisra csökkent a bérharc, és az
államhatalom végülls sikeresen kísérelhette meg a mozgalom szer
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vezeti kereteinek szétzúzásét. Ceepelen erre már 1907 márciusá
ban eor került, de 1900 végén a kormány a vasasok központi veze
tőségének működését is felfüggesztette, A több mint 60 000 fő
részvételével megtartott tömegsztrájk látványos válasz volt ugyan
orra az intézkedésre, de a mozgalom visszaszorítását nem tudta
feltartóztatni, 1909-re szinte teljes szélcsend állt be és a
szakszervezetok taglétszáma a két évvel korábbinak a kétharmadát
sem érte el.
Ugyanez a folyamat figyelhető meg Csepelen le« 1906 nyarát
követően alig került sor bérmozgalmakra és azok is jelentéktele
nek voltak, munkásgyűléseket sem tartottak, a helyi csoport fel
függesztése nem váltott ki nagyobb ellenállást, jelentős akciókat
kizárólag e központi vezetés szervezett, A konjunktúra visszaesé
se lemét növelte 1910-től a mozgalom élénkségét. A ftelss Monfrádgyár sajátos gazdasági helyzete ebben az Időszakban hatott a
gyár munkásságára is. 1910 elsjétől ismét működhetett e helyi
csoport, de a szervezkedés nagyon lassan folyt, s 1911 végén mind
össze 173 szervezett vasmunkás dolgozott Csepelen. /09/. A balká
ni helyzet és az acélmű létesítése következtében ujabb erős gaz
dasági fellendülés bontakozott ki. Ez azonban az országos hely
zet hatására Csepelen som eredményezte a mozgalom további ha
nyatlását. Márciusban uj szervezőbizottságot választottak, c rö
videsen már 600 főre emelkedett a helyi vasas csoport taglétszá
ma. Az uj vezetés tudatosan törekedett s mozgalmi életot gátló
tényezők feltárására. Ezek közül elsősorban a szervezetlenek ha
tása és a szokmagyülftlet volt jelentős. így karült sor szeptem
berben előbb közös /szakmaköziJ szervozőbizottsóg.majd külön
nő szervezőbizottság megválasztására. Ez utóbbi hatására az óv
végéig 800 nőmunkáo lépett be a szakszrvezetbe. A gyár gazdasá
gi fellendülésének és a munkásmozgalom raogóiónkülécónek egybee
sése minden korábbit felülmúló sikereket eredményezett. Rövid
munkabeszüntetések 10-40 %~oa béremeléshez vezettek, rendezték a
túlórákat, több műhelyben rögzítették a nők minimális bérét,
egyeemühslyekben kollektlvezerzödést kötöttek és végül s jelen
tősebb vasipari szakmáknál bevezették a szakszervezeti munka
közvetítést. /90/
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1913-ban tovább folytatódott a mozgalom megerősödése, a
munkaügyi kérdésekben lassan a szakszervezet szinte korlátlan
hatalommal rendelkezett# Februárban a klelövogoeztály nőmunká
sai követelték három szervezetlen munkásnő elbocsátását# Márci
usban az Általános üzem munkásai elhatározták, hogy csak lega
lább 3 hónapra szervezett munkást lehet az üzembe felvenni a ki
zárólag a szakszervezet közvetítésével# Nyáron előbb a tárosztály
munkásai, majd a hengerdel lakatosok, végül a coőhuzó munkásai
szüntették be a munkát# Kilencbeti harc után a Wales Menfréd
gyár 1913 jullus Sióén kollektív szerződést kötött a Voo- és
Fémmunkások Országos szövetségével, a Femünkésok Országos szö
vetségével, a Fuounkóook Országos Szövetségével, az dpitőmunká
sok Országos zövetsógóvol és a Földmunkások Országos szövetsé
gével, ami igy kiterjedt az összes szakmára és valamennyi mun
kásra# /91/
A kollektív szerződést a korabeli munkássajtó joggal érezhet
te jelentős vívmánynak, bár néhány kérdésben korlátozta a munká
sok korábbi - de hivataloson a gyárvezetőség részéről el nem
ismert - hatáskörét# Így pontosan szabályozta a munkáofelvéte
lek és elbocsátások rendjét# A gyér kötelezettséget vállalt,
hogy csak szervezett szakmunkást vesz fel a gyárba és a többi
munkásnál is a lehetőségeknek megfelelően élni fog a szakszerve
zeti munkakdtfetltéesel# Elbocsátásoknál ugyanakkor a szervezett
ség sem pro, sem kontra nem lehet szempont#
A gyár vezetését e kollektív szerződés megkötésénél az inspi
rálta, hogy a továbbiakban esetleges sztrájkok és amerikézások
ne akadályozzák a folyamatos temolést# A szerződés ennek meg
felelően ki is mondja - általános politikai sztrájktól eltekint
ve - a sztrájktilalmat* Ennek fejében pontosan rögzítették a
minimális béreket, a kötelező béremeléseket, az akkordbéreket,
a munkaidőt, a túlóra és a munkaszüneti napokon végzott munkák
díjazását# Ugyanakkor a gyár vezetése elismerte a szakszerveze
ti Jogokat és munkaközvetítést# A vitás kérdések rendezésére
létrehozták a munkásválasztmányt, amelybe a gyár összes osztó-
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lyo két-kót rendes tagot ée ugyanannyi póttagot Jelölt. Ezek
közűi választott a gyár vezetése osztályonként ogy-ogy rendos
és póttagot. A kollektív szerződés snaak ellenére, hogy erősen
korlátozta az osztályhgrc konkrét formált, komoly előrelépést
jelentett egyrészt a munkásság szociális helyzetének és bizton
ságának javításában, másrészt a szakszervezeti kerotek elis
mertetésében és továbbfojlosztésében /02/
A csepeli munkások a világháború előtti nappali műszakban
heti 63 órát dolgoztak /délelőtt 700-!!50, délután pedig 1S3°1025 között/, ée 06 érára kaptak fizetést, éjszakai műszakban
heti Go,5 érét /1B
között, egyórás szünettel/ 67,5 órás
fizetésért. Öltözködésre, mosakodásra minden alkalommal nogyedóra állt rendelkezésükre. A törvényes munkaszüneti napokon
kívül a gyérben munkaszünetnek számított a husvét két napja,
pünköds két napja, karácsony kát napja, újév napja, december
24. éa 31. délutánja, valamint május 1. A* ezeken a napokon
végzettmunkát azonban mozgósítás és háború eectén nem kellett
külön díjazni, az órabérok szakmától és kortól függően 0,181,10 korona között mozogtak, akkordauokával mintegy 25-30 %kai lehetett ennél többet keresni, túlórákért pedig 25-60 %»
os pótlékot fizettek.
Az első világháború előtti években tehát caökkent a munká
sok átlagos munkaideje, ősökként a halálos belesetek száma. Az
ip*rtőrvényak éa a baleset- és betagbiztositás - he szerény
keretek között is - bizonyos gazdasági ás szociális biztonsá
got nyújtottak, a gazdaság növekedési üteme lehetővé tette a
munkások vásárlóerejének mérsékelt emelkedését, ami természe
tesen messze elmaradt Welss Manfréd nyereségének növekedésétől,
mozgalmi tevékenyeóg egyik különálló - de ugyanakkor na
gyon la jelentős - területét jelentette a képzési ás kulturális
tevékenység. Csepelen a szakszervezet helyi csoportja szerve
zett különböző tanfolyamokét, Így rajztanfolyamot a gyár egyik
építészmérnökének vezetésével, irée-olvasáe-tanfolyamot az
analfabéták számára, atb. 1911-ben a holyi csoport hozta lét
re a vigalmi bizottságot, azzal a céllal, hogy *a munkástársakat elvonja a korcsmától, az alkohol élvezésétől, a raogisa
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martosáé őket az irodalomban óo művészetben fellelhető raogasabbrendű élvezetekkel." /13/
Eleinte megfelelő holy hiányában kocsmában rendoztók az előadásokat, majd mluténa helyi ezekszervezőti ccoport a központi
szőveteóg támogatásával felépítőtto a Munkásotthont, ott kaptak
színpadot. A vigalmi bizottság tánciskolát, amatőr szlnielőedésokat, kabaré és dalárda osteket rendezett. Ezeknek a rendezvé
nyeknek e bevétele biztosította a Munkásotthon fenntartásához
szükséges anyagi eszközöket. A bemutatott darabok sem művészi
leg, sem politikailag nem voltak jelentősök.
helyi könyvtár kölcsönző könyvtárat is tartott fenn, a tag
díjakból befolyt összegek egy részét rendszeresen annak bővíté
sére fordították. A néhány száz kötetes könyvtár a marxista
alapirodalom /Marx, Engels, Lossalle, Koutcky, Kunfi/ túlmenő
en tartalmazta a polgári radikálisok egyea müvéét. /Dáezl,
üzonde/, Kropotkln könyvelt, valamint szépszámú irodalmi müvet
/Verne, Dókai, Zola, Ohnot, Mikszáth, Tolsztoj, Csizmadia,
Herczog, Bródy, Gorkij, ©tb./
a

több évszázados társadalmi keretek felbomlásénak hatására
a dualizmus korának társadalma, összehasonlítva a korábbival
vagy akár a két világháború közöttlvel, sokkalnyltottabbá vált,
viszonylag tömeges mobilitást tett lehetővé. A társadalom egyik
legzártabb rótegc eközben a ozakmunkásság volt. Amig az agrárproletariátus viszonylag széles körei válhattak ipari munkássá,
a segédmunkások, beleértve a nőket is, gépmunkáeokká, eddig a
szakmunka az egyik oldalon sleődlegoeen "öröklődött", a másik
oldalon pedig alig nyílt lehetőség a felemelkodósre.
egyet
len utat a termelést közvetlenül irányító tevékenységet magá
ban foglaló rang megszerzése jelentette, amely túl azon, hogy
eleve özük volt, komoly Identitási válsággal járt együtt. Ma
gyarországon éppen oz a felumlkodő réteg jelentette e munkásarlsztokráciát, túlnyomó többsége a gyári hierarchiában már nem
tartozott hivatalosan oaunkások közé, hatalma a termelésben
a

— 202 —

- éppen a beosztott munkások felett - korlátlan volt. Nemcsak a
vidéki munkások kedveskedtek a művezetőnek baromfival, tojással,
stb. állás reményében, hanem gyakran még szakmunkások Is erre kényszerűitek, különösen felszabadulásuk után.
A művezetők szerepénél ugyanakkor rendkívül fontos volt, hogy
ők jelentették az osztályharcban a fő ütközési felületet. A mun
kások ösztönös Indulata elsődlegesen mindig a hajcsár ellen irá
nyult. öntudatos, szervezett munkás számára tehát a felemelkedés
nek ez a lehetősége eleve magában hordozta az említett identitási
válságot. A másik oldalon -a művezetőknél - rögtön megjelent en
nek kompenzálása, sőt tulkompenzálása, az uj identitás keresése.
Nem véletlen és egyáltalán nem meglepő hogy a Művezetők Lapja sok
kal határozottabban lépett fel a munkásság követeléseivel szemben,
összehasonlíthatatlanul kritikátlanabb volt a tőkésekkel szemben,
mint a GYOSZ bármelyik kiadványa. A munkások sajtóorgánumai ugyan
ekkor tele voltak egyes művezetőknek címzett fenyegetésekkel. A
magyar munkásmozgalom egyik legnagyobb eseményét, az 1905-ös va
sas sztrájkot is végül egy művezetői pofon váltotta ki.
A szakmunkásság és a művezetők között mintegy átmenetet képez
tek as előmunkások és a csoportvezetők. Bérük megegyezett- eseten
ként némileg meghaladta - a legjobban fizetett szakmunkások béré
vel, hivatalosan munkásnak számítottak, annak ellenére, hogy a
csoportvezetők esetenként több mint 40 munkást irányítottak.
Ugyanakkor a művezetők között Is határozott belső rétegződés ala
kult ki. As alsó szintet a segédművesetők képesték, őket követték
a tényleges műsorvezetők, a felső szintet pedig a főmesterek je
lentették. Ez utóbbiak hatásköre, sőt flsetése is már-már mege
gyezett egyes üzemvezetőével. /I. V/6/7. táblázat/
A művezetők bérezési formája is különbözött a munkásokétól.
Amíg az utóbbiak akkord- vagy órabérben dolgoztak, addig az előb
biek napi-, heti- vagy órabérben dolgoztak, addig az előbbiek
napi-, heti- vagy havidíjasként. Többségűk napi- vagy hetldlj-
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díjban kezdett ée csak néhány év múltával lépett elő /gyakorla
tilag a flsetée nagyságától függetlenül/ a havidíjasok közé, ami
jogilag a véglegesítéanek felelt meg* A vizsgált művezetőknek
mintegy harmada kétségkívül korábban szakmunkásként dolgozott
Csepelen /esetleg a Konzervgyárban/• megközelítőleg fele pedig
feltehetően már művezetőként került be a gyárba. /94/
A gyárban felemelkedő művezetők születési helyüket tekintve
nem különböztek a szakmunkásoktól. A többieknél viszont nagyobb
arányban voltak külföldiek és felvidékiek, ezzel szemben kisebb
volt a dunántúliak aránya. A művezetők képzettsége megegyezett
a szakmunkásokéval, bérük viszont összehasonlíthatatlanul ma
gasabb volt.
A tisztviselők elsődlegesen beosztásuk, másodlagosan képzett
ségük alapján erősen differenciálódtak. Női tisztviselők általá
ban négy polgárival rendelkeztek, gyakran kiegészítve kereske
delmi tanfolyammal. Túlnyomó többségük a közvetlen környékről,
elsősorban Budapestről származott. Fizetésük hozzávetőlegesen
megegyezett a képzetlen férflumunkásokéval. A férfi tisztvise
lők között elég sok volt a külföldi születéséi, bár arányaiban
kevesebb, mint a művezetőknél. Képzettségük meglehetősen eltérő
volt, többségüknél megegyezett a női tisztviselőkével, bizonyos
mértékig jobban specializálódtak. Bgyrőszük azonban rendelkezett
érettségivel^ vagy felsőfokú szakiskolai végzettséggel, átlagos
fizetésük némileg meghaladta a szakmunkásokét, /l. Y/6/8.,
Y/6/9| Y/6/IO1 Y/6/llf Y/6/12| Y/6/13 és Y/6/14. táblázatok/
A gyári hierarchia csúcsán állt a mintegy tucatnyi vezető
tisztviselő, az igazgató, a fontosabb üzemek vezetői, a főköny
velő éa a főpénatáros. Két gyökeresen eltérő generációt képvi
seltek, az egyik, a régi generáció szinte a gyár alapításától
feles Manfrédnál dolgozott éz legjobb esetben érettségivel ren
delkezett. Fiatalon kerültek a gyárba /stern Riehárd igazgató
1892-ben 23 évesen, Deutsch-Betre-Vilmos kereskedelmi igazgató
1883-ban 17 évesen, Miller Gábor főkönyveié, 1894-ben szintén
17 évesen/méz a gyárral együtt nőttek fel az egyre bonyolultabb

f
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feladatokhoz# As "aj" generáció a szásadforduló utáni nagyobb
bővítések révén került a gyárhoz, zömnél külföldről# így Páriáé
ból /as egyébként nagyar/ Nágel Bernét, a Fémmű léteeitéee, Né
metországból Schwerngber Henrik, Svájcból Studer Hermann a lő
szergyártás bővítése kapcsán# Kodár ^enő fokozatosan magyaroeodó ooztrik katonatiszti család sarja, maga is Őrnagyi rangban
hadmérnökként a hadi tengerészétnél ténykedett, míg lf05-ben át
nem vette a LÖeeerüzem műszaki irányitéeét# ők mér mindannyian
nemesek egyetemi végzettséggel, de komoly műszaki tapasztalat
tal is rendelkeztek# Hozzájuk csatlakozott már a lO-eo években
a német Hars György, aki az AcélmU főmérnöke, majd Igazgatója
lett#
Weiss Manfréd mindkét generielót megbecsülte# Fizetésük a vi
lágháború előtt meghaladta a 10 000 koronát, z ezzel több mint
tizenötszörözét keresték a Hómunkások bérének# Veise Manfréd
1915 decemberében javasolta a Hadügyminisztériumban és a Honvé
delmi minisétérlumban Stern ée ledér legmagasabb kitüntetését#
Januárban Hazai kérte ehhez Krobatln támogatását, a két igaz
gatónak a "hadseregszállitás körül szerzett érdemeik, különösen
pedig az 1912/1913# évben fennállott külpolitikai válság alatt
feltétlen megbízhatóságukkal, odaadó ügybuzgalmukkal éz pontos
ságukkal teljesített jelentékeny seolgálataik elismeréséül",
Krobatln, tekintettel a két ur érdemeire, fenntartás nélkül
hozzájárult a felterjesztéshez, s i^y ótern megkapta a királyi
tanáososl elmet, Kodár pedig a Ferenc Jóeeef lovagksresztet#
/95/
A tisztviselők többsége státuszát tekintve jóval közelebb
állt a czakmunkéssághoz, mint a vezető tisztviselőkhöz# A dön
tő különbség azonban pozíciójukban rejlett# A gyár struktúrájá
ban egységes réteget képeztek, mereven elkülönülve a munkások
tól# Saját kaszinót létesítettek saját könyvtárral, ami a köny
vek számát éz jellegét tekintve nem volt semmivel sem értéke
sebb a szakszervezeti könyvtárnál# Előnyben részesítették a
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a tetszetős külsejű könyveket, de a világirodalom /nem le be-

seélve az elméleti müvekről V osak egy-két kötettel szerepelt#
A különállás sajátos megnyilvánulása volt aa 1911-ben látó
éitett tlsatvlselői éa művezetői nyugdíjintézet# 16-45 év köaötti legalább két éve véglegesített alkalmazottak részére a
cég a belépést kötelesévé tette# /1911-ben ea aűLndössee 80 főt
érintett#/ A tagok törzsfizetésüknek /a teljes fisétés 75 ?é~a/
öt százalékát fizettek a nyugdíjalapra, valamint fizetésemelés
esetén egy éven keresetűi az emelés ötven százalékát# A cég
hasonló arányban támogatta a nyugdíjintézetet# Nyugdíjra csak
az tarthatott igényt, aki a cégnél töltött tízéves szolgálatot
követően munkaképtelenné vált, vagy önhibáján klvlil elbocsátta
tott# /Üzemi balesetnél eltekintettek a tízéves szolgálati vi
szonytól/# 58 éves kor felett, 50 évi szolgálat után nem kellett
külön igazolni a munkaképtelenséget# Mindezek teljesítése ese
tén aa intézet tíz évi munkaviszony után nyugdíjként folyósítot
ta a törzsfizetés 40 fMtt, minden további szolgáiét! év ujabb
2 /»—ot jelentett, a végösszeg azonban nem haladta még a törzsfizetés 80 Jt-át# Az özvegyi nyugélj a rendes nyugdíj felét tet
te ki, minimálisan azonban évi 400 koronát, a hátramaradt gyer
mekek 20 éves korukig nevelési járulékban részesülhettek#
A nyugdíjjogosultság feltételei mai szemmel igen szigorúak vol
tak, s láthatóan a tisztviselők éu művezetők helyhozkotéeét
szolgálták /ha pl# tízévi tagságot megelőzően a munkaviszony
az alkalmazott önkéntes távozása miatt szűnt meg, még a koráb
ban befizetett összeg megtérítésére sem tarthatott igényt#/
Az adott viszonyok között azonban - flgyolembevéve a cég hozzá
járulását - jelentős szociális juttatásnak számított#
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A háború kitörésekor kiderült, hogy Wales kanfréd ugyan velőbán előrelátóan felkéaaült a háborún ternaléaro, d« még ez som
bizonyult elégségesnek. íhhez a közbe hadllgaegatáo
Tolt - a
Monarchia általános viszonyni között aaa is lehatott - megfele
ljen szervezett, hiányzott a nélkülözhetetlen korszerűség. A
véig vagy valóságos nemzeti érdokok elkülönülése hatott a látszó
lag erősen centralizált közös hadseregre la* A háború kezdetén
mindez elsődlegesen a komoly lőazeshiányban Jelentkezett, amit
csak fokozott, hogy o háború méretei minden korábbi elképzelést
messze túlszárnyaltak*
A felkéssületle naéget mutatja, hogy a közös Hadügyminiszté
rium csak a mozgósítás elrendelését követően kezdett hozzá a há
borús lőszerszükséglet biztosításához. Xlssa István hosszasan
tárgyalt Wales Manfréddal, aki eaak augusztus elején kapott
megrendelést 80 000 srapaellre éa 40 millió gyalogsági lőszer
re, a Honvédelmi Miniőztérlun ugyankkor 40 000 srapnellt ren
delt, ezeknek az értéke 8,8 millió korona Tolt. Augusztus 9-án
Jelent meg a bécsi tüzérségi szertár képviselője a gyárban a
termelési kapacitás ás a rendelkezésre állő készletek ellenőrzé
sére* Aa adott körülményekhez képest eaak csekély mennyiségű
kéoztermék állt rendelkezésre, a napi kapacitás o eroppneloknél
mintegy 1000 db volt, a lőszernél pedig 1 millió db* A gyárveze
tés nUrgőa lépéseket tett a tormalés fokosása érdekében. /!/
A ounkáolétseám napok alatt szinte kétszeresére emelkedett,
a már augusztus elején elérte a 6000 főt* A fontosabb ttsemréozak /httTebgyártáa, lövodőkgyártáa, asztalonmUholy, hengermű,
stb* /éjJel—nappal folyamatosan dolgoztak, a hüvelyek töltése
napi 19 órában történt, a többi műhely 11,9 órát dolgozott. A
három atteeak bevezetéss - Wales Manfrád állítsa szerint -
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20 esásalákos M
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I 4* külön éjosakal pdttftkü Járt /2/

A iledücyBlnlsatáriun alndont negtett a t á m l á s felfuttatása
érdekében* aslgoman fellépett • kereakeöelai cikkek gyártása
ellen* Bőt sár kesaettől korlátost* a Honréctelai MialsstárlUB
megrendeléseit* Így jullus 25-án m b w i htratkosru e hadsereg
élloaányáaak feleeelésáre ás uj alakulatok láteeltáeáre* kéri
Krobetin beleegyeeését* hegy e SM-gyár áe a yegyrergyár réosére
aegrendaléseket adhasson. A hsdügyalnlsster a tárást határosot
tan elutasította. Kág aa ár rágás la ásáson kérték teiss I n fléd
től* kegy a gyár Beállításai nessse elBswuinsk teljooitőkápcaségátáU dalkor Welss Hunfrád a fáaárak eaelkedőse áe keitoégeiaek nörekedáse alatt a rátelár feloselását körstslte* kéré
se teljesítését a alnisstáriua a átállítások fokosásátál tette
függősé*
Egyseíssusitetták a klfiaetásókét is aszal* begy jelentés elő
legeket blatosltottak a gyérnek. 1914 aaepteeberáíűl Welss
Manfréd bürely- éa löredékgyárté gépeket kapót kölcsön a eöllorodorfi gyértől* eeeknek a saáaa 1916 áprilisára elérte as 53-ct
ás as ár folyásán torább nörskedett /3/.
A
«***« igényelnek kielégítésére a aoagőeltás után a
gyár aeglérő berendesései nes roltak elégségesek* teles lanfréü
gyakorlatilag aa öasaee rendelkeséeére éllé easköat lgényborette gyárának bőeltéséhss. A bábom kitörését köreté egy éren be
lül 7*3 nilliő koronát fektetett be a tUséraégi ISredék*jártáé
ba* 1*4 ailliét a gyalogsági lőasergyártásba* 2*4 miliőt as
erőtelep fejlasetáaábe ás 1*9 süllőt klegáesltő létesítmények
be, ragyifi öoaaeoea 12*8 a m i é koroáát. a annkáolétoBda 1915
júniusában sár 14 000 fő rolt*

Ss a dlnaalkaa fejlődés* mit raliban esek readktrtili erőfesaltések tettek lehetőrá, egyedüláUŐ rolt a Benarehis, hadllparábao* m i n e k a csepeli gyárériás a pllsenl Skoda gyár ael
lett a legnagyobb rállalttárá rált. A fejleastés asgköretelte
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ujabb taraiatok vásárlásit is, esi as esetek nagy ráesáben ki
sajátítást jelentett. Est Hasai 1916 januárjában a fiadUgyalaiestáriua kosJooényeséoére as 1912 66* te. 19. 5-a alapján ren
delte el. /4/« * tusáruági lövedákgyártáa fokosáén érdekében
M árcárüoöatálában aj hüvelykűző hydraulikuo ée o^yáb 3oréeekét, lágyitékaasneéket, stb. esareltek fel. A préskováesaBhelyben, ebei n gránáttestak oelegaajtolása történt, eslntén több
uj hydrctolikUB husópréet, valaalat sec banikas nUfcBdéoU frlkoi6e áe exoenter préseket, kensneáket ée egyéb berendesécteket
állítottak fel. A gyalogsági léssergyértáabos nagymennyiségű nodere búsé ée sajtológépeket, eUenéssé autonatákat stb. helyse
tek ttsenbe. /(/
A Kadttgylnlsstértusswl korábban kötött ssersédás értelmében
a csepeli gyár lésssrgyártási kapacitás napi 1 Billió lésser
volt. A tényleges kapaoltás ugyan aegfsíelt, aét tol is aaárnyalta sst as aláírást, a valóságban aaonban, alvel nsa alku
sait a texasién egyenletességét blsteeitanl, kesdetbea komoly
gondot okozott ormok t oooxiyloágMk © gyártázó# Igy augusztus
kösepén béros napon keresetűi teljes sértékben ssUnetalt n torooléo* 0 a hánnn giorda fiiudöoozo 22 n1X11<5 léozor átödácáro
kesOlt ser, holott ebben as Idában n felhalmosott késsietek aég
regk8nnyltett& n termelést, Sseptaebexfeen végre elérték n napi
1 Billió léssert, Így öesseeen 91 slllió léssert adtak ét. A
Hodügyaloioztérlum okkor már o m olégodott o g oszol o mennyi—
séggel, hlvetkesvn tihl korábbi Ígéretére, napi 1,25-1,4 mil
lió lóaser gyártását követelte. Hiába állt asónban m l i U M é o re as ohhss ssUkságes kapacitás, hlssan a tszaslés oseptembor
30-án meghaladta as 1,6 sálllét, as lngadosásokat egyelá m nsa
alberttlt klkUssöbölnl. A . VI/l/l. táblásat/. Végül es év
utolsó negyedében n sséllitások nár negköselltették a ténylegee
kapacitást, a meghaladták a bari 40 nilllé léssert. uugusetostél deeasherlg 168 716 250 gyalogsági léssert gyártottak Cse
pelen, a Hadtlgyalnlastérluanak teljesített asáUitáeek pedig

1

■■■'—111

11

__________

• 209 •

177 376 990 lómert tettek ki. 2a ast jelenti agyban, bég? ebben
as idéankbaa kelee Manfréd bistositotta a Hedttgyniniastárluan&k
régsett Oeaaae osállltásck 57 esásalékát /&/ /l. 72/1/2 táblá
sat/
Mlndm asónban Beesne olemradt a alalmtérlaa tényleges igé
nyeltél, amely eredetileg esak a rendelések 97*5 saáaalékát bistoaltetta telne Kontrád mására, áseptmber végér. felesőlitották os áriatett vállalatokát a léssergyártás fokcadaéra, a veüár- ás ünnepnapi sonka hevesetésére. Csepelen a háree oüse&koa
■soka nos tette est leletévé. altéi vasárnapéként a gépeket kel
lett karbantartani* teles Manfréd ennek ellenére Ígéretet tett
a napi 1,75 alllide kapanitáa elérésére, e október tágétg 150
alllié lCsser elállítására, a raléeágbbn aeonban aég a 100 Cil
iiét sea elkerült elérni, ig m agyon, kegy a tBbbl gyárban en
nél jdval Jelontdeebb falt m elaaradác /?/
is álon lémer cellett a gyár tevcéaeeteaea a világháború
alatt le gyártott különbbel gyakorló töltényeket, áe esek aenynyleága a korábbiekbes képest nea aaelkeúett jelentésen, A fcülm d i oaáUltáeok aserepe a lómért emelésben mlnténmőaea
csökkent, esőket elsődlegesen nea ttaletl, >aneo eekkal Inkább
kttlpolltlkal sampont ok határosták m g , á BadUgyalnisstérlua
aér korábban le migecoaa elleaóriste a külföldi Beállításo
kat, os a világháború éveiben gyakorlatilag ast jelentette, begy
adott esetben utasította m érintett vállalatok a aegrendaléaek
elfogadására vagy vlsssontaoltáaéra. 1914 aagnw tuaátél a ko
rábban vállalt kVteleaetteégek teljasltéaére o m kerülhetett
ser, Így beles Manfréd aaa aaáUithatta el a portugál eegrendeléore elkémltett lómereket, belőtt esőket aéretsíknál ftgva a Monarchia hadserege aaa tadta baaenoaltani. /&/
veim Manfréd aár 1934 aagomtoa végén a rónán badOgyainiss.tárlóénak irt levelében ajánlatot tett 100 allllá léaaer gyár
tására, a aegroedelás odaítélés* után tls héttel napi 500 000

L
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lőseer gyártását vállalta. taopteofeer köeepán táviratilag ár
tod tette • roaánokat* hogy hajlandó akár 6 hátén belUl la
negkesdeni • esállitáat* a a napi stennylséget feleselte 700 000
darabra* á budapesti távirat oenaura bisottaág a távirat ssövegát osonnál eljuttatta a HaaUgyainlastáriuabe, ahol áleaen
tiltakoatak aa eredetileg egyestetett foltátelek megváltoatotása
alatt* ttalaa Monfrád válásáéban hivatkozott Srobatla nseaályoe
beleegyesésére* a asaal vádekeaett, hagy a roaánok agyasa fo
gadták el ajánlatát* isivel ráanikkol köpatyhelyett csak seálköpeny lövedéket tud seállltanl, esek vlasent a kin kaliberű
fegyvereknél gyorsan tUnkratasalk a csövet* Bár - álllááaa
szerint - aaiveaebbaa elutasította volna a aegrendeláet, da
falaik* helyről felasdlitották* begy tegyen agy lehetőleg baau-

ojóalctü%m
Krobatin valtfbab pontoson íaaarta Ralaa Manfréd eredeti le
válást* a feltehetően a aádealtás ellen soa volt koaoly kifogá
sa* kár est Colos Manfréd állításával ellentétben a m inéérte.
Is ajánlat aaenban egyáltalán noa volt olyan haaanálhatatlnn*
■in* ahogy aat Colaa asoretto volna elhitetni, éppen a kifogá
solt Aődoeltáe Mutatja keaolyaágát* Végül tolás Manfréd a Badügyalulsutávlaa "utasítására* 20 allllá töltény Beállítását vál
lalta* heti 1 ailliás tételekben, á Hadagyalaiast árion koaponaáeiáként sabot kárt Poaántétől. A táaylagoa aaállitás felte
hetően aeghaladts as enlltott 20 allllá darabét* a Jóval tovább
tartett au eredetileg tervezettnél. 1916 januárjában a berlini
BadOgyalnlaatártua értesítette Béocat* hagy

40

vagon lőaaer

útban van a «M-gyá*ből üooánlába*
1919 novasberében a köeöe UadttgyainiBStárion felaeálitotta
Paine Monfrádot* hegy a néaet had Igaaga táa aagrendeláaáre uaálHtsen

50 allllá láasart* napi 290 000 daraboa tá

tolókban. A átállítások 1914 Januárjában keadádtek* február
©lején 1 berlini frfi4ftf|iiffniintértrat aiooh&n kért* 4 aeéULitéfiok
■aggyorsltáaát* ani aag la történt. /9/
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A g
yalogsági lőeserek átállításánál álladó vita volt aa

árintakt g
y
á
r
tiké» a Badttgyaialsstériua köatttt aa árakról* As
korábban a átállítók ilyen jellegű követeléseIkfeel egyestetve*
eöt kösBsen léptek fel, addig a világháború kitörése uth aa a
gyakorlat aegsstusfe* Elsőként a G.£oth AO kérte 1915 januárjában
a lősaarárak rendesénét, kát nappal később laiaa konfrés la
bejelentette hasonló igényelt, majd agy hónapos íeaaradáoool a
többi átállító ie* falas Manfród a többi gyárhoa
kioltatta a fóaárak eaelkedését 1914 attgBaataaa áe deeeafesre
kttsött, a káfrte a vótalár vlsesoaenő falaaelósót 22,3 aaáaalók
kal* A alniastériua kénytelen volt allaaaml a kistelén jogos
ságát, óa kihasanálta, hogy aa érintatt vállalatok Igényalkot
aaa ogyeatatték egyaáasal, aa ensaasfeldl vállalat 28,3 aaáaalókoo eaeléat kárt, a Hoth fóla rásavénytársaság vlaaoot aindösss# 10 aaáaalókoaat. Annak allónéra, hogy a wttUarsderfi
klnnstári lóaaargyár saáaitásal aég a a .nasnafeMi kövcteléookat la Igasolték, a Hadflgyalnleaténaa esafe a 10 esásalékoc
esaléshes járult hoaaá*
1915 kösepén janaárig vlsaaaamnőleg iaaét rendoaték aa árakat,
osttttal aiatagy 15 oaáaalékoo omlósáéi* 1916 alté félévében
aa árak aiatagy haxaadakfcal haladták aog aa agy évvel korábbi,
a aáaadik félévben ionét 10 ttétal ókkal emelkedtek, vagyis két
év alatt esinte aagkétsaareaédtak* A V

A alg • gyalogsáéi lóaaar gyártásánál kalss Maafrédra kárait
sainta a legnagyobb felelősség, sédig a tttsérségi lövedékeknél
a korábli felesatásl kulcsok alapján aa több vállalat kötött
negosslott* káartáaal éppen csak a feloestások akadályoaták aag,
kegy Csepelen a tényleges kapacitásnak aagfelalMennyiségeket
gyártsanak# Ekhes járultak aaak a jelentős baruháaások a háború
elején, aaalybknek nagyréuaét falsa Manfréd a tttsérségi lövődékgyártáa bővítésére fordította*
BadOgyalniastérlaa alsádlagasaa Diósgyőrtől követeibe a tanelés gyen fokosését. Kanok
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hatására leleaaky 1934 novetí>«r<ft>on 3 >11114 korona rendkívüli
beruMaáat esavastatott w f a alnlsstertanáoesal a diósgyőri tfs a
M a p w t l élleni vasgyárak saáaára. hogy temelők époaséjíikot to»
koshsaaák. m m öseseg Beüsse elmaradt attől, aait weiaa Manfréd
fordított hasonló célokra. Sas véletlen tehát, boa Selesaky
a 3 >11114 koronás hitel feltételeként a háború utánra köretall
a korábbi felosztási keleseit fenntartá^át # A BadögyeAnAsetériii®
erre naa magáit* hissen ilyen Ígéretekkel osak saját lehetősé*
golt aeükltette volna* tea rolt kétséges, hogy telaa Manfréd
Diósgyőrrel sseáben sokkal rugalmesbbsn alkalaaskodott a t»e~
növekedett követelményekhee. s Így a háború előtti helyset ga
rantálása csökkentette volna jeles Manfréd aktivitását. A
HadOgyainlsstériuB végUl 1915 oktéberében naa la aárkésett ol
as elél* hogy Vslss Manfréd javéra Bődeaitsa a felosztási kul
csot a osepelt temelés fokosésa fejében, a Xeehaiaebe Artillerla
vosetője ekkor as Bessrendeléeek 20 osásalékáaafc biatoaltáaát
javasolta* a HadUgyalniestérien végül 15 ssáaalék aellett dön
tött A V
A bdlgssgatás weiss Maafrédtél elsősorban a 6 ca-es sropnellek gyártásának felfuttatását ktetolte 1914 sogasstosában. A
napi támlást 2000 darabhan hatávosta mg * weiss Manfréd a hó
nap köaspéa vlssont 3000 darabra tett Ígéretet, fist a aaanyioéget asonban osak oktéber 13-án sikerült elárul* as átlagos
temelés nea érte el a napi 2000 darabot saa. Októberben a HodUgyalnlsstérlaa a temelés felfuttatását követelte előbb napi 52CO,
aajd napi áooo darabra. Peoaaharban elégedetlenül állapították
mg* hogy a gyár a vásakoaásoktél elmaradva naa nyújtja ast a
termiért* aalro barsndaaéaai sikálmasá tennék. A ninlostériua
a legkülönbösobb kedveményekkal préhálta a gyártás felfuttatá
sát elűnoedltimi. folyaaatos foglelkostatást Ígértek* jelentős
megrendeléseket biatosltottak* a vételár lo asásalékát elősegként
klflsstták. Aa év végén erélyesen kérték máson Teles Menfrédtél
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• korábban ígért teljesítményt, a 19X6 februárjára már napi
7000 orapnall gyártását követelték. A gyár vesetéae erre ígére
tet is tett, áe est • ainioetóriásba kétkedve fogadták. Problé
mát Jelentett a munkaerőhiány éo ae a tény, begy a oégnek o m
sikerült osgesereanie a Genovában lévé réctartalákait. /12/
1914 deeeabor 3-án Wales Menfréd U O millió korona értékű
megrendelőét kapott tüeéroégi lövedékekre a Haaügyminlaetériájá
tól, 1915 márciusában őst kiegészítették ujabb 22 millió koronáé
megrendeléssel. A napi átlagos toljoe&taány ae év folyásán va
lóban elérte, sőt szaladta a 7000 darabot, augunBtus 31-én
több mint 14 000 lövedék kéneUlt el a gyérben. Beáknak a több
sége 1914-hos haaenléan ő on-ee srapnell volt, de ekkor aár
aáe kaliberű gránátokat ée srapneleket is gyártottak nagyabb
mennyiségtan, öoasesen 2 362 900 darabét. /!• 7/6/3. táblásat/
£bhes Járultak a haditengerészet rénsére végzett • as előbbiek
kel Össsebosoclltva Jelentéktelen - szállítások és bűvelygyártás. Sébámy ej termékkel is kleérletestsk, ilyen volt a 15
Q M t géagxánát* A kossá esükséges un. hanyagot as sdlsrshofi
lakiban* cégtől ssereték be, de a porosé hadttgjmiaiBStérium
sindöenee 20 kg kivitelékos Járult kossá. A eég több képvloolujo, köztük *abl több isben Járt Bevlinben^egy előmozdítsa a
vegyi anyagok beoson énét, de a porosé kmdigaagatáa kitartott
eredeti álláspontja ellett, a Így a termelés nem indulhatott be.
A rendelések gyere emelkedése miatt teles Menfréd 1915 máso
dik felében és 1916-ban a kadltmagerésset öesseo lövödékrendoléoét vlsaaautasltotta.
Jelentőn aannyleégben gyártattak huvolyoket, bár esőknek
aránya as élesre szerelt lövedékeiket képest a bábom kitörése
után nagymértékben csökkent. Amíg 1915-ben as élőerő aserelt
lövedékek túlnyomd többség* 8 cm-es srapnell volt, addig 1916
a köeel 3 milliós mennyiségnek alig több aint a felét képezte
már eaak es a tlpoe, s elsősorban 10 és 15 ea-es lövedékekkel

• au*
egéasttlt ki* Aa átlagos termelés — — össlltette a napi 10 ooo
darabot* ** ** régére obónban sorténként elkerült anaak kétosorését is eldállitani. /13/
A J
árműgyártás a háború kosdotl idássakában dinamikusan fejlő

dött* a gyár alig gyfisött eleget tenni a megrendeléseim— , külö
nösen a süt— ene— ék Iránti kereeleg ugrott nog. 1915 elején
Velsa ylanfrád a Jelentős nagysrwraaági boái— grondeléa— alatt
kénytelen a BadUgyminiastériua föaöláda rendelését is ylsoaaataoltanl. 1915-ban a kösös hertlgasgatéa rémére régsmtt Beállítá
sok értéke két éa fálsaereee a bábom előtti teljes termelés
értékének* ebbes járultál a Rnrédalni UiniaatériuE saánára áa
a reaáa aegreadelésre gyártott jáxmUrefc. A 4 /
A Hadttgymlnl— tériem 1914-1915— an jelentés nsnayiságtt lás— skoeslt is rendelt a gyártál* melyet a fleas gyárral ás a bécsi
Österreichlsebe Sadostrle— rke warebalosakl, Blssler et Ce«
céggel kösöeen gyártottak. 1915 kösepéa teles Manfréd kényte
len titokban 190 Hr— b —

láss— keesi — gr— m i s t

Guaaask* nirel maga asm M át—

átadni a

— t kielégíteni. £bb—

elég gyakran fordult elő, hogy egyes oégsk pu— tén
lének kö— etltésébál basán ha— —
esetében teamé— tea—

tett—

—
a

Idában

hadlrende-

aaert. lel—

M— fréd

m m m rS L tolt — é* a 11— (Igyál n Iőrtériua

viosoi.t non tehetett küienboéget ée élooaa tiltakoaott áss ülJáxáa ellen#
Seedetben főssőesésBékro ic sikerűit nagyobb ser.nylo4e,bet»
Böjprendeléűt kapni, act ca kiegéosUlt n nár a háború olejéi.
klfojleostett tábori sátrak flitásére alkalmas öaoBerakbatő fütfikálybákkal. A töltánybeteder töltők gyártács 1914-tdl folyamstes tolt, a— annál a 1— ékmél — 191á-ee ér a korábbi skat
feiul— lá — gre— elé— két — — I— itt. W ié— I— saját ssUteségletre gyártett— löredék— g— nkálá—
asöksée— osersedmgépoket, es— bál néhányat a HadügyminiaetérlumB— is asállltott— . /15/
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A háború éveiben a féraaU és az acélod te a e lé e e oainte k isórólag a saját haditermelést saolgálta* Kerneket éln i cikkek
gyártása á lig v o lt kapaoltás, e oaekhea a íladUgyBinisstérIub
oea járult boesá, Ag adott körGloények köeött aaonbea gyakran
nabéa v o lt eldönteni os egyoe torsókok je lle g é t» Így 1914 ssepteSberébon a magyar posta 200 t fcronsjusalt rendelt a gyártél,
ds erre Is a hadsereg telefonjának h lstositása a la tt volt estik
ééig, 1915-ben pedig slntogy 20 vago&nyl résteraéket oaportdltak U Uandlába, a Hadfigyainlsstérlaa hoBadjárulásával, o en
nek fejében hőskávétélegesen 50 vagon nyersreest kaptak, A
réoosógyártás m inién hadicélokat aeolgált, esőket nagyréost a
Krupp nllvek k ié li gyárába esá llito ttá k , ahol a Morxrehia tea jeralattJárói kéesliltek, de gyártottak résleaoeeket le nonl—
torokhoe a tr io o sti átnblllsento Xeohnlco neáaára, A üadügynloiasténua sslntéa -endelt fésárukat, Így 1914 uuguestuoában
570 t ólocgolyót, de s ív e l slndösase négy óloogolyóprés volt
a gyárban, m kerülhetett sor ennek toljon legyártására, s
fe le s Manfréd kénytelen volt 500 t óloagolyót a kölni Hegen
cégtől aegvennl, A bábom olhusódáoával asonban egyre nohesobbé v ált a BBükaéges tornáitok némtorsságl baasersésa, Hintán a
kivitelhes a b erlin i hadOgyalnlsatérlas csak ritkán járult
hossá, /16/
1915-ben egyre nagyobb gondot okosott a lőpor ée a csooagoló

anyagok hiánya*
A nyersenyagnohéonégek alatt jdLeAócoa roolott a hüvelyek
atoőságe, A Hadflgylnlaatérlu* napi 1,8 B illió lőeser gyártá
sát követelte, • fe le s Manfréd október 29-i vál&eeában hajlat*,
dónak Butatkosott akár 2 B illió t la v á lla ln i, ha a o in lsstérlua h lsto eltja a lőpor egyenletes eeAlUtóaát, Kanok hiányá
ban a folyását oo gyártást as a vessély fenyegette, hegy a be
tanított núannkásek elhagyják a gyárat, falas Manfréd válássá
vágaőeeren Begölapoíott volt, hlason éppen olóső nap sikerült
előasör tulssárayalni a 2 B illió s aeanylsóget, VégUl 1915
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fnlj— in 968 312 900 l i á n t gyártottak a alnlastárlwak,.
aai 1,275 ■111 léé napi átlagnak föleit aeg« /l?/ A * V l A A *
táblásat/
1916 januárjában a Maisat ériun aa ÁGI követelésére távira
tilag felaeőlitottu a cégeket a lősaartenaelée fokozására.
Beles Monfréá alndent Mgtett a Maisat érina követeléseinek
toljoaltéoére, a hétkOsbeni leneraoéeok pátiéaáre bevoaott#
a vasárnapi temelést le, 4a asakkal aa igényekkel aér nasatféle gyáxbárltéa segítségével nea lehetett lépést tartani*
tálas Manfréd aserint akkor a napi termeién sár elérte a 2,1
allllá darabot, aát oj gépek beindításával 2,4-8,5 aillié előaállltáaát Ígérte. Ogyanakkor a in k ák egy rácsét a asükeéges
épOlotek és főleg gépek Mániában késsel végesték. Így késsel
ellenűrlaték a hüvelyeknek köeel 80 ásásaiAát, halott es ko
rábban kiaárélag géppel történt* á várt felfutás helyett a
aattkeágaa résleaeaak előállítási nabésségel alatt a termelés
est követően viaasaeeett, csak augusztusra sikorOlt a Mft 3,1
alUlás napi teljesítményt elérni* teli Manfréd hiába Ígérte
júniusban a napi 8,5 millió lőasert, asctpcmbőrben kUlÖuBösó
H M fArt ŰCllúCGéjOr: fii&tt 4 SöSKlláO fiSSSMttt ofljj 2 milliő
darabra* Ugyanakkor a Badügyainlsstérlaa Ütemtervet dolgoactt
ki m egyea gyárak eaáaára, eeserint Csepelen a lőesartermeléet
havonta 100 000 darabbal kall fokosai, aai Így 1917 február
jára eléri a napi 8,5 allllá darabot, 1916 asoptsaharában
asonban a Eetb-féle gyárak tormléae aár napi 100 C00*«al aeghaladta a csepeli terseiért* Végül 1916-ban aa átlagos t á m 
lás a tik-gyárban alig érte ál a napi 1,7 aillié lőcsért, a es
ast JOLenti, hegy aa év folyásán 580 519 700 gyalogsági töltényt
gyártottak, Aa elmaradás oka ismét a lőpor hiánya éa a hüvelyek
rosoa minősége volt. /ifi/ A * VI/l/l. táblásat/
4 termelés növelését egyre Inkább nehealtette a kíttönböső
nyersanyag hiánya* A lápért eleve a B a d & g y a l n l a s t é r H bocad-
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totto a gyár roadelkeséaére, ée a bistonaági előírások ponto
son asabélyosták a Csepelen tartható mennyiséget. A belOgymlnisátor sár 1914 aagusetus lo-án eagedélyeste a korábbi aeanylság fsleeeléoét 30 t-ra, aa a ssállitási nehássétjek alatt es
kevésnek blsonyult, Így 1915 airelasában a ciaisstor hosoájáru t
ennek kétoeoreeéhes, e M l érrel később nár önnek báremssoro-

y4hOB*
Bár 1914 októberben la kellett álllto&l a tOsérségl lóssexgyártást lépor hiányában, aa sast többeséi la megismétlődött,
így ogyaNN év Hetei srébw és 1914 eofcssstusában Is. /lo/
4 lópor aellett a ssén is többasör gondot okosott, sálból a
gyár 1934 régén napi ? vagont baasnált fal* iáikor noveteerbsn
lesávták a sslléslai vasatvonalakat a forgalom előtt, a gyár
lsáUásét a UadUgymlnleatériua sürgés kösbelépésének eredmény#képpen ulkerült osak elkerülni. Bgy évvel később a lőasergyártás fekoaását salaién a csénhlány neheeltette asg* Hás anyagom
kát la gyakran csak a BadUgyalnlsstérlaa segítségéről sikerült
blstoaltaal Aéa, foeefor, salátroasav, ott./ 19/
Éppen a lőssergyártás Igényelnek kielégítésére a háború
alatt hétosereoére növekedett a féteélgyártaáayok aagyarcrsságl beboetels. 4 saük&éges reset telse Heafréd 1914-ban aaga
osereste be, es 1915-ben saeaban aár teljesen lehetetlenné vált.
1915 jallas régéig a BadOgyalnlsstárlua 16C0 t reset bistositott a gyalogsági lóssorgyártásbos 8 PlIlié korona értékben,
es as év utolsó Öt hónapjában aár 2200 tonnát tett ki kereken
12 alUló korona értékben. /20/
4 asOkséges fémek blstoaltásire iasstrlábaa és ■egyarovesdgon is fénköspont jött létre, as utóbbi Igasgatóságábaa sseropelt Vblsa Monfréd és tahi üsakár Is. Mlndes aaaaban lényegé
ben asm váltóstatott esőn, hogy a nyersanyagok beasaraásénél a
fémek, kttlBBöemn a rés blstosltáaa okosta a legnagyobb gondot.
4 Hadügynlnlastérlue as érintett vállalatok kérésére 1915 te-

#
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téberében bárom hónapén hcsséjárult shhoe, bog* a nyeroanytikok
nál a beeaersésl irat ragyák figyelembe, vele* Baafréd rögtön
elhatároeta.hogy aserblába, Bulgáriába és Söröfcorsaágba tűiéi
Hágai Bernét igesgatét, bssanált rés és egyéb nyersanyagok fal
kutatására. Ilyen jellegű tevékenység asonban kbsvotlecül érte
tette a két fésftöspeatot érdekkörét, o ae osstrdk Badügynlnlestórium érdeklődézérő a Mimeokott tislotseact atzKtTaxásáfi
hlvatkosva naa javasolta aa ut támogatását* As elutasité állás
pont rávilágít a kát féskööpont éles ellentételre, különösön
mivel aa érintett terület noa aa osetxák, hassa a magyar fée—
köspent érdekkörébe tartósott. Végül a köaöe haélgaagatáa lépett
fel batáreeettan as osstrák féaköspeat véleaényéval ssadban, Bé
vel as naa egyezett as érdekeivel, a némt féafcöspoot beleegyoaéaa után végül ser kerülhetett aa útra 4a a Seaarohla osófial
katonai Attaséjának jelentése cserlat Hegel november végén
.séfiába éxkasott a rögtön vásárolt 50 vagon fémet* /2l/
A megnövekedott termalés köretkastében egyre nahéakeaebbé éa
lassúbbá vélt a osállltáa. A megrakott vagonokftt a gyár gésaoe*
donyoival átvontatták aslnta a gyár agáas területén a H?V ooopo11 átvételi vágányára, inasa a BJlV vlllanymotorec moedonyal
továbbvitték a dunaparti pályaudvarra, majd a Ferencvárosi pá
lyaudvarra. A asállltás ilyen körülmények köattt rendkívül bo
nyolult volt áe egyre több surlédáahoe vesetett* Végül a
HadOgymlnlaetévlum 1919 ápriliséban ssaraééést kötött a HÍV
vesérlgasatéaágéval a vasat! aaállltáask bistoeitásdra. A gyér
folyanén asonban a HÉV kifogásolta, hág a gyártelepre as átvi
teli bisettaág cinére érkeaé vagonok raktárhiány alatt noa lot
tók kirakva* üs«ptantorban sár 19 000 korona késedelmi dijat
osémoltak fal*
Év gégéa a gyér igaagatéaéga elrendelte a vagonok neonnal1
kirakásét vasár- ée ünnepnapokén és saükség osstén éjjel is*
és asonban a tényleges problémákon nőm segíthetett* is üres
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vagonokat non tadták a gyárból kivontatni, a teliokot pádig
betolni* 1916-re a gyári iparvágány hoaaso nár elérte a 30 ko-t,
de még
ulDálgeaak egyetlen agy vágány vesetett ki a gyárból*
Közben Krobatin Weioe kóráeóre több leben Javasolta Harkányi
kereekedtíJDi miniszternek közvetlen vasútvonal ópitóeót a gyár
áe a Ferencvárosi pályaudvar között, is ezzel kapcsolatos mac»
beozólósekes, helyszíni esedÓkén ez ttgy fontosságára való te
kintettel, a Hadügyminisztérium ie képviseltette magát. As aj
vasútvonal azonban sértette a HÉV prlvllegiális J<p gait, ezt
enfe a törvényhozás utján lőhetett áthidalni. Ráadásul as épí
tési költségek meghaladták a 3 millió koronát, e* esimtéo oHök
kentette a Kereskedelmi Miniaztfelun lelkesedését, bár «*iss
Manfrád vállalté ennek viselését. így Harkányi a felelősséget
áthárítva réssletee indoklást kért Xrobatiatól. 1916 február
jában s HadUgymlnlsstériaa vesető képviselője helyesinl eaco
léJón ismételten megállapította, hegy • Beállítás veszélyes ée
késedelmes, egyben gyakorlatilag szinte lehetetlenné teasl a
esemályeeállitáet. Krobatln est követően ismételten állást
foglalt as uj vonal megépítés* mellett, de Harkányi Julius ele
jén őszei szemben a meglévő vasútvonal faljavítását Javasolta,
s végöl a hadügymialeater engedett. /22/
A lőszer és a lövedékgyártáo növelése megkövetelte as alapanyaggyártás fokozását is. 1915-1916 folyamán előbb két 32 t-ás
nartinkemencét építettek, majd ezt követően felállítottak agy
6 t-ás Harcolt elaktromos kemencét a különleges minősége acé
lok gyártására, tovább fejlesztették és kerezosttsitettfe a gásgmaazátorüsomet is, hat Kcrpoly rendszerű forgőroatélyee gáageserátert építettek, Így a generátortdepón összesen 14 gasasátar
dclgoaott. A melléktermékként keletkeaett hátrány hoeznositáeára felépült o kátzánydesetillálő üzem. Sbben az iáéban Jött létre
a vasöntöde, 1916-ban pedig megindult a durva ée flnom-aoélhengermö ée aa aoéllenes hengermű. A vasöntödében elsődlegesen a

• 220 -

orapnellekbes soUkságes vasgolyókat öntöttók, eszel kívánták
helyettesíteni, a háború* előtti ólomgolyókat, aaiknak a gyártása
as dTorthtdny eiatt lefaetettenáé vált, A fémműben előbb a osolaghengerde feji*artáoéré került sor, aoj4 a résls-uín* su^ít a
használt réz hasaneeitáeára üzaobe bolyeztfii a résslektrolizist.
tibsaakileg a legnagyobb probléaát a perissképosövekhoe ssUksógeo
öntecsek gyártása jelentette, aal nikkel tartalon sárgarézből
készült. Est egy dán szabadalom felhasználáséval oldották aog»
a rezet hárem 1 t-ás billenő kemencében olvasztották. A keoeaoéket köralakban helyezték él, a kár közepén a földbe süllyesztve
veit a
kokilla, aaelybe a hárem kemencéből egyidajülegá
öntötték a fémet, az öntecsek salya mintegy 9 t veit, / » /
A háború kitörése után különös gondot okozott a szükségéé
energia biztosítása, ennek érdekében a gyártelep a fővárostól
2500 LE energiát kapott, 4 * végleges megoldást as m a Jelent
hetett, miután a teljes mennyiség még igy Is esek mintegy
10 500 £8 veit, A yóvárosi Elektromos Bővek kelenföldi erősö
ve igi5 közepétől biztosította a fenti sssvgtlt, miután a
Wy^igyytr.taatAgiMi megfelelő lépéseket tett ennek érdekében
& Kereskedelmi Minisztériumnál, e i’eai megyei alispánnál éa a
budapesti polgármesternél, A kolenföldl erőmű egyik turbinájét
fél fordulattal járatták, annak érdekében, hegy Csepel a Duna
medrén keresztül lefektetett hárem kábelen 25 periódusa áramot
kopjon. Tég*ll az ér végére íéépUlt oz uj kaaónhán éo géptérén.
A kazázhiehmn hat 420 i fUtéfaUlstü M i k gyártmánya, M raná
szzfll tzrnf- z tarfrlnehézhez pedig egy 5500 kS-ee A M gyártmá
nya, — — 4— rendszerű tokiam üzemelt, Tárnál agyiéábem épült
a dunai viabaaaarzóao hárem zsivattyoval áa három visderité
mademeével,
Ebbe. as időszakban kiépült a gyár déli éa északi szenny
víz elvezető csatornája is,

á termelő Üzemek bővítésén kiflii nagyméretű raktárakat is
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küllőit építeni, 1915 októberében 2700 i elopturdletti raktárbalyiség— kéanUlt— el, — olenáUitáera váré lövedékek tá
rolására. Bnchbee járultok a munkások élbolyáééeét szolgáló
lakőbar— kok és egyéb hasonló létesítmény— . As építkezésekhez
astükséges téglát a saját, üaigetszentaiklósan létesített tágIfitM# flefilfp&l%ftfetft. — 1— 1? klQaCÍtá3& 25 COO táiZÜft fűlt nftrr
posta. A téglagyárból később Iparvágány la eagtlakesett. /24/
A magyarét— égi vállalatok túlnyomd többségével ellentétben veiss Manfréd anáaáxe nap okoséit nagyobb gondot a háborús
termelásre való átállás. Miközben a basenlá profilú diósgyőri
gyár is yemteséggel zárta ss elsé két háborús épet, addig
Csepel mladea képseletet fel— maié mértékben termelt éa jbredelaesett. Gyakorlatilag éppen a háború kitörését követően dmstílt fény asokxu a tártál— okra, uaalyokkal Veiss Manfréd readelkesett, blssan mintegy 13 millió korona mosgóaltáae egy évon belOl példátlan veit a asgyar gsnésságl életben. Annak el
lenére, bogy négyén aaoros kapcsolatban állt n Kereskedelmi
Bankkal, feltabetóen asm vett Igénybe bankhitelt, hanem saját
érából feáesta e berakásáé— at. Xgas — bee bcssájárult a hadirendelés— gyökarassa megváltosett gyakorlata la. Hérákban a
wméllttán— a megrendelése elnyerését körotdea jele— és — nel
át kellett leteenlm, es rássfen kösvetleattl a világháború ki
törése előtt megs-nt, sót egyes esetekben a BadUgyminisatérlnm a vételár 10 saásalékát előleg gyanánt folyásitotta. A
koxtfbb&a síUlftt 1914 dacw^rl n o AiUiőa iwrrindul ám ©&»
nyerése után welss Manfréd valóban kapott U millió korona elő
leget.
Aon— ellenére, hegy maga asm vett fel hitelt, tolás Manfréd
tökéletesen banánon!totta Bankkaposolataü• Számos — vállalté■órai delgomtatett, — ik még Ilyen jellegű termeié— — asm ren
déiként— megfeleld tőkével, eveknek a Karestedelai Be— kéasségesen nyújtott hitelt. /25/
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A csepeli gyártelep termeléséről, iövedelaesőeégérffil nem
diimjr rendelkezésre pontos, átfogó aüstck. bivetsloeau W*»
sótett tárlegekben szereplő csávókat Bár e kortdrsak bob vet
ték komolyan, bár feles Banfréd még esek clapján le feltehető
en as társság leemgyobb adófizetőjóvá vált* A fejlődést ezönben
jelsl, hegy eteknek as adatoknak as alapján s réssvénytárseoég
megalakulását követő két év alatt as Ingatlanok értéke as ere
deti nyolcszorosára, a <íép«k te berendezések értéke pedig kétaseresére emelkedett. A munkáslétm á m ugyanakkor mintegy hőtasorene volt a háború előttinek* Más csóvál a témáién felfu
tásának o h a tocábbi gépesítte volt as elsődlagas fonása,
hanem a munkaerő ásásának növelése* vagyis a világháború alatt
Jelentősei, csökkent a temelés hatékonysága.
1916 harmadik negyedévében a budapesti tüzérségi osartár
56 Billió korona értékű Beállítást másolt el teles Banfrédnok.
Decemberben a csepeli átvételi blsatteág pedig 20 mllllő korona
értékű éra átvételét igazolta. £sek as adatok naa jelentik a
gyár teljes temelés ét, hanem pasztán annak kimutatható túl
nyomó többségét. Vsa tartnlaassák a külföldi szállításokat, a
magyar honvédség rémére vég*tt munkákat, te ugyanakkor nagohbon foglalják as alvállalkozók tevékenyeégőt is. A háborús
nyereségre megbízható adaték egyáltalán nea állnak rendslkeste
re* Bsosléssk helyett célmerübb a köcsétott Bérlegeket ee@vizogálái. Hete szerint 1914-ban alndösme 2,6 mllllő korona
tiezta jörodelBo eredményezett a vállalat, ehhez azonban bíz
vást hozzáadhatjuk a tartalékként elkönyvelt 3,2 Billió koronás
összeget. 1915-ben a kimutatott nyereség 8*1 millió korona volt,
m 1914 évin félül képsott tartalékok peéfc 8,2 Billió, 1916baa 11,5 millió koronás nyereséget értek el, amihm járult s
tartalékalapok kiegészítése ujabb 2,1 mllllé koronával* Vagyis
a hivatalos mérlegek alspján Is 1914-bsn 5,8, 1915-ben 16,9
te 1916-ban 52,6 *11118 korona nyereséget ismert el a vállalat,
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három év alatt tehát 54*7 allllá koronát. Ugyanakkor 25 allllá
koronával emelkedett a résavénytársoság alaptőkéje /26/

A * TXA/4* táblásat/
á kortársak aár ebben aa Időben egyre esélaősé&asebben Ítél
ték m g a gyár Ilyen rohamos fejlődését* Veiss Manfréd clképocstő jMggaadagodáaát, la elleneék jobbról ée balrél egyaránt fel
háborodva találgatta aat a recés, aagyareraaágl Béretekkel aár
noa stérhető gasdagaágot, amit végsősoren a bábom blstoaitott.
A "koraánypárt" pedig tissteletteljes ámulattal adósott Beles
Manfréd soenielltáaának, a haaaflásg e fényes aegnyHvánolásának, aég Bródyt la lanytigUate 1916-ban a látvány éa teles beo cályieéao. JUbb aint fálávenásad tévlotáből aaonban nao nohés a
siker ffiSgbtt éoerevenai tusokat a saimptoaátot, aaalyek egyre
súlyosabbá tálé betegségére utaltak. A csepeli gyártelep a vi
lágháború előtt a oaga ötnaaikus fejlődéeévtl egy portosan,
oahbályoaau aűkUdő oaerkeaatro hasonlított, aalt végoőooron eág
a konjunkturális elkulaak aeo aavortak
a vlld^tdbora ha
tására, a "korlátlan" lehetőségek kUvetkestében ea a aeép éa
arányos teremtmény rohejaoaon defaraélődott, a acerkeect egyelő
re alig ésalelhetően akadosott áe eltorault. Mindenek a vóltosdack a legdrámaibb aődon a gyár ulkalneusottelnek helysetében
csapódtok le,
a a a
Aa 1917-ea esstendő agy Indult, hegy oa addigi fejlődés tö
retlennek lgárkasett. A gyalogsági lőasosgyártáaban Január li
án sikerült 2 767 500 darabot gyártani, aai aladon korábbi
teljesítményt aoosse foliilaolt. A tUsáraégt lövedékeknél nem ár
tok el hasonló eredményt, de a teraelés agy nappal korábban
itt In 18 263 darab volt, aai eea sokkal maradt el a háborús
oaucetől, különösen a gyalogsági lőHwrgyártásaál es a oauoo
paradox aődon a teraelés hanyatlásénak keodotét joleete. Aa
év folyásán a napi átlagos teljesítmény aár álig haladta aeg
aa 1 millió darabot, a aa aat jelentette, begy 1917-bon mintegy
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200 Billióval kovmobb lőszert eltarolt előállítani, nlnt 1918ben. A tüzérségi lövedékgyártée ezzel szemben non esett vissza,
sőt jelenőktalon mennyiségben uralkodott. /27/ /l. V/l/l és
VI/Vő. táblázatot/
zterényl ée Ladányi az első világháború gazdaságáról szóló
könyvükben e forralás általános vlsezraeáeát kizárólag szubjek
tív tényezőkkel ragyarázták. Sgy az államvasutak budapesti
gépgyárának önfőműhelyében oz agy főre jutó havi termelés a há
ború előtti 22.1 «r*eól 1917/10-re 13.4 g-re eoett vissza. Érve
lésük látszólag loglkuo* hiszen a világháború szinte gyök mL®*1
átalakította a hazai munkásságot, a ugyanakkor fokozódó nértékbon dooerellzálta azt. a rondolkozóore álló woloe Manfród gyéé1
*
termelési sorok elemzése azonban nem igazolja állításukat. ám
itteni golyóéntődében oz egy főre oeő termelés 191b decembere áo
1917 februárja között majdnem kétszeresére emelkedett. /2B/ A
durvahengoreoron pedig ez egy munkásra Jutó termelés 1917 feb
ruár-március éo lul7 aájua-junlus között folyamatosan több aint
kátezoreeére n

ő

t

t

,

/

2

9/

a tüzérségi lövedákgyártás tekét látezálog problémáméntea
volt. a termelés még 1917-ben le emelkedett, sz átlagra napi
teljaoltmény ragkttzelltatte a lú 000 darabot. A valóban Jó átlagssijesltaány mögött ámenben rendkívül BTáleőaágoe értékeli
voltak. Kimutatás csak a* eradnányra. vagy lagalábbla átlagra
Ilónapokról készült, de ra la megmutatja a toraolás agysnatloneégát. Így a napi átlag 1910 daeambaráben kereken 12 000 U m dák volt. 1917 januárjában 14 ouo. februárban geoo. máreiuebon
12 060. májmlmn 10 000, asaptamberben 14 000. oktáborban le
nét 12 000. 1917 ben tehát a Isgarsáaényeaahh kárra hónap tarüMriMNMi
az évi őaeztamelóa agyharmadót. A termelés
imiiilit az év végén aár fsltartáztathatotlaané vált. a prés
ma wlrfUIny miatt agy agára hónapra leállt* kaeenlá gondokkal
küszködött a többi özem le. Így ra raálmö alább október köze
pén. majd nememkor végén eménetelt etem hiányéban.
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A termelés fönntartása még azokban as üzooréazekbon la hiha
tatlan aráfeezltásokot követült, amolyakben eikorült a korábbi
teljesítményeket fokozni. A golyóöntödében éppen as említőt« köt
hónapbon mindöaexo kát olyan nap volt, amikor aaamlféla fennokodöe nem zavarta mag a termelést. Különbőzé hibák /áraakioaöa,
a ootorak logágáao. atb./ szinte naponta inmétlödtafc. a ahhoz
ogyrc inkább hozzájárult, hegy már a katonai parancsnoksóg la
egyro kevésbé tudta a nélkülözhetetlen fegyelmet fönntartani,
jpjn karácsonyén a már-már mogazofcottnál la jóval több munkásnö
maradt távol a munkától, február 2*-én az ójosakoi müosakbál
ugyan cchk hot munkáonö hiányzott, de a jelenlévők ouo voltck
hajlandók teljes Intenzitással dolgozni, a a műszaki tormaióoo
9 t-vol moradt el as aláad napitól /3U/
l9lO-bon már eaumlfála yazközzal nem aikarült az egyre inkább
elmélyüld válságot feltartóztatni. A tüzérségi lövedákgyórtóe
ugyan mág meghaladt a az I9l4-e© szintet, do az l9lG-0.t már
nem árts el. a gyalogsági lőszernél még a* alábbit saa eikorült
adhar a haditangmréasat az év közapán 9 és 12 cmaa in máikéira adott magrmaásláat. a Hmarddi óaosea gyárától
vlaezautaaitá válaast kapott, maisa Maáfrád oiáegyör és
heller fála aoélmO a liaátai■gaallllláMkri hivatkozott,
klttkowltz a nahám vlaaenyekra, a Thum fála acélmű, a üöhlar
gyár éa a traiaani Flaaher fála acélgyár pedig a tzáráiiányra.
.Monarchia gozduoági eröforrücwirwk rohamos kiaorülóoe
Csepelen a lagáloeebben a gyttlogaági láazargyórtáaben jelentkezett, A hadvezetés hiába követelte mór 1916 utolsó hónapjai
ban a termeláe fokozását, a lőpor ás esetenként a özén hiánya
lohatetlunné totta az igények kJUlógitócót. a legnagyobb prob
lémák azonban a hűvelyyyértásbon jelentkeztek aJtel as egyre
rosszabb nyersanyag kávotkeztáben a salejt már a 20 aaáralákot
la elérte. 1917 februárjában ütaiglanaaan teljesen lm kallótt
a láaaarok élesre azsroláeát. bben az láában a gyár
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B railliá töltény szállítását vállalták. »<* lyányokat a lehető
ségük határain belül minden szinten próbálták a legminimálisabbre korlátozni, a Honvédelmi Minisztérium 1917 olajától aár eook
havi 1 millió gyakorló Időzárt nanduit, de még ehhez is szükség
volt a Hadügyminisztérium hozzájárulására. A hüvolygyártácsul
kapcsolatod gondokot voohüvolyokkol kívánták megoldani, uj gé
peket állítottak be napi 200 000 voohüvoly olóállitásóhoz. ezek
o kloérlstsk azonban nem jártak tényleges orudnónnyol. /31/
1917 tavaszán « Hév végru - Ha non le az eredeti igénysknok
megfelelően - uj vágányokat. áHoraáoópOlutet, rondezó pálya
udvart, fütőlnizot és Javitónüholft épített Coopolon. Ugyanakkor
azonban a voeuti hatóeágok rendelkozéeal folytán a vasúti szál
lítás mojdnse teljesen ozünotolt. A fuvarozást Így szinte tel
jesen • gyár 220 lova biztosította, ezek viszont a túlterhelés
következtében teljesen legyengültük. Xgy mise Manfréd
Hadügyminisztériumtól négy pótkocsis teherautó vóeárlóeára kárt
engedélyt, ds csők kettőre kapott.
Maisa Manfréd ebben ez időszakban le jelentöa tökét invesz
tált a gyárba, uzaknek e beruházásoknak e jellege azonban gyö
keresen megváltozott, miután elsődlegesen nem gyártás foko
zását oélosték. honun a tereőkatruktura szólosltéaável e válságkivédáeát. Így 1917 kézapón üzembe helyezték ez uj acélszalaghengerdét. s nóg ugyanebben aa évben megkezdték egy uj 11 300
Us-e uj hengermű tervezését. Ugyanakkor jelentősen bővitették
e rézelektrolízist ée ez év végén megkezdték a cinnaluktroliziot. valamint a réagállc ée m amoniumezulfát gyártását le.
Gyakorlatilag a béketeraolés előkémitéeét jelentették az olyan
uj termékek, mint e gyalogság ée a tüzérség számére egyaránt
gyártott védőlemezek, szuronyok, sisakok éa katonai edények.
A csepeli gyártelep a Monarchia hadiiparúnak egyik legna
gyobb büeskeeégs volt, 1917-ben az Actc Kommandó dós (Criogeprosooquertlere 10 nopoo kirándulást szervezett bel- ée külföldi oealegee ujoégirék száméra, amelyre Cátzi Oszkár ie jelezte
részvételét.az ut egyik fő ettrokciáje e Hoioo Manfréd gyár
volt. /32/

—
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# vlléfj^áboruíifiA tényÍ0( veiwLÚgoo dttfH&li—
e4 á volt. haa pusztán annyiban. MMPWiyibwi véjjsöoorois Hlndoi;
fémfeldolgozó neyyüzon ok.honon éppen « háborúo fajiddáo kövsskMtibw h • válltlst vélt ncMook oz ország. Is.í.ob I W i |
wjjyik i*.‘
jiío<jyc/t>t» gyárává. »«l*ptorül*t8 bű négy ív alatt kör..—
háromsorosára nőtt. a baépltott torölet podijj u..jd négyszer. ■*
eáro* o gyárépületek szám* meghaladta a kétszázat. A gépok szá
ma a gyalogsági és tüzérségi léezergyértáebon szintén nógyezoroas> volt a háború alattinak, ez ooél gyártási kcapeeitá*
ugyanakkor ótsaürüsóro nétt. az erőgépek teljusltmónye kézül
négyazorouáro*
1014 augusrtuc 1. éo iolú oktábor
kásátt i 4 j7 ‘
.2>t $/V
gyalogsági ás « 961 665 áh tüzérségi léezar készült a gyében.
/* üzen te lje s t»rw«lée« ö.7-ozorvöér# vmelkou.ti, oas a vilá^-

háború alatt korokon 22 uu> vagon árut jo ien io tt, wsan belül
azonban nőtt a kéaztermákok aránya. lulb>ben ingatlanainak éa
borondoxóoolink értéke maghaladta a #u a ilix ó <í>r>n4t# aeoil>.'i.t
• részvénytárssáig tú l az évankéntl nyoraaégakan - ohí lolb bán a hivatalaa aérlag szarint la még mindig karokon S m lUié
I m in volt —a háború évntiNM 78 m illió koronás tartalékot ká»
paroit. /::->/

... konzervgyár e coopeli gyártelephez hasonló din-izm ussal
fejlődőt*. Nőim Monfréd káxvatlsnül • háború kitérd— után
6,4
korona értékében kapott kanzorvrondaláot • Hodügyminisztériumtól. 1016 közepén mór korokon SQ00 munkéa dolgozott
a orokoéri után. da mórolustól mór Ózamalt <00 műnké— 1 •
kihányni kuwzarvgyór la . ahol a mUl ásIgh— reáhat gyártották.
A “tórzagyórben” zintagy napi 0,8 millió h m - éa 1.6 millió
kóvókonzarv Jelentett* a háborús osmetormelóst. * tsíkon ko
rokon 60 épülőt ,Ult. o gépek éo beiWezósefc érióké padi*. 1.1

korona volt.

j
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I S l W m kanttól *1 • Éljspáttétiw k * M f w * gyártá sit, te
tűt nyersanyag hiányában »ár 1917 Márciusában la hallott állí
tani* a többi konzarvfajta ia *Mfc iatoan trnwil* aorara jutott,
hol * vágéserha, hol a dobozokhoz szükséges fém hiányzott m
folyamos torasléahsz, /~A/
J^IUwjÉtítiMkiJtilStíÜSÉÍwüaaítólilÉElltefiBi
Ilitál00 Tiszán István • háború végén a legnagyobb olioaeráeosl adózott M m Hanfrád i r l m t n á t "Csak kottd vélt
bot fiaink hitelessége ée teiss Manfréd
HsJ*
ha ltodvtutetöeógónk* közigazgatásunk és dlpioaóciénk la ilyen
tökéletesen tudott volna fujUénil*
<*kár oondta azt Tisza*
akér nos, tény, hogy teiao Manfréd boozédténa lőtt* ha náerél
•mm* hát Mosás vagyonáréi szőttek legendákat. X9l7-bon ok öczszoo ódája korokon 34 alUUd korona volt, o ex Mintegy 400-600
ollllás vagyonra engedett következtetni, A Generáli biztosító
98 Millió koronára beeaülta a coopoli gyárvóres értékét, u
gyárvezetés s ó já t felmérése pedig 137 Billió koronát Mutatott
ki a nyersanyagok* félkész és késztoraáksfc nélköl* ■tindozofc
etiópján Moská Zoltán 4-ÖOG Billió koronára* Kozna hónter pedig
már 7UO~7CiO Billió koronóra beeoOlte öeiaa Monfród vagyonát.
/SS/utak a számuk oeanlkóppen eaw pontosak* te nagyságrendi
leg oyyórteladón helytállóak. i M M Monfród s háború nlott
vette aog gróf Károlyi Lóosló 10
holdas terakegyhózi uradolaót 12 Millió koronáért* 0 a fővárosban nóg szóaos ingatlan
volt a tulajdonában* hogy a Lipót kérőt 4.* 10*« 12*• a
Pozsonyi ut 1.*
a Pannónia utea 5..a Hollón utca 4., 7..
a Tótra utca 6** a Mária Valéria utca IS.* a Vilaos esószór ut
07* * 29., a üaasawffy utoo 3.. a Podasniozky utea 2., 4.* a
Vési ut 181.. 105a.. az ndréasy ut 116. /37/
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1917 januárjában (tele* Manfréd U 780 000 korona névértékű
HÉV kérvényt véoérolt a Kereskedelmi Oonktói, majd 10 millió
kormáért Magyar Nemzeti Textilnüvok Rt. réaavényakat. febru
árban ujebb
9Billió korono névértékű HÉV részvényeke
ruárban ujobb 9 allllá korona névértékű HÉV részvényeket, aóroiusben 20.6 millió korona névértékű hodikölooén-kőtvényt, jú
liusban pádig 20 allllá korono névértékű álloal pénztárjegyet.
Lseknek jelentés részét e Kereskedőim Qank az év aéeodlk fa
lében aagaeabb árfolyamon visszavásárolté. / W

uelee Manfréd a Kereskedelmi Qank oldalén kölénéeon a 1*1tolbenkkol
B
z
o
áközéé vóllcilkozdebön vett részt aár-oár cz
te egyenrangú félként. 1916 augusztuséban az ország két vezető
nagybankja telise Msifréddal kévésen véoérolt ée adott el remén
zabot, árpát, bmbot és kukoricát. A kővetkező évken a kukorieaűzlatet aeglamételták. Ugyanakkor a Magyar Nitrogén MOtrégyogyér alapltóeéban/9allllá
•
K Ke
lékos részesedéssel vett részt. «elae Manfréd alréazoaként
390 000 korona értékben kopott részvényeket, a tagja lett az
Igazgatóságnak. 1917 októberében a két bank. e Nobel oinaaltgyór Rt. éa Zeiss Manfréd elunlt-elumtnlua konzereluaot alapí
tott oyyutílű róazooodóOGol, amelybe bő íélówal kőeőbb bovonték e pozsonyi Kábelgyárat ée e Wiener — rhmereln csoportot.
1917 végén Wsise Manfréd s Kereskedelmi t a É M kéeétsn mintegy
10-18 mlUlé leve slaptttévol bulgáriai fagyvorgyér foUllitáüát tervezte.
/59/

1914 novtziboröbo'i a hadi célokra azükaégoo féaok boczorzóeére béren aég rémévételével htok vállalkozás jött létre, eb
ben aotaa Mnnfréd természetesen döntő ezerepet jétesett, a vé
gül abbéi fejlődött ki az oeztrák ás o nagyér fómküzpont. Hoeonlé vállalkozóét hoztak később létre a hodeeragnek dolgosé
konzervgyárak ic. 191G-ban s beutoohe ü^nk vezetésével mogelokult a Magyar Földgáz Rt., amelynek egyik fő réazévényeeo a Koroukodalai üonk volt, *•■ ormok révén ttelee Manfréd 200 OOO ko
rona nóvórtékü részvényt jegyzett. /4ü/
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M ise Hunfréd ® háború évaibon clodko le t t az U.eő :.agy.'<r
jzftvö- és Kőtőgyárnak, • OVöüS-há* dt-msk. Halálakor igazgatójót gyászolta • Canz-Villi-csaági. • ttonz-bonublue. « Kerestaitirtirt Bank. • fal ■öaauyarnraiÉQl Hé»y»- éa Kohánfl, a Magyar
Általános b izto sító . olelnőkót a ítegyar Posztógyár, az OaztrékMagyar Allanvaeottóraaeág. a Fagyvar—éa Gépgyár a Vadásztál—
tény-. Gyutacs- óe P'óoárugyőr. .• ! >pitó elnökét a t-auntoal
Csöngrádasgyel Cukorgyár.
teles rtanfrúd vagyon* ralistt búlonó
aimbntúbi jGtwkw.yságl okúiéival foglalkoztatta a közvéleményt. /mikor 1914 nevenberóben augjalant a kormány fölhívása hadlkálcoán aláírá
sára, telcf az «loG k között jegyzett 3 mílliA korona értékben.
uzskhtK járultak -;«l»s Monfréd kszráoónyv^éss- a /hodl-/ ogíszeágügy torén. Mór 1013-bon adsnényaacottt a Magyar Vörös K-rotutnek agy föntganeutöt 32 8Ui korona értékben. 1914 jaktusában
a h^iiduyainlaztérxuoi.d* 1* fsiajóniott agyét.

g g a • kéboru kitárásét káaaoflen # w fáé hadikárházot
épített közadakozásból. A nogybunumázls képvlsolél neglehetőa

son szorény eazköattkkol részsaadtak a költaégokböl, teles üar<frád
au000 koronás felajánlásé aoeeze felülmúlta a többit.
Időközben azonban uajót rag- le öG dód koronával egy 2Ak> ágyas,
korszsrflsn berendezett kórhézberafckot építtetett, e október
27-én adott ót <_■ badlgnegatásnak. .íütoi úgy úwel később. i--rone József azöletéanepJa olkolnóból, 1915 augusztus 27-dn
alább 700 OOO koronát, uojd az öeezogot kétszer kiegészítve,
l.B e*tt«A koronát odenányeztt e közös és a oogyer hadsereg
részére építendő aodam túdőszenatórluo szénére. anelynek nognyltáeére 1917 oageratusében korölt sor.
1915 végén teles tenfréd 10 ote koronát üjó»tlott fal a

^i^ )jyf*»iMt*r4tná e lőszergyárakban to >y&_de .itiL-.tuk
tere, 1917 februárjában 100 060 borénál utalt ét a xrebntm
alapra, agy évvel később 33 800 körönéről szóló csekket kül
dött levélben jótékonyság! sálakra a hadOgytenlarrtériunnak, a
többi tagja le kivette részét ezekből ez akciókból*
így ..uícjs
ró'- kút l-ótty. főnöfcnókónt dolgozott *« élteit-

j
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n I M m , amiért s késés hsrflgsagntáa ki Is
tOntette éket. M r Wslss Manfréd aggódott, hogy esetleg estik
ttStténwt kopnak. A Sénos szanatóriumban Welss kéltségére s héború kezdete été 25 sebeséit tisztet ápoltak, kereken havi
20 000 koronáért.

1015-ben s Hűlt ée Cóvű kezdsaényezéaéro megalakult s
Hagyár Zalái .rohivum, hogy "hitelesen gyűjtse s zsldóaég *
világháború:, hőstetteit, s magyar-zöldé háborús dokumentumokat",
tannak előkészítő bizottságébon. majd elnökségében részt vett
.lujtondor bemét, Somfáid Pél, Kunco Ignác és mésofc mellett
t&slsa Hsnfréd la* /*!/
stelss Hanfréd gozdaaágl pozícióját nemesek gyérei, bankkepesolstsl, igazgatósági tagságéi erű ltették, hanem gyerwokelnefc házatsoágai is. Legidősebb lánya ifcuthner -Ifródot vélooztotts, oki ugyan a ueluaekbax képest kimondottan szegény
nek számított apja viszonylag jeiantöo# de non annyira jövedelnazé nagykareakadésévol, mégla képességeit s aég kűlénéson s
kenzwrvgyérben arsdményoean kamatoztatta, ahol 1918-től alnt
oégvezeté működőét. Később tagja lett a részvéttéreeeég Igaz
gatóságénak la.
fennél a házaóságnál sokkal többet jelentett Herlonna eskü
vője s kéeóbb egyre konzervatívabbá vélé Komfeld Hérleeal, aki
szintén nem rendelkezett rendkívüli vagyonnal, da részben örö
költe apja bétáimét, az 1909-ban elhunyt Komfeld Zslgmond
Csohorszéphél karéit a Hitelbankba, w w lynsk lü77-től igwtgn ■
tája lőtt* e Így e bank nagy felfutása la as d nevével kapeeulódott össze. A Hitelbank révéi* számos Jelöntés iparvállalat
Igazgatáséban vett részt, Így s Csízben. « Fegyvergyérben, az
erdélyi Kőolajfináéitóbon, a Brassói Cellulózé gyérben, stb.
Pia. bér mindvégig jelentős tényező volt s magyar gazdasági élet
ben, de azt nagyrészt éppen házasságénak köszönhette, azt a
kiamolkodfl szerepet, amit Komfeld Zalgmend töltött be, nem
volt kópoe átvonSl.
Mis s helyzet welss Hsnfréd harmadik vajéval, Ifj. chorln
Peronomml, akivel wstaa ibtay mér a világiéként ütőm kötött
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hazugságot, kaki szintén r.on akánsilyai*; szerepűt kellett foly
tatnia. «pj« - b politikai életnek io markáns egyéniség* *
lüíí9 -től ülnöki* volt o Salgótarjáni Kászánbányának. « BudapcetKlaujtizálK»-bivsivényö-Ö/o«M. HÉV «t-nak, *ajd « Sutíspest-Máromaroal ?l irwn'T— *°. az Esztergom ‘Tnrásrvdn Káazánbényánnfc, •

I

Vulkán Gépgyárnak, igazgatója *%gyar Franci# Uiztasitónak. a
#>«»f uanknak, • Msgyar Pamutiparnak. • i ...: ;.<J#ri Papirgyártá
Rt pétőrfalvi gyárénak, az Unfá erdáipari íit-nak. »tb ., • Ml##
donskelátt —gslaknláaátál
»O Xt x
ild it
epjóhoz hasonlóan uzintán Jogot végzett, nár egyetemi ávoibon
fölvetette «gy ónálló lib e r á lis bursooá párt olopitáoónek tor
v ét, to l nég sokéig foglalkoztatta, do végűi az lGOO-ee évok
középétél intanzivan bekapcsolódott a gazdasági álatba, igaz
gatósági tagja lő tt o salgótarjáni Xászénbányának, • Megver
Gyapjufenalgyárnak, • Nőm* Ceiozaláérugyárnsk, a nagyér
tilfectögyérnok, • Hungária Mészlpar Rt-nck, • nemzeti Egyetsölt Tcxtilaövoknak, o üudapooti izivnttyu- éo Gépgyárnak,
najyrr Brikettgyárnak, tth , *pj* Italéin után átvntte innak sze
repét a # 0 8 éa Így a aagyír gyáripar irányításában, s begy
az zár jóval pi ublmaUbaishh. ellentaondbeeabb, m m m azzaályae képssalgsin mulatt, kanam • hazai finánetaurxaaázia
magváltozatt hal metán. Maiam Manfrád halála után 4 le t t •
magyar gardasági ólat legnagyobb családi k éd á W k N éy ia * a
tényleges irányítója.
ttoias Manfrád fiai aüszaki egyetemet vágaztak - egyikük
Londonban is tcnult -, s a világHábaru áraiban kapcsolódtak be
a gyár irányításába, ueise Osná házassága szintén hozzájárult
s családi kapcsolatok azáleoltáoáhas. miután feleségűi vette
Mentég krzoábetet, s bár már az 4 név is Jól csöngött s gazda
sági kávékban, annál lényegesebb, hogy •
siód • hámomcág révén viszonylag tzorocobb ccalódi kapcsolati* került „
Hatvány óoutsch családdal. /42/
M r az uj rahaniti sorban tagjai látták a családi részvény
igrsstig igazgatóságának, az irányítás változatlanéi Maim
Manfrád karikan maradt, oki a ráazvénytáks falmaiéaalt is
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te^eo aértókben maga fedezte, -őt, miután bátyja többéves viszazavonultoóy után agy Dáes asUottl szanatáriuaben 1915 mércluaéban maghalt* részben az ő szerepét la átvette. Tevékenységé
nek hivatalos elismerése som maradt el. 1910 végén tagja lett
a feleőhóznafc. a Magyar Gyáripor ubböl « olkólaiból az orazág
“legnagyobb gyároséként. legnagyobb orgonizátoraként* önnopolte. 1918-ban megkapta a báréi oáltáságet la* e bár a ainioztertonáce a óla dijaontes odaítélését javasolta. Károly király naa
volt hajlandó azt a birodalom egyik leggazdagabb gyárosának
megadni, hiába interveniált Zichy. maisa Monfrédnsk végöl ki
hallott fizetnie a dijat. /45/
Weiaa Manfréd életének értékelése nehéz és ellentmondásos
feladat, amely elöl a történész, ha nem akar pusztán a regisztrá
lóéra szorítkozni, na® térhet ki. Nevéhez ozálodoége© indulatok
tapadnak, azmaálya körüli legendák hol klsetilüak. hol nagyvo
nalúnak mutatják. Hatalmas uradalom tulajdonosa volt, mógooa
lett belőle agy perére sem MUhirtokae. megmaradt polgárnak,
kereskedőnek. Kruppókhoz hasonlóan őt asm érdekelte, mire is
hűmnélják gyárim* termékeit, aótékonykodáeo - kOlánissn a há
ború alatt - kétségtelenül több tőből fakadt, de msek kőmül
meghatározó volt a kompenzálás Igénye a háború első számú hoazenélvaaője sgy— fiiam mám tehette mag. hogy na vállaljon
“oroszlánrészt” a háború látazat-torhclből. Őmazehmsonlitva a
tag Jótékonykodásra fordított hatalmae összegeket a háborús
nyereséggel, ezek legjobb esetben is csak morzsáknak tekinthe
tők. A háború áldozatainak, terheinek a tényleges vállalásához
ennek semmi köze nem volt, agyüttjárt a státusszal, de igazá
ból még stétuozszimbólumnak som nevezhető. Nyilván se emberi
fájdalom, • szenvedés weiaa Manfródot som hagyta érintetlenül.
ebbon vallásossága is motiválta, de ez legfeljebb a Jótékony
kodás hamis tudatának lehatott az eredője ée nem annak valódi
forrása.
Oródy Sándor két taljas napot töltött mellette, a legszem
betűnőbb eredmény, hogy szinte ezöro som tudta bimi. Nőm marod-
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élt0 • kívülállók vsénár® hozzá fórhototlönül# úzcrotto a zenét#
maga la bőgődül?# érúvkulze m k^^Mvészoti dijat ol»plt9ft«
ftvndktvül öntudatod volt# n m korost© a kor nagyjainak barátsá
gát, bár naponta forgolódott köröttük. Őrééy snstrlarchálidnak,
joviálisnak éo okosnak nevezte, üzleti levelezésében ritka
nyilvános megnyilatkozásaiban tőmér ám célratörd volt* űz a cél
ratörés volt éppen ogyénloégénafc kulcsa*
* vélemények nehezen hozhatók kásám nevezőre, holott «inöegyik a maga azéloőaégaaeévéei la Igaz# Lehetetlen a "csepeli
csodát" úgy méltatni, hogy abbéi na jusson a főszereplőnek, la»
hatatlan a háborút úgy elítélni, hogy az na vonatkozzék legna
gyobb heezonezerzőjére# Könnyű koapronl©ozuMként kínálkozik,
hogy 1014 lágyán a vízválasztó# csakhogy a világon a századfor
duló után talán nem volt olyan háború, fegyvere* öeazaoaapás,
melynél legalább az egyik fái na italos-féle tölténnyel lőtt
volna# Mindazok ellenére az • ez*rop alapvetően máé • világhá
ború előtt ét alatt#
A köznapi gondolkodás & hadiiparban • bolytól áe Idától füg
getlenül - az ogóas táraadolmat aujtó# aaetlog eojaktlve aegelepeaBOtt, végad eeran mégis "értelmetlen*, m p a á á U v ttvbtt
lát# A való*Á<jí>ar'í azonban az ipari anfofip^ f á *1 téftaT^ét-^hwr cp—
pun a hadiipar válhat külónöoan a modernizáció egyik hajtóerő*
jóvá, ami - multiplikáló hatása révén la * pozitiven bet a töb
bi iparig fejlődésére# ilyen ártelánban a teapell jyárnÉk mag
határozó ©sserepo volt a hazai Ipar fejlődőéiben#
A világháború kitöréce után gyökeresen eogvéltoxett a hely
zet# A gyár további fejlődén* kizárólegoean háború? célokét

szolgált# e megnövekedett bókeazükeóglethez la többezöröaon
tűimére tezetté vált# Méaezával ezek a bóvltéaok már n m Járul
ék hozzá a nigyar Ipar agéaaének fajttődéaéhaz# Ugyanakkor bérmilyen előrelátó volt la welaa Manfréd# e beMvotkcsó háború
méretei éa Időtartama meghaladta azokat a lehetőségeket# amelyo

• 235 két ez oz előrelátó© e gyárat folyamatoson továbbfajlesztvo
b i z to s íth a t o tt . A világháborúé "nagy ugrás" gyako rlatilag a
termelés ée a munkóslátezásm f e lf u tá s á t eredményezte, ezzel
nem t a r t o t t lé p é st a gyári berendezések fejlő d ése, nem beszél
ve az I n f r a s tr u k tú r á tó l, amely k á tá s z tró fá lla s é v á l t . A ko
rábbi szerves fe jlő d é s t tehát egy olyan aránytalan növekedés
v á l t o t t a f a l , amoly • e lte k in tv e a hadsereg érd ek eitő l - egyér
telműen negatívan h a to tt azöeezee többi te r ü l e tr e .
Nem Weise Manfréd robbantotta k i a világháborút. Mér osak
azért sem, mert a magyar flnánaburzsoázla sohasem rendelkezett
olyan közvetlen p o li tik a i hatalommal, hogy ilyen horderejű
kérdések eldöntésénél á llá s p o n tja meghatározó lehessen. Háborúé
propagandát som f e j t e t t k i, pragmatista üzletember v o lt , aki
egy bizonyos határon tú l nem v o lt hajlandó oselekedetölnek
közvetett h a tá s a it tudomásul venni, öródy rákérdezett Weiso
Manfréd foglalkozásénak komorságára. "A mesterségem ez - hang
z o tt a válasz - , és eekem nincs más gondom, hogy azt a lőhető
legtökéletesebben folytassam ." Cinikusan hangzik, pedig nem
oz.
Izzó fém látványa mindenkit lenyűgöz, fleioe Monfród
ennek bűvkörében é l t , nem engedte, nem engedhette tudatáig
h ato ln i o kérdés lényegét, vagyis,hogy hány ombor h a lá lá t
okozhatják o gyár külsőre békés termékül. M egszállottság v i t 
te f e l a csúcsra éa az a m egszállottság mentette meg a t t ó l ,
hogy ©zombosüljön a h a lá l gondolat á vol. weiss Manfréd szubJ e k tlv szándékai e lle n é re a hadi potenciál e rő s íté s é v e l, e
v ó lt fölényérzőt k io lck itácáv al o Monarchia katonai óa külpo
l i t i k a i vezető rétegének háborús o é lk ltü z é s s lt maga Is meghatározóan b efo ly áso lta. hűm egyszerűen a rró l van ©zó, hogy é r
dekűit v olt a fogyvorkezósbon ós Így a háborúban. Hiszen neggazdagodésának sgylk fontos e l ő f e l t é t e l e valóban a háború
v o lt, do e pénz, u p r o f it - és ebben uródynok v o lt igaza okkor már lényegábon nem m otiválta. A legendák s z e rin t a
Tanácsköztársaság alatt fuljüluntottók, hogy háromszáz öltö
nye van. az Andrómey u t l v i l i é t á tk u tató matrózok mindössze
hármat ta lá lt a k . Naponta 14-16 órát dolgozott, non volt sonmifólo szenvedélye, a z b z mégis, o Mű. Megszállott v o lt, s a já t
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művének aegezállotja, nár-ndr betegesen. A esopell gyér Ptdmó ■'
ro nem aakte volt, hanem eél, ée ennek s célnak rendelte elé
egész életét, e ha tehette volna, okár tat egén világot lo.

Oégodaoron az objektív funkaIák m ellett éppen ezekben a
vonásokban kereshetjük Wales Manfréd magitélé sénafc reália alap
j e lt .
egyik oldalon- akár mint egy képzeletbeli márlóg eorponydjében - é l i gazdasági zsen ialitása , ami az egész turnéi
ipar fejlődése szempontjából meghatározd v o lt. • másik oldalon .
pedig következetes kíméletlensége. A kapitalizmus valóban vér
ben éo aooeokban szü letik , nálunk ugyanúgy mint Nyugat-turépában. Eltekintve egy konzervatív, feudális kötöttségű alapállás
té l azt a tényt egyszerdán tudomásul k e ll vennünk. Ugyanokkor
azonban abbSl asm faragható arány, ha • téka érdekeinek aér
modernebb, szociálisabb szemlélet fa ló i mag inkább és biztosít
ja • nagyobb hatékonyságot, még ha annak fsllmsaréss önmagéban
pozitívan la értékelhető. A világháború egyértelműen feltárté,
hogy H ő s száméra éppenséggel nem a szo ciá lis szemlélőt volt
• mérvedé. Ha é rdekelnek a legbrutéllsshb éa akár n y ílt eróazsk fa la it mag • legjobban, akkor egy pillanatig asm habozott,
hogy álján vele. Ha k e lle tt - és főleg célszerűnek látszott (étkor csendőröket rendeltetett ki "szeretett*, ée valóban jól
fizetett munkásai ellen . A világháború a la tt az ilyen jellegű
egyedi oomtohMl általános, ás végűits mindent meghat árasé
sgyoágss rendszer elekült ki, amelynek alapjs a gsadoaágsn kí
vüli kényszer volt. m i m Manfréd egyéniségéhez tehát ugyanúgy
hozzátartozik az • feudális jellegű alapállás, mint • tőkéé aodernltáeiában betöltött szerep.
tutoa non választható
M

m

óla •

Vagyis

utolsó Manfréd azubjek

tőke objektív szerepétől.

Menfréd bizonyára szerető férj ée spe volt,hat gyer

meke lo emellett szélt, a tudjuk, mennyire megviselte 1904-ban
felesége halála.

A nagy

szerelem azonban a kezdettől

•

végig

Caapel vált. Utolsó Manfréd a azé eredeti érteimébán kemény
• g y i M M g volt, msgtirhototlsm. ^mthor a févdraa egész oojtéja
allane fordult, snitrar az országgyűlésen agyra gyuhraalÉan ám
agyra élssobhon támadt (Mi, mag saa razdűlt. .mikar a hdbora ml-
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kivonuld román csapatok után egy teljesen kifosztott üzoz ma
radt, ounkdhoz látott, hogy Bogoutasoo • lehoteflont, • gyárériá® feltérosztásét, -mikor a Tenáoafcőztároeeág alatt köztulaj
donba vatták az üzarot, öngyilkos latt. Ez a sikertelen öngyil
kossági kísérlet utólagos válasz Qródy három évvel korábbi kér
désére. A gyér nem meataraága veit, hanao « áleta. Nyugodt
öregkor vért volna ré unokái körében, naa kellett tartania a
bosszútól, ez öngillkeoaépl kísérlet után a konzarvgyérl mnká
sok küldtek hozzá orvost megmentésére. a a csapoltak is megrendőléssel fogadták a hirt.
Maisa Manfréd, hs nsa is kezdte “logoiul-, olyan pályát fu
tott üv, ősi szinte egyedülálló m addigi magyar tórtóneluobon,
közben falijait ez erőség alndsáig Isgnagyahh iparvállalata. 8*
a felfutás aindan oJbntmondásóval együtt raédkivOll jalantöságO.

A törvényhozás aár 1912-bon szabályozta a háború esetére szé

lé kivételes intézkedéseket, ille tv e • haitiszolgál taté—kot
/1912. os. óo uj. te../.
egyrészt tortoloazto a duaokrotikuo
jogok korlátozásét /gyülekezési jog, eejtóczebodoág, sztrájk
jog, 111. kizárás/, máorésat minden au (Svon a lu li fé r fi ezáoörs kőtelezővé te tte o laazil y szolgálatot. / A A / . ez a ároké
soknál zaga után vonta a aunkaviazony felzondhatatlanaágát. a
törvény a hadivaalés szoopontjábál fontáé vállalatok tulajdono
s a it, vezetőit kötelezte OzamOk folytatáséra, vagy akér étengodéaére, 1614 augeoztusában a alniaztertanáee azabélyozta az
ipari Osszak hadköteles alkalmazottainak helyzetét, az ille t é 
kes oinioztorok é lt e i k ije lö lt üzemekben meghagyták éllácukbor.
azokat • bahivott alb alaazotu tet, akiltot a tényleges katonai
szolgálat a ló l a honvédelmi Miniszter bórákban felron tott, i l 
letve a zár bahivott 38-48 éves korú alkalmazottakat, ügy hó
nappal később a Minisztertanács elhatározta, hagy összeírja as
iparban nélkülözhető alkalmazottakat és azt az őaszmlfést a
hadügyminiszter rendelkezésére bocsátja. /46/
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háború k lttrMwr • Itgnagyte hódiipari t a w k b n átve
vő bizottságai révén • hadlgozgatéo közvetlenül jelen volt. 1914
decenbor 28-én azonban a Hadúgyalnleztérlua - feltehetően az
'OK követeléaéra - • hadi uzolgáltatásokról szóló 1912.68.to.
18. §-a alapján olrandolto *a rand fanntartáaa és a katonai ér
telük tetei* értekéken • teása Manfréd gyér éa a Fogyvorgyér
katonai folügyalotét. Mintegy két háttal később a Honvédalai
Mlniaztériua la a fanti térvény hatálya alá randalta • két gyá
rat. A budapesti katonai puroncunokáig azonban tévoeon ügyértoiaozto otekat o rondolotokot, hagy a aér tekéié hatosod, bizottság
o katonai felügyeletet is butblti. okkor tohét o rondolatot
od acto tették, és o gyári katonai parancsnokok kinevezésére
végül csak l&lb aárciucában karolt oor. /4b/

Közben a Hud&gyainloztériua agy további rondáiétébon lehető
vé tette hadi aunkások /ozakaunkéook/ vezénylését a hadiipari
Ózonokba. A hadlaunkások vezénylését az illotékoo ketonéi paronoonokeégkk igényelhették a Hodbgynlnioztériuaon vagy a Hon
védéiül Minloztériiiaon keresztül a aogyai kOzigazgatéotél vagy
a törvényhatóságoktól, a kéeőbb kialakult gyakorlat szerint a
helyi közigazgatás o Honvédéin! ttlnlaztórluunek havonta jelen
tett* a rendelkezésre é llé aunkáeok szénét, a ainlaztériun *eotónként adta nsg a atektegln létszénét és a kivélaeztéot ionét
a helyi hözigazgatéo in tézte. A szaksunkéeoket ugyan külön ke
zelték . te azonos sódon. /47 /
Csepelen a háborús termelés kiterjesztését telte épitkezó-

ooknél kezdetben aegprébólték a nőket nehezebb fizikai aunkóru
.fogni /vogonkirakáe ée hasonló segédmunkák/, te az ne* járt
sikerrel. Így a gyér. alutén már 191e februárjában igényalt
aateHunkteakat a prétew ozétera. teraiue közepén 300 sünként
kért a fonti oélokra. Áprilisban ujabb 80 aunkáet vozényoltok
m gyérka. augusztusban, hivatkozva a bővítésekre ée Mzogaa
ciogbuto-jodicokro. 4üc fbt. Btjd navouboröor! vagonok kirakósá
ra előbb 100. aejd további 100 katonát vozényoltok • gyárba.
/4V
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A© Ilyen nádon vezényelt kotorták nemesek ez égető munkoerőgondokon segítettek* honon rendkívül ©Icáénak le bizonyultok.
miután bérezésük módjáról a ltodügymirilaztérium etak 1916 juiiu*
ú&ban intéződött# #Wr ausztriai Vas- éo Fémmunkás xövotségnek
címzett latrot txtrint "tényleges katonai személyek polgári
vállalatokhoz eodt ktvétole* esetekben vezényeltotnok éo Biodánkor aszol « föltétellel* hogy o vezényelt legénység o kincs
tári xoold ée ellátás mifemöntatisível* o senémájának ésegyáwlcégének és o helyi szokásokra* megfelelő i többi polgári mun
kással vogy folnontott katonakőtoles egyénnek teljesen azonos
mértékben díjazandó#* /49/
\

A háború kitörésekor o munkásság alapvetően elégedett volt
o korábbon kivívott eredményekkel# s ez kedvezd alapot nyújtott
m "esztálybéke* megteremtésére. Kér 1914 augusztuséban o gyér
igazgatósága éa munkássága közös segélyalapot létesített a
bevonult alkalmazottak családtagjainak támogatáséra* amelyhez
a munkások heti keresetük kát százalékával járultak hozzá. /GO/
A gyors győzelembe vetett hit szintén erősítette o töke ás
munka "szolidaritását*# A kölcsönös áldozatvállalás jegyében
tudomásul vették a röghöz kötést is* o a fogyóimat a bevonultatástól valé félolam még a szervezett munkások között ia to
vább szilárdította#
A gyér vezetése* pontosan felismerve a munkásság meghátrá
lását# a katonai parancsnokra és a k lspastl szolgablréra tá
maszkodva Igyekezett a számára kedvező helyzetet kihasználni.
A fokozatáé drágulás következtében romlottak a keresetek* amit
tovább rontott a gyár vezetése á lta l a szolgablrá Jóváhagyá
sával bevezetett pénzbüntetések rundszere is# A kötőnél hata
lomra támaszkodó tisztviselők embertelen mádon bántok e munkáookkel. A fokszádé kiz^űkr,iíjtiyclú isal szemben e helyi aTskozop11
vezeti csoportok tehetetlennek bizonyultak éa ez ellen á llá s
szinte te lje s egészében a munkáendkre hárult# Válaszul *a to
tónál porenoenekság nőket# családanyákat* leányokat esek azárt#
mert keresetük silánysága éa a mérnökök* művezetők durvasága
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alatt tiltakoztak, több napi elzárásra Ítélt, katonai őrjáratok
kal elővezettetett éa családanyákat több napra elszakítottak a
családjuktól.* /SÍ/ ükkor « munkóanőknok elvben még lohotfloégük
veit, hogy minkakönyvük klkéráeévol védekezzenek az Ilyen eljáréeeol szemben. A váleoz makro a kisárlötökre le elzárás volt.
A vasas ozokszervezet központi vozotőoégo több beadványban kö
vetelte a törvénytolenoógob felszámolásét. 1918 junlue 8-én le
détoltan a honvédőim miniszterhez fordultok beadványokkal,
melyekbon összegezték a csepeli munkások panaszolt. Másnap
- junlue 9-én - zavargások törtek ki a községben a drágaság al
att, a lakosság Összecsapott e rendőrséggel. Végül a mogaozduláo lotőráoérs kirendelték a katonaságot Is, s több személyt
letartóztattak.

a helyi hatalom szívásán tovább folytatta harcát a munkásság
ezervaaetelnek teljes azéteázása érdekében. Novemberben s gyár
katonai parancsnoka a vezényelt munkásoknak megtiltotta a szafcazorvszatl tagságot ős részvételüket gyűléseken. A központi ve
zetőség Ismét beadványban tiltakozott oz eljárás ellen. /B2/
A

dolgozókat a már említet* pénzbüntetések mellett anyagilag

súlyosan érintette es akkordok indokolatlan

emelése

ée a munka

idő meghoeazabbltéea, ez utóbbi automatikusan csökkentette a
tulórs-pótlókot. Mindez - a helyi csoport kényszerű bénultsá
ga ellenére - erősítette • azervezettségot. 1910 januárjában a
helyi csoport vezetőségében "Kohn szaktárs jelenti.hogy e gyér
ben e szervezetlen szaktársak úgy létezik tudatéra ébredtek,
hogy csakis szervezetük erejével bírják érdekeiket megvédeni,
ebből kifolyólag a vezetőségnek fel kell kéezOlni.hegy a szak

/ÖV A kezdeti illúzió
szétfeezlott. aér e hébere

tárcák Igényelt ki tudjuk elégíteni.*
• lidlmm— ől ■ áld—

tudlléidéről

terhel sújtották ugyan a bm rssoézts agyas rétegelt ée képvi
selőit le. de M ^ d M U t f t o g sem ebben e sértőkben, aémt a
munkásságot, tgyro etembetttnőbbé vélt e fagyaóztál cikkek
egyenlőtlen slosmtáss.

a

gyereew fti radírt

e közben a aéalk nyilváneeaégre karöltek

«

nunkáaek szűk tartalékait a háború

első háborúé nárlegsk ée az ratkbra bevallott hatalomé nye-
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rétegük. 1916 végére • munka ée töke *üzelidaritáss* végleg
felbomlott.
A azokszervezetek l91&-oe kongresszusán o k osztrák szerve
zet küldötte megfogalmazta est ok illuzlávesztéstt A "uurohhelten* jelesé elett azt értettük, hegy itt mindenkinek álé
kell rendelni e asga külön érdekeit, külön törekvésűi', a há
borús idd kényezerének. Mi naivan el le hittük azt, hogy m a
Jelesé fentinél ozáséra szél, dada azt kellett látnánk, hogy
a “jtirchhultuti" jelesé ellenére a téreaduloa agyasai itt vt;«jyonre, jólétre tesznek szert, eig a térssdslmtőbbl rétegei szogányeégben és nysaermságban húzzák keresztül a kitartás idejét.

A "Ourgfriede* jelszava pedig elveszi tálunk ennek lehetőságát. hegy felléphessünk aask ellen, akik egyik oldalon elve
szik tölünk szeretteinket, aésrdozröl a háború tartana alatt
Mérhetetlen nádon klzeáknányelnak bennünket.* /S4I
fokozódó ás egyre általánosabbá váló elégedetlenség és
szsnbsnállás aktívabb beavatkozásra kényszerítőtte az állm ot.
A köményen belül elsősorban a Harkányi vezette kereskedőim
társa fertő fel a legpontosabban a helyzetet felim e rte esetle
a

ge* engedmények látfontosságát.. Végül Márkányi én Hazad tárgyalésóinak sredfenyekáppen született neg 1916 juniu* 17-án n k m
vádelzi Miniszter lü9őü/19l&.ttt.uln.2ü/6.m. rendelete. 6z el
rendelte s drégesági pótlék fizetését, az akkordok rögzítését
/a munkások rovására n m változtatheták/. tulárázáanál a hábo
rú előtti aunkersnd alkalmazását / alnlaun 00 százalékos pót
lék fizetendő/, valanint a bárok kifizetését üzenszünet esetén
is. a rmdslst alapján survmták aag a Munkeögyi Panamkizottságst is, anely • szolgálati, bár- és aunkaviezonytoál sfemazá
panaszokkal veit hlvetett foglalkozni, a kiterjedt m üzemük
folytatására kötelezett Öaazsa vállalatra, a penmzblzetteágnak
biztooitsnia kellett s munkásak munkahely áe eás szakmabeli
gyárakkal aránysa bárét. Később e panaszbizottság működését ki
terjesztették • bányákra in, igy négy bizottságban adhödött
A s m - ás fémipari, bányaügyek, vegyesipari, gyári tisztviselők
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ügyei/. ■« elnöki teendőket a honvédelmi miniszter képviselője
látta el.
bizottságban o honvédelmi ni»ü zitcriuraoíi kívül kép
viselve volt a katonai porenesnokség. a pénzügyi éa a koreekedelál tároa, a Munkaadók atrventa és a tzáazavaut. /Később
abbéi • katonai peraneanokaég kimaradt./ .. bizottság végül mind
össze javaslati, véleményező. békítő jogkörrel rendelkezett.
M l egész ténykedését illuzórikussá tette. 1916 nyarán Orédy
ttrnS • vasas szakszervezet kérésére Interpailáolát nyújtott be
a képvlselöhézbon. Melyben kifogásolta a bizottság asük hatás
körét. knnsk eredményeképpen a honvédelmi alnlaztsr ujabb rende
letében bírói jogkörrel ruházta fel a panaszbizottságot a fel
lebbezés lehetősége nélkül.
A bizottság aúködéeének első évében a vas- ée féalpen tanács
397 panaszt vizsgált aeg. ebből Oü-dt jogtalannak talált, továb
bi 113-at szintén elutasított. 60-nél a tárgyalások egyezséggel
végződtek, e végül 68 esetben döntött a munkások javára. Később
ez az arány a mmkáeeág javára jelentősen javult. /Ső/
A panaszbizottság nem hazott döntő változást • sonkások hely

zetében. ügyvitele rendkívül hosszadalmas és bonyolult volt, Így
•ak esetben még a munkások jmvérm hozott döntései is jelenték
telenné váltak, “indexek ellenére létrehozását a Népszava agy
esetleges fordulat kezdetének tekintette, /öfi/. fis volt ugyanis
«e első eset.hogy s kormány hivatalsaan a munkásság érdekképvi
seleti szerveként ismerte el a szociáldemokrata szakszervuzotekat. és tárgyaié partnernek tekintette.
A panaszbizottság létrehozása gyáripari körökben nyugtalan

ságot keltett. Agy az állami hivatkozás további kiszélesítése
elsődlegesen ezek aegrvugtatéoét szolgálta.
Am 1914. 09. ős M 1916. 13. tőrvénysikk lehetővé tette a
hadiszolgáltatóéról szélé törvény további kiterjesztését. Miután
a honvédelmi winioxtor í. nAnloztertonócetűl 1916 januárjában
felhatalmazást kapott a térvények saját belátása szerinti al
kalmazáséra. wsiae Manfréd e két törvénycikkre hivatkozva kér
te s kereskedelmi Minisztert.hogy gondoskodjék a férfiakhoz
heeenlémn a női munkaerő helyhszkötéséről, 111. műnkére kény-
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ezerltéoéröl a katonai parancsnokság által. Á koreekodelml ainloztériumbél azonnal továbbították • kéráát üácobe, ahol sür
gős intézkedést Ígértek. Így született meg • honvéáelai ainieztor 2733/1‘Jlü. HM.eln. au. fn. randaleto. ez kimondtas ".mennyi
ben ex üzem folytonosságát ée teljesítőképességét veszélyeztető
jogellenes magatartás jelenségei oly munkások részéről merülné
nek fel. akikre nézve e munkaviszony azidőezerint még kizáró
lag o vállalattal kötött sxoraődéesn mlapul, fkát a hatáségok
a vonatkozó törvényes rendelkezések /X91A. évi L, 1915. évi
Xlll. to./ alapján közérdekből s vállalatnál teljesítendő axemélyoo szolgálatra fogják kötelezni." /57/, Ezt a rendelotet a
,;oia.. Manfrőd gyárban azonnal érvénybe léptették. enjd n-at tok
kal később a Fogyvergyárbnn is*
1910 végével lmjárt «e löls-ban kötött kollektív szerződée.
A ezaksxervaxetak ez év végén további háfom hónapra változás
nélkül meghooczabkltettnek nyilvánították azt. A honvédelmi ni
niezter január 17-1 ruodulcta azonban számos ponton e munkásság
számára kedvezőbb feltételeket irt alő. mint a kollektív exerKŐdáe. így az érintett szakszervezőtek 1910 április 17-án uj
•zeraöőést kötöttek a gyár vezetésével. Bt • háború időtarta
mára éo az ezt követé hat hón apra boti 00 érában /napi 10 é r t /
szabályozta e munkaidőt, ezen felül minden munkavégzés túlórá
nak minősült, amelyért 25, illetve 00 százalékos pótlék járt.
U^oülécr. „ nunkuuzünuti napokon iuljo-itett munkákhoz. /JU/
A szerződés a nőounkásoknak, segéámunkáoafcnaf. vlllanysxerslők-

nek, lakatosoknak.kdoövomeknak, écseknwk és kédmgosoknsfc /•meny
nyiben "kimutathatóan eoskály kereaettel bírnak"/ bérjavitéet
Ígért. Előírta az akkordok felölvizegálotát áe szükség szerin
ti korrigálását. Munkaszöntsltetés esetén az eleő 24 érét kö
vetően ■ rakvlrált munkásak tel#* órabérüket. a többiek
ess órabérük falát kapják.
uj a a m M ő a orvosolta a munkások egyse sérelmeit, ős
a trtfáMiihrr képest - különösen o gyMtsrssro megváltozott körül
mények között - visszalépést jelentett, e a háború terhelt léaz
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nyogáben változatlanul
aaunkésedgra hárít
e túlóra és oz üzeaezűneteitotós oaglahetdeon v&eozáo rondoöéeén túl a gyárvezetés puszta Ígéreteit tartalmazta, de aég
ezek ©ea vették kellően figyelembe a létfenntartási költségek
soalkodéoét. A szerződés legnagyobb fogyotékoooége azonban az
volt. hogy agyáltalán naa szabályozta a ozabszervazoti jogokat
és pusztán a aunkéaok köteleeoágelt rbgzltotto* "A gyárvezotőoég evvel /aéralnt az általa hozott "áldozatokkal"/ ... ösztön
zést akar adni, úgy a munkásoknak, aint azok vezetőinek, hogy
a jelenlegi súlyos viszályok között, oldőn o hazának minden
polgára teljes erőkifejtésére van szüksége, ezorgalooaal ée
iulkllooeretoooéygei ezor. iogyonek, hogy a gyúr összeo osztá
lyai óinál teljesebben oegfelslheeeenek • hodvezotőaég foko
zott Igényelnek, a gyér katonai paraneonokeógo elsősorban e
aunkéaok vezetőitől elvárja, hogy azon fokozott igények kielé
gítésére ounkotéroclk előtt jé példával elől járjanak és ©.-ök
re velő befolyásukat u ügy érdekében s legnagyobb jéakerctbl, ha kell. aogfelalő eréllyol érvényesítsék.* /BO/
A panaszbizottság működésének kezdetével, i l l . o k o lle k tív
osorzödéo oogkötéeével u j korszak kezdődött a ooopol l aunki s
oág aozgalaéban. A háború k itö ré s e sz in te te lje s e n aogbénito tto a sz e rv e z e ti é l e t e t , a h e ly i csoportok ekoiöképteleimé
v á lta k . Ezen a helyzeten csak a központi vezetőség a k tív s e g ít
ségévei lő h e te tt tú l j u t n i , a z z a l, hogy töbk ksvoosbb a lk a rra l
e l l á t t a a csep eliek / é s aés Oz—ok m unkatársainak/ közve tle n
érd ek k ép v iseletét. Végűi oz • tevékenység az egyik oldalon e l 
v e z e te tt s panaszbizottság lé te s íté s é h e z , 0 adóik oldalon elő
m ozdította a h e ly i szervezőt ú jra é le d é sé t éa fokosódé a k tiv i
záló d ását. A szakszervezeti vezetés teh át hatolna csúcséra ju 
t o t t . de «z Megfelelő továbblépés hiányéban Bogéban r e j t e t t e
o a—otéo ée i Munkásság k ö z ö tti e lle n té te k k ia lakul á s é t. Miu
tá n • panaszbizottság te vékenység# összességében nea iro d a i
nyezett kedvezd v á lto z á s t, éa saga a k o lle k tív szerződé $ sea
k ín é it o rra e o a a lfé le reményt, a vezetés éppon legnagyobb s i 
k e re i révén kokprsaittélédott s a já t föaagol e l ő t t . Csepel en
1910 tavaszén nagyobb a g itá c ió in d u lt a nők sz e rv e z e ttsé g é é rt.
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- 24a A nők, betanított éo oegédmunkéaok szervezése eér közvetlenül
• hőUj n i ülőt t kioséleeadstt. ük • tendencia 1916 végétől iccét
éelorőaödött ée ugyanakkor «z éltalánoa elnyomerodée közepette
csökkent a nunkéeok egyes rétegei közötti különbség erőéödőtt
as egység tudata. A nők ée a katonai blréekodéa alá nee tarto
zó férfiak gyakorlatilag átvették ka nee is e mozgalom irányitéeöt, de gyakorlati végrehajtói szerepét ée egyre h atáro zo t
tabban hangot adtak elégedetlenségüknek. A szorvssett eunkáenflk maguk közül műhelyenként b iz a lm a k a t v á la s z to tta k , a « nö
vekvő eUenállóa azonnal ntgeutatkezatt • tanaoléa caökkenéséban. Kisebb axtréjkofcrs is aar került - először a háború kitöré
se óta. Válaszul 1916 júniuséban a kispesti főszolgabíró öt
aunkéat alzéró ara Ítélt, a katonai parancsnok pedig a bevenulte tó s eszközét v á la s z to tta , az előbbi rendelkezés a nűeunkésok
r a . az utóbbi a k atonai fegyelem a l a t t á lló Munkásokra h a to tt
elem erővel, a végül ju n iu s 30-én s központi vezetőség jó v á hegyéea ée támogatása n élk ü l leállt ez egész gyér, b eleértv e a
kivezényelt katonákat i s . Miután a feetáeégok megígérték a l e 
ta rtó z ta to tta k szabadon h o csü tését. • munkások ju llu s 6-én ú jra
fe lv e tté k aminkét. /EK/
fis a eageaatdulée egyaránt sokkszerűen h a to tt • ezakszarvezet i vezatáare ée • k atonai hatóságokra. J u l ius O-én a Vas- ás
Féaaunkáeok központi vezetősége ós végrehajtó b iz o ttság a kör
le v e le t ad o tt k i , zelyben "éve in te tte " e sz e rv e z e tt munkás
ság o t. hogy s z o lid a r itá s t v á lla ljo n a osopollakkul. Ugyanaznap
a honvédelmi m in isz te r l2B 33/eln.4. ez. rondalotéval e lre n d e l
te • gyér s illta r iz é lA a é t. ütmek alap ján mintegy 12QQC munkást
népfolkolé osztagokba s o ro lta k , özek m ellé 6 tis z tb ő l éa 300
fős legénységből á lló k ereto sztag o t rendeltek k i Xnozédy Oyule
ezredes parancsnoksága a l a t t . / C l / A munkásokat fe le sk e tté k
éo k ite r je s z te tté k rájuk a katonai bíráskodást áe fegyelmi fő
nyi tó hatalm at. Termelő tevékenységükben v á lto z a tla n u l a g y ári
igazgatás a lá ta rto z ta k . Ugyanakkor az 1916.6.te . alapján l e 
hetővé v á lt 60 éa 68 évoe kor k ö z ö tti munkások rs k v lrá lá sa i s .
ecetemként azonban csak moziméilaan h at h é tre . A nőknél a
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Fogyvorgyárbanés Loepolan a fagyain! Jogkört non a katonai pa~
r&noaaok gyakorolta, honon at Hlotékm törvényhotéség, Hl# o
kispesti aiol^lró* A bolügyninloztor m/gusztus 4-én btjaUn#
tatts, hogy a csapol! lőszergyár fontaóságára való tekintettel
törvényjavaslotot fog a térvényhozás ólé terjooztoni o rendöroág
fölállításérél asspolsn# % agy héttol később nog Is történt#
/ W
fáz mz omménymr alap jaib an in g a tta m g a noetrég nég s z ilé rdnők lá ts z d kopcaolatrondoatarokot# Á prH lsban a Vám éa Fémun
kának .zsövoteégs blzváat k é rh e te tt öü O0ü koronás kölcsönt a
gyér Igassga tőségé t é l a fö lá llíta n d ó Munkám t f honhoz# Augusztus
végén a gyér vezetés* n ár megtagadta 15 c s e p e li k ü ld ö tt asm
bndségoláoét a vasasok országos közgyűlésére# A központi veze
tőség nlndan e rő fe s z íté s t m egkísérelt koraobi tekintélyének
h e ly re á ll! té s é r a , Vanozák H azainál j á r t a k i a küldöttük hétn*p l szbbodségoláoét# Hon v é le tle n , hogy a kongresszuson épputt a
eoopoll főbizalm i, Csorvonka H lklés v o ta tt# f a l a mutátások és a
szövetség k ö z ö tti távolodás k érd ését, mondván, "a munkáeögyl
Pp|ppjppppp11|jgP|m | ol t ö l t ö t t id ő t s a jn á lja , a z t jobb ügyre l m
h a to tt volna fö lh a sz n á ln i, s o r t az a b iz o ttsá g s maga nehézeégévsl csak panaszokat v á l to tt k i a nunkáeskbéi a szövotaég o llan#"
Ok tábor végén Hláklt* öt tagn csepeli köldöttségst vonatott
A M t t d l Oajékl ég OfismwkV Ttom István mlntoztorelnökhöz#
Tltaza az "audmeiu* végén maglgérta, hogy alaposabbon tájékozádik éa lehető&ég szerint slössgltl a munkások sérelmei
nek orvoslását, A Népszava - jogosan - már-már árulással vá
dolta a vasasokat áshatárazottan elitéit* az Hyon jellegű kí
sérleteket# a Vas- éa Fénnunkétok Lepje - értbotöan - védőimé
be vatta az (kőiét# bsisnarva annak burkolt céljátt "Ebben az
űjybun ncrtst nár zz oz egyedül fonto*,hogy a csopoli munkásság
fslpawaanalt bajaira tényleg nyerjen orvoslást és no oaalöd<
jék óbban a bizakodéoébon, hogy azon lépésével helyzetén ja
vított# Fontos továbbá on Is, hogy lm családul m i m hányta.
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oort ezzel
ahibájával érthetne magáruk e legtöbbet, • ez
tudna oaafc Igazi örömet szerezni ellenfelei táborában.*
A fizekazorvözuti vezetés aggodalma sgyáltalén

veit alopteleit, ezeptsmfoerben a gyári bizalmiéit — ismét felső Jóváha
gyó* nélkül - ellontámadást indítottak • ezakazervelst jogok
vieuzuálUUi. r. é a gyárbem ujabb eztrtj«: »rgU«.ik bent.lu*.;tak ki, amiket ossk katonai beavatkozáson! sikerült letörni.
Mláliteék felismerték, hogy egyezkedósi kísérleteik az államhaeredményteloneágük niatt eltávolítják a munkásságot a
központi vesetőségtől. .-ddigi politikájuk felsdóse képtelenség*
nsk tűnt, s Így vállalkoztak a r r a a msglehetössn kétes akció
ra. /ev
im

AB államhatalom szintén egyre inkább kényszerhelyzetbe ke
rült. A háború előtti demokretlkus jegek erfltaljss korlátamása
a hatalom gyakoriéi szénére lo felszámolta esőket z csatornákat,
amelyek korábbon alkalmasak voltfel a lillMlntz tájékoztatóéra
ás közvetlenre. AB infarmáslássmrmás aalnte teljes mértákhsn
az államhatalomra hárult, amelyhez viszont esek rendkívül bonyo
lult és bürokratikus oczkőasőfc élitek rendelkezésre. A kőzlgazgetási és katonai hatóságok Jelentései csak többszöri áttétel
után jutottak el minlazteriálie szintre. /B4/ A közvélemény
tükrözésének ám alakításának egyik Izghstdksnyhh eszköze* e
sejtő a oawnzre révén nem töltötte he azt a funkáiét.

A munkások korábbon akárkenfcrát ismereteik, akár olvasmá
nyaik révén nagy többségükben hittak az állam közvetítő, kie
gyenlít* szerepében. A ‘belső béke”, majd a panaszbizottság
felállítása - vagyis a közvetítő szerep efesitáae - kezdetben
fokozta azt ez illúziót. Hittak ebben, hegy az álleahetalee.
méltányolva áldozatvállalásukat, hajlandó az anyagi javak el
osztásánál Igndgztsdgrt törekedni, arddy trnd ennek szállo
dában beszélt az országgyűlés előtt* "a magyar munkásság en
nek a háborúnak ez ideje elett példásan viselkedett odakkün és
idzbsnn... a magyar munkásságnfei az m visziksdáss btirdmmll

j
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e»m<fcr< illotékou faktornak dicséretét, ».. ez e magyar műnkéj-

aég Hindun lehetőt Megtett a aoga munkájának éa faladatának
elvégzése érdekében.... miután akkor, amikor annak m munkésaégnak vrkölefii áű
>
tnaygi Javairól von azé. a legnagyo
re# a szervezkedés, az egyesülie. a gyülekezés joga ml van
véve tálai anyagi javakban, a megélhetés lehetősége tekinteté
ben adjuk meg neki mindazt, amit meg lehet neki adni." A > V
Miután azonban az államhatalom a panaszbizottság révén nem
volt képes az ellentéteket eom feloldani, sem onyhioni. maga
le ujebb ferráaévé vált. Tisza gaottuea ezt a folyamatot kíván
ta leplezni, ée törekvése itt találkozott a azokszervezeti
vuzutős orőfeszitősével, oaoly <w
oyu«ö«£C6tt felelő
séget kívánta - a Megkezdett utat folytatva - átháritnni.

oudivrtcl.i i«e«»ben egyrészt megkésett. nd-réezt egyre
kavéabé leplezhette az ál l ami beevotkossáo egyoldalúságét. Így
■ég azok az intézkedések .amelyok születésűkkor elsődlegesen
nem a munkásság ellen irányultok, agyra lafcább a mozgalom e l
fojtásának azWiőaalvá váltak, te ttaamak katonai felügyelet
alá halyezáse a karai Időszakban a tarmaláa folyamatosságát
kívánta b iztosítan i, ükkor z megyar éa a közös hadlgozgatáa
kápvloeldi, vezetői még bizalmas iratokban sem nevezték a kő
tárnál felügyeletet a nunVrtamncgal mi visszaszorítása eaafcözánők, még ha kétségkívül b etöltött is tibkok között Ilyen funk
c ió t. A gyárak tsljo s a lllta rlzá lá a a , a népőelkelö aunkásoaztagok fe lá llítá sa azonban aér nyílton éa (# s i M a maagai na
ellem irányult.
honvédelmi Mini .v: tórium 1917-at. értékelés-szerint a kod! smelgél tatásshré l árnál* törvény rondáik tméaai
"nagyon eredményesen elkalmazhaték olyan ooatekban. amikor
fontos hadiszolgáltat ásókat végző üzemekben a munkások mozgal
mai veszélyeztetik az üzen kontinuitását.,. A hodlsaelgálta
tá éi törvény alapján a katonai felügyelat a la tt á llá gyárak
nak b izto síto tt aunháeofc munkatelje sítményéve l kndvaeőak a
topaoztalatek." /GO/
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1917-ro a hadigazgatáe aár közel 000 (ízesre terjesztette ki
e katonai falúgyclzot. Februárig összesen 639 — 9 aunfcást
/kömtűk ISI 647 h h A m Ü i ^ hátaiazt— MtaHlftt— v* az—
közül 1917 februárjában aég hedinunká— ónt dolgozott 302 960
fő /abbéi 61 487 fő hadlözou— ben./ /G7/
A hodlgeagotéa a sztrájk— haté— ra azarvezett ounkáeoeztogokot 1917-bon század— ba. ül. zászlóaljakba osztatta áa pon
tosan ozabályazte oz— felépítését. uazerlnt az agyas zültorimáit OSKMk
PftfW QfKjÓ 02
összes hadköteles, az öeezoo hadiszolgálatra kötelezett—
/vagyis s 17 éves— ás s 10-60 év közötti alkelaatlanok/. Kül
földi ezárzazásu zz— éa— at és a tisztviselőket ugyan mai serozt— be, ds éket is kötélőzt— , begy állás— ben sognurodjonok.
— egyse század— látszáoa 1000-10 0 0 aunkás között oozoghotott
Aovooóbb fő * az— asz, több • zászlósij/. A szabályzat rögzí
tette a katonai főnyitö hetaloa lehetéaógolt éa a népfelkelők
nek a katonai szabályzat— értóláéban nogtiltotta a csal— vő
ráozvóaflt politikai egyiotokbon. A vsoutl üzen— ro hasonló, külön liSübály^ütot doJLcjUxtali ki#ss* ^ i t mz
ÖWWMÉI ouféá*
eeln— helyzete rendkívül visszás volt, aiután az üzez— non
állt— katonai felégyelet — ott, 'független* panau— ottaággcl
•os rondáikazt— , oaégls aliltarlzélt— őket. Coepolon eúozlóaljat állított— fel, sasly hat azázi— >ál állt,
üzea— áa bányák allltorlzáláeo nsa tsrtáztsthotta aár
fel a au— áo— oogzouduláaolt, Oolentő* sztrájk— re került sor
Petrozeényfasn, nsjd aájwsban Tatabányán, a hatan— pamnaan— ■
eáQ bevezetta a rögtönitáld eljárást áe halálos Ítélet— ot ho
zott. Sár as uralkodó kagyolsot gyakorolt, de az oeenóny— ügy
re 1— óbb zsgsutett— , hogy a aagyor illaaliztzl— fafeazatoaan
elveszti ellenőrzó— t az oeenóny— felett, e a hadsereg a közös
hsdögy— nisztóriua irányításával toljhetalnst gyakarsl. Úja—
sztrájk— tovább f— ózták ózta veszélyt, Így a Ganzban éa a
Mévnghan, az v—
41 hfllánáaen az jááoaatt ozsrepet, hagy ál
la— űzőéről volt azé, /GO/
az

A kormány én a hödigözgetós politikájában kizárólagossá vál
tok a ckxjtorló, adminisztratív intézkedések* Zgy szabályozták
az eljáróét passzív reszieztencie ecsetére, a 17 ávon aluliakat
la a katonai fonyitő hatolom hatáskörébe utalták, szigorú rend
szabályokat terveztek a ozolldaritáal sztrájkok letöráeóro,
otb. /m/
Orazágoöon ugyan 1917-ban agyra ozéloeubbon bontakozott ki
a munkásság szociális harca, Ceopolon a miniszterelnöki audionclát követően sikerült a vitáo kérdéseket tárgyalásos utón ren
dezni. Némileg elkerüli a az&kszervezotl vezetés toklntólyót
is megszilárdítani, azt nagy mértékben elősegítették az 1917
májusa ás doesmbere között folytatott nagyrészt eredményes bértárgyalások* /7b/

A munkásság • ás vezetői • a sorozatos csalódások utón a
"belső béka* fajéban mér csak gyökeres politikai reformokban
reménykedhetett. A kormánykörök ás a burzsoázia konzervativiz
musa azonban egyre kevesebb alapot szolgáltatott ehhez az il
lúzióhoz* Már 1917 folyamán a szociáldemokrata pártvezetés kez
deményezésére egyre inkább politikai követelések kerültek elő
térbe* Ezt a folyamatot az oroszországi események felgyorsí
tották* A Galilei Körben kikristályosodó forradalmi baloldalnak
sikerűit azabó Ervin révén kapcsolatba kerülnie az üzemi munkás
sággal is* Október végén második értekezletükön - amelyen meg
született a "Zlmmorwaldhoz csatlakozott magyarországi szocia
listák csoportja" - Mosolygó révén róezt vett a flM-gyár hét bi
zalmija la* novoobor 14-én a MÉMüüZ helyiségében tartották
ujebb értekezletüket mintegy 130 résztvevővel, zömükben a
Fegyvergyér, a Repülőgépgyár és a WM-gyér képviselők. |tt készí
tették elő a november 17-1 tüntetést* Donuár elején Duozynszke
és Sugár többizben járt Csepelen, sikerült e gyárba Is bejutóluk* /7V
januári általános sztrájk egyik központja már Csepel volt*
fennek helyi eredményeként a vállalat vezetése szabályozta az
a

rop ■
.ae^———

--
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----------- ■

— ffftl —
akkordnunkáfcnál a béralnlauaot én annak alapján kötelezte a
■unkáaoket • kiadott Bunkók elvégzésére. Egy hénappel későik
azonban az esztergályosok - okik már eleve elégedetlenek vei
tek e aegállepltett összeggel - 3*00 koronás oinlaélls érabért
követeltek. <z igazgatóság a kérést asgtagedta, ölre ez eaztorgályoook csak azokat az akkordaunkákat végezték el. anelyek
biztosították ez általuk követelt bérnlniajoot. <«z igazgatóság
jelentette e zunkanegtagadést e katonai paranoenoknafc. oki

- hatáskörét túllépve —kát árét tárgyalt az egyik igazgató j e 
lenlétében e bizalmakkal, A közvotitéai k ísérlet eredsénytelonöl végződött, a aunkáeokat a panaszbizottsághoz küldték ée
felszólították ökot e Munka azonnali felvételére.
est kővetően 6Ű esztergályos már feraéliean le Megtagadta •
■unkát. A katonai parancsnak bevonultatásukat tervezte, de nálkülözhetetlsnaágük a la tt ehhez ez igazgatéeág néz járult hozzá.
a eunkuoegtagedók száza előbb lau-ro, nujd 189-re szelkodett.
A katonai igazgatás e kömény egyetártéoévol elrendelte a had
bírói o ljéréet. e az ooztergélyoeekat Őrizetbe vették. A ee. ás
k ir. hedesztályhiráeágsn aáraiue HTt at kázöttkerült ser •
tárgyalásra, aeolynek során KJu ooztergályest katonai föggalemaártás cinén 2-4 havi fogságra íté lte k . Közüliét Ub-sn azonban
zár záreiuo 30-én újra jelentkeztek a gyárban és á p rilis 2-án
zegkezdták a zunkát.
/Ti/
Közben, aáraiue 4-én, ez esztergályeeok —orvomé b iaettságának kezdeaényazáeére a budapesti vas- ée gépgyárak esztergá
lyoséi ie gápaunkásol bejelentették, hogy csak 0 árát hajlandók
dolgosni* Ntneiue 7-án 33 gyárban délután nágyörskor ke i s
fejezték a zunkát. Másnapra a Gépgyárak Országsa ügyouulete
- a had igazgatás jóváhagyásával / ! / - • h—lit e r t azé gydrsk
t c l j - r ; «u~kí.c

k iz á r.a /aü itu g y

wX

T őt/.

Fsspal sw a gyárvauat éa a ktzáriossl együtt kisárlotot tott
a zezgal m korotok, « btzaim rendszer likvidálására. Végül
zéro i us lö-én « szekszorvuzst és zz Igazgatáság aagogyezáeét
követően Binásnfcl újra ZMnkáke á llt . Á prilis elején azonban aág
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mindig hűm voltak bizalmiak • gyárban, m eestergélyoe-eztréjk
tovább élezte a munkásság éo o szövőtűig közti feszültségeket.
a központi vezetőség fegyelmi utón elbocsátotta Cservenke Mik
lóst, mivel az az őt dologélő esztergályos szervező bizottság
álláspontját tette magáévá. A két testülot közötti viszony vég
leg elmérgesedett* ez eaztergélyosek denuneléléseal és s munkás
ság kijátszáséval vádolták s szövetség titkárét* /TS/
Májusben a villanyszerelők kezdtek mozgalmat béreik javítá
séért* majd azt követte e Júniusi általános sztrájk. A gyár
vezetés okkor mér határozottan követelt* egyeo bizalmiak lotartéztwtását. Ül. bevonultatésát. aullüsbans gyár kérésére a
fuozolgobiré hozzájárult, hogy as igazgutősáe biraégolául jogö
e korábbi 4 hsrena helyett 20 koronáig torjaájon "különösen
helyreéUitandé o afihalyfánöknak o azesiális zozgelmak követksztábsw meglazult tekintélyét*, .'mgueztusbsn o gyér összes f eaunkésa fordult kárulenmel az Igazgatósághoz, miután vulóbnn
jogos kövotolésoiknsk o pansozblzettség ooak nagyon töredéke
sen adott helyet. Velőjében zár nem le kérvényről volt sző, ha

mm figyelm eztetésről. "Meggyőződtünk már arról, hogy ez nee
érzelem, hanem erő ée hatolom kérdése." /T V
úezre o katonai jelen létre filapozott hatalmi struktúra o
gyártmw gyakorlatilag használhatétlenné vélt,összeom lott, a
keredlegényeég tagjel o magánéletben, koomaéhben. kévéházbehbmi
közvetlen, esetenként barit! kapesóletba kerültök • Munkásak
kal , A gyér peljpin és katonai vezetése számára egyértelművé
v é lt, hegy i koretlegányeág eröszshes fellép ése a munkáss ággal
esőmben keresztülvÜM tstlsn. A tényleges hatolom ebbon az Idá
ban rohamosan átkerült s eunkéook kesébe, akik feltehetően a
fogyvorgyérlakkal együttműködve. zár nonssak p o litik a i, de ka
tonai tényezőt le jolmntetMlu a gyér vezetése slegi l l s ée ez
ille g á lis szervezkedéssel szsmben egyoráwt tehetetlennek bi
zonyult.

~
.

* w m <»

Októberre sajátos helyzet alakult ki e
A wnkéuág
legális vesetói de jura aaomlfóle hotelommal sea rendelkeztek,
de facto ózonban nagyrészt m illegális tevákeység révén * igy
tltfcou fogyverraktárek létesítésével * « csepeli aunkéeság a
nemcsak aujót. hanam az egéaz ország sorsának alakítójává vélt.
A polgári demokratikus forradalom kitérése után a Nemzeti Ta
nács tagjai október 31. hajlóké* mór-mór sorsdöntőnek érezték
a csapollak aktív fellépését. "Mind azen tanácskoztunk, hogy
mennyi időn bőiül lehetnek Csepelről bent a munkások, páran
azt mondták, hogy eaak 9-re lehetnek itt /az •matériánál/* Te
hát* ha a boanyákokat azonnal ellenünk hozzák, úgy 4 árán be
lül teljesen azájjmlvemek bennünket** /7S/
III
A világháború az összes hadviselő ország iparát ás azzal
munkásosztályát le gyökeresen átalakította. Németországban 1913
ás IMS között mintegy 6 százalékkal székként az ipari MMkdoeág száma, de amíg a felnőtt /IS éven felüli/ férfi munkáooknál az 26 százalékos csökkenőét jelentett, eddig a felnőtt
wlkotfoft* Ex a tondenelo
lényegesen eltérően árványsoölt az egyes iparágakban, az alap
vetően hadiipari ágazatokban /fémipar, gépgyártás, villamossá
gi ás vegyipar/ mintegy 44 százalékkal növekedett a foglalkoz
tatott munkáelátazám. "míg ezek az iporágak a háború aldtt az
öeaaaufdtéeeágnafc mindössze 30,6 százalékát foglalkoztatták, ad
dig arányuk « háború alatt már 44,9 százalékot tett ki. a
hadiipari termelés folytonosságának biztosítását szolgálták a
felmentések, tat alkalmatlanok ée a hadifoglyok bevonása.
ntaunlié«ofc

46

Az Osztrák-Magyar Monarchia hedtüzomoibon a háború végén
1,2 allllá munkás dolgozott, annak 27 százaléka magyarországi
teamekben, ahol a felnőtt férfi munkásak száma 1917 végéra •
háború előtti szint falára csökkent, ugyanakkor, amikor az
ipmrl í * uXkjzt&t&t10k
íiü IQ ry•;ar:rnX4kkfl?X coűkkGfit úo c*s

'Ápurl ounkát>nSk

BjbxkíöGőO 0 BStáxiiXvkkai ooulkodott. A

hiányt olcőamrtmn a hodimunkások /az őmamaunMaadg lö pl azát o U k V pótolták, másodsorban pádig a hadifoglyok A * 2
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özemben e aérnetorezégl 3G 5&-kal/. Aa iparági eltolódd* hasonló
volt a nónotorszögihez, a vas-, féa- és gépipar 1917 végén
37 százalékkal több Bunkóét foglalkoztatott, aint a háború slőtt,
az Itt foglalkoztatottak aránya az öeszmunkéeséghoz képest 27
százalékról 42 százalékra emelkedett.
A háború következtében az egyik lényeges változás a női
munkaerő arányának növekedése volt, sz a aagyar Iparban 6-7
százalékos növekedést jólontott, e vas- és fémiparban szintén
6, a gépgyártásban pedig 9 százalékot. DsezehesenHa azonban
e kereken hétszeres németországi aránynövekedéssel, végső so
ron megállapítható, hogy a munkásság összetételében a világhá
ború Magyarországon megközelítőleg sem eredményezett olyan vál
tozásokat, mint az iparilag fajlattebb Nématorszégban. A döntő
éa a további fejlődést is befolyásoló átalakulás az iparági
etrukturébon zajlott Is. /7G/
Csepelen 1914 és 1917 között mintegy hétszeresére nőtt a
munkéslátszám ős azzal meghaladta a 20 000 főt. A nagy lAtezómfalfutóo ellenére a gyér 1917 nyaráig rendszeres munkaerőgon
dokkal küzdött, a hadiigazgatás által kezdeményezőtt admi
nisztratív intézkedések - bór megnohozitették a munkások tá
vozását - végső céljukat, a munkások bolyba- kötúoót non tud
ták biztosítani. Miközben - budapesti gépgyárakban a világhá
ború kezdetétől folyamotoucin csökkent u fluktuáció, addig csopulon csuk 1914-bon /vagyis az üzuuok nilitorizéláeét mogolőzöon/ elkerült megfelelő szintet elérni és ezt kővetően a helyzut rohamosan ronlott. /L. táblázat./
nők helyhez kótúua - amit végül oaak a Fogyvergyérben és
a MM-györben vezettek be- növekvő elégedetlenaég mellett nem
eredményezett lényeges változást, a munkásoknak aa esetek
többségében sikerült legális utón eegszabadulniuk a gyárból.
munkaerőhiány különösön nyaranta, a nagy aozögozdaoáyi mun
kák időjén, vált egyre feszítőbbé, amikor számos vezényelt m u n 
káét kellett szabadságolni. A gyárvezetés megszervezte, hogy
kőséplekoláeek tanáraik vezetésével félnapos sonkára érkezze
nek vonaton a gyárba. Ugyanekkor mér 1914 őszén beszüntették
a
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a tónonoképzéet Is, Két évvel későid) »elee Manfréd rokkant
katonatiszteket kért a Rokksnügyi Hivataltól ■ tüzérségi osz
tály szénára, Utadlag oloeó, da voUjábtn nem tvl kifizető
dő nudnkaerőnsk bizonyultak a* el*ős-erb»n orosz hadifoglyok,
s töaageass érkező fcoUclai és orosz loogyol hsdiwunkásoft,
sz erdélyi menekültek, »tb.
A gezdaoégl erőforrások ktmsröláaével, a ezénhiéimyal pérhuzaneeen sár 1917 végén egészen oás jellegi! probléma, a gyá
ron bc4.aU «unkanélkftlit*ég Jelentkezett. ö*a«tb*rb«* 6 790
sonkás volt Cnjwkn sonka nélkül. /77/
A gyári aunkáoeág összetételében bökővetkőzd változások
viszonylag korlátozottak voltok, kézileg nőtt • nők ée ősök
ként o 2ü és 40 év közötti férfiúk részaránya, éo azon tulsenőan a gyár törzsét képező aunkáseőg /vagyis oz, Melyik oz
őuszaocbUo után ia a gyárban soráét / lényegesen nos alakult
ét. A -

táblásatok/

A háború alőtt o csepeli Munkásságot a jól fizetett szskaunkéo éo az ölesé képzetlen munkaerő jellenezte. Így 1914
elején o férfi sunkéseeknek közel harmada korosétt napi 7 ko
rona felett.a létezés felduzzadása lényogsson megváltoztatte
s bérarányokat, bizonyos polorlzélédáet idézett elő, do öosszssoágét tekintve nagyfokú nivsllélédést urodsényezett, igy
1G17
•
kfeml 17
4
teá <82o ül
tjis-tete— te——t
e telte wtetete te4tel^^t.
etetete^^^te'tetetetete^^^teftete
W asásáLékl
—
kapott ntgii 7 koronánál segouabb bért. ebben oz időben a
gyár hivatalos kiautatása szerint s aunkásek közöl felénél a
napi bér ség sz ü koronát sas érte el, halott - sás ozésitésokksl öoozevotve - a közölt adatok o különböző pótlékokat is
•agukban foglalták. A 7 koronás bér ogy Öttagú család élclsiszerozilkságlotét sas fedezte /■ heti 07,30 «/, g kát kereső
jővsdelss épp hogy a legminisélisabb kiadásokra volt elég. /78/
Mos egyezerben orról van azé, hogy ssgakodt az a folyamat,
amely o háború előtt elsődlegesen a létfeltétalok fcéiezotos
javuláséban nyilvánult seg, honos sindoz a korábbinál jóval
alacsonyabb szintre zuhant viasza. 1917 elejére a sunkásság
helyzete az addigi sélypontro jutott, az élalaiszar- éo 0 sünknerőhiény, a kutomd felügyelőt ía u béruzér. adott sédje kö-

.
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vetkoztében ak
lzoákaányoldc, az elnyoaorodáo olyan ezIntőt öl
tött, oaoly az iparosodás kezdeteitől eltoklntvo toljosan iooorutlon volt aurópában. mz igozságügyBlnlsztérium meglehetősen
ezorény fogalaazáoa ozorlnt "az őlolaiozorok drágasága aindig
túlszárnyalta a béremelés— ot éa igen nehézé tette a munkátok
megélhetését* a látssálagooan aagosabb bér gyakran alapjában
véve kevesebbet jelent ás kövesebb értékű, aint normális vi
szonyok között ez alacsonyabb bér." E oögött aZ húzódott meg,
hogy s nunkáook reálbére alig báron óv alatt átlagosan a fö
lére esott vissza. A hadügyainiuztórlue reálisabbon Ítélte oog
a lioiyzstcti "Élt— Intvo a voozályholyzottői, a fronton lövők
nek jobb dolguk von, alnt az üzemlőknek,nivol ogyráazt nos kell
olyan nehéz munkát végezni, aásrászt jobb az ollátáB.* /7Q/
coepelon nea volt aunkáaálelaezáe, de a MÁV szolnoki oübolye ezooályzati konyhájának hotl étrendje alapján fogalnet al
kothatunk az ealitott “ellátásról*. Reggelente felváltva 0,0 1
teát vagy rántott levest szolgáltak fel, délben 0,6 1 érpekáealeveet /hetenként háromszor/ éa 40-60 dkg babfőzeléket vagy
kápoeztafőzeléket, esetleg paprikás krumplit vagy daráé tész
tát, vaa— rám pedig ledét o,o 1 levest, a minkések panaszaival szenbon a katonai bizottság szerint “aogállapltéet nyert,
hogy ez étkezés kisebb hibák dacára általánosságban jó áa bő
séges, a panaszait kásának a g p volt néal dohos szaga, orrnak
dacára azonban élvezhető ás oaborl táplálkozásra alkalmáé
volt." /ÖQ/
Szak m állapotok erre kényszerítőt ték a SH-gyár vezeté
sét, hogy felülvizsgálva a korábbi - és az adott körülaéry ok
között toljeson értéktulen - kollektív szerződést 1917 aájusétál egyé sután az sgyea szakmáim— 16-30 emázalékss drága
sági pótlékot biztosítson. bérez e péti— 1916 nyarára aár s
90 százalékot is elérhette, de bizonyos átmeneti javulás el
lenére a au— áo— helyzete különösen 1916-faan tovább romlott.
Az alapbér— az 1913-as kollektív szerződéshez képest átlsgo-
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aan miodöcszo 30 osáulttksl awlkedtaft, 8 Így a pótlékokkal •
asgiMudttt m A R M m I együtt la Csepelen nagyabb volt a
reáljövedelen eeökbané&e. aint átlagosan az országban.

te ogyru gyakoribb szónhióny 4a aa eszel kaposoletas nunkaklusée szintén a munkásokat sújtotta, a kivételes intézkedések
kilépésüket non tették lóhátévá ée ok elsődlegesen e hodügyoinleztőriun éltei fedezett segély előbb eeafc napi 8 körméig,
később aér csak 4 koronáig biztosította m teljes keresetet*
Crre e eélra • ainleztérlue 1917 imwbera ée 1918 júliusé
között Magyarországon 6*8 aillié koronát fordított. /Öl/
A bérviszonyok • Munkásság helyzetének esek egyik oldalát
tükrözik, özekből ez adatokból hiányaik "az élet valóságat
az ürus boltok alütt kora lmjáéiban aortúllé -uzonyok iár»dt*-úga. • féllábo-fálksru rokkantak, « aegozikkaét munkások háborúé
undora* • eápadtareu, vézna prollgyerokek éhsége, a ainden Cao
ládban otthonos gyéuz". /U2/ kasét aa adatok non tükrözik a na
pi lo-l6 érát dolgozó 13-10 éves lányok ée fiuk bozonyotoa erő
feszítését, aa sóstónként 36 éréit felycsaetee aunkét. a halálos
baleseteket. • védőberendezések hiányét. • ozeaélyezállitőe
teljes csődbe jutását, a késések alatti bírságokat, e. túlzsú
folt lakásokat, a kecekeél-lakéeekat, ez iszapos kutakat, ez
utcák bűzét, aa lülö-öo hialőJárványt ée aa 1918—eo kolerajár
ványt / a v
A gyári munkásodg falfutáeéval pérhuzemooon alntegy 1200
főre enelkadott • tlsztvlaelők aaáaa Is. Xeneretee, hegy álta
lában • tisztviselők életszínvonala a munkásokéval összehason
lítva Jobban romlott. ''lapjaiban a tisztviselők helyzete szán
on nem oakkel különbözött, sa I9lö-ne flzetieétlagak alntegy
30 Bzéaeláfckal haladták aeg e háború előttit, s végső ooron a
különböző pótlékok, aaolyok 1917-től ma^ualadták a tőnylegea
fizetőét, szolgáltak aa m i ie dé létbőltaégak faőaaéaéra. A
coopoll u«k,tok végső ooron azt matatjuk, hogy a tisztviselők
életszínvonalénak alakulása nea különbözött lányegeeen a mun
kásokétól ás ahhoz hasonlóan kis aártákbon olaaradt ez orszá
gáé átlagtél. A hivatalnoki kar különösen • besorolási rend'
ezurt córoluwstu, aló tón nagyrészük napid!jóként.jobb oeotbun
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hetldlj#'-Jtít)t dolgozott, o toY «<» ráozo«>ülh«tvtt * tuvidijí.eoknek Juttatott pőtlékokbél. Csak 1917 nysrén sikerült elérni,
hogy a n a p i é i jósakat sgy»ég«»«m hetidljesakké, az utóbbiakat
púdig hevKÜjoeokké nyilvánítsók. 6* as átooroUo azonbor.
gyakrnn járt együtt flzsiásssMdrantésosl.Másik eáreáMáhet,
tKoly szerint népi 10 érés munkaidőjükön túl végzőst munkújsétre semmiféle díjazást non kaptak, mindvégig nem orvosoltáh.
. *t«to«8Í hot'nfcör fíSMill,i-; u.jyon nos terjedt kt c tiwttvtaslőkrj, gyakorlatilag azonban ők Is taténál vagyait , .
Olt-A, ■> annak, illwtvu oltöoogostódéoük lövőiket:tőben slvoszltstték korábbi pozleiájukat. Helyzetük romlása és kiszolgál
tatottságuk tudatosodása o tisztviesldkst la eeervoModáere
ösztönözte. A háború négy éve alatt szinte szabályodon meglő■átélték o munkáeaág osztállyá szerveződését. Az első közös ek
eié* oág mindössze agy fizetéesmsléei kérőiem Jolentotts. de
w les Manfréd ezt is határozottan visszautasította* T á g
is idajdnnakt ... hoz fceoaálgstankl... Ktaguk az agyitlan sIc m ,
amely tálütt szabadon rondolkszam." /»?/ lmom jutottak el a
azokezervuzetl azorvuzkodésig, Hl. 1S17 nyarán s képezavs meg
fogalmazás* ozarlnt s világ legnagyobb tisztviselőnői sztrájkjá
hoz, amelyben egy hátán keresztül «00 hivatalnaknő vett riszt.
*ic:tvif «lák agyra kevésbé törték, hogy valbuolyik társuk
ne esőtltkozzen szervezetükhöz, aswlyntk álén korsnd Oka
vezető állt. 1917-bon Harc igazgsté közbenjárt -sUo Nwiírtdrál
Radványl Jenő igangatál klnovszáoo árdskáben. hogy oz
megszabaduljon a tbhbi tlostvlsulő maculcélésaltál. özek ti
joloneégafc magyarázzák azt a későbbi tényt, hogy a kát forroI n V r ogyao tisztviaaldk /igozgatát la beleértve/ uoghatérozé ssaropat játszottak. / W
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IS&gyarországon az üzemtőrténétÍrás a történelemtudomány vi
szonylag későn kialakult ágai közé tartozik* Ebben komoly sze
rep© volt többek között az orság viszonylagos ipari elmaradott
ságának, valamint a politikai konzervativizmusnak. Nőm véletlen
tehát, hogy a szélesebb üzemtőrténétÍrást a marxista tört érle

lemIránnak kellett megteremtenie. Üzen belül azonban mindmáig
további fékező tényezőként hat az üzemtőrténétÍrás összetett
jellege, ami a gyakorlatban olyan egymástól nagyon is eltérő
szakismeretet követel meg, amelyek egy személyben történő egye
sítése szinte ciképzelhetetlen. Hiszen az Uzemtörténet magában
foglalja a gazdaság, - a társadalom-, a munkásmozgalom-*, a tech
nikatörténetet, és nem utolsósorban a politika történetet is.
Ennek feltárása azonban megfelelő történelmi, szociológiai,
földrajzi, műszaki, közgazdasági, etb. ismereteket követel meg.
Jellemző, hogy a legtöbb üzemtörténeti feldolgozásból hiányzik
a tárgyszerűen megalapozott teehnikatőrténét, /eltekintve azok
tól a művektől, amelyek észrevehetően műszaki képzettégü szer
zőktől származnak, de ennek következtében a tényleges gazdaság
történet szorul háttérbe/, ami kétségkívül humán alapképzettoégü történész számára a legnehezebben megközelíthető. Természe
tesen a legideálisabb megoldás az lenne, ha Hanák Péter javas
latának megfelelően valóban kialakulna egy olyan azekemborgárda, amely "főfoglalkozásban" kutatná az üzemtőrténetet, s en
nek folyamán elsajátítaná az ehhez szükséges ismereteket, /l/
Ez azonban a mai szinten - és feltehetően még beláthatatlan
ideig - elképzelhetetlennek tűnik. Járhatóbb ut azonban Hanák
Péter másik javaslata, mégpedig megfelelő szerzőkollektlvák
kialakítása.
Mindez tehát aláhúzza a "teammunka" szükségességét, amit az
eddig megjelent üzentőrténéti kiadványok Is igazolnak, A helytörténétÍrás mellett ugyanis éppen az említett okok miatt az
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üBomtart&eti munkáknál találkozhattunk a legtöbb térécserz0vei /2/. A tdrsnzerzőség asonban Bajiinomboy kivétel nélkül
cahaoon jelentett valódi kollektív munkát, hanea végéé eorot
egymástól független tanulmányok közös megjelentetését. üsea

belül még Bitül nem mellékes — — pont, hogy ailyon alapon
történt as egyes területek
i
mv
'dlasztáoa. He
aok kell tekintetnünk a korok — érinti tagolást, aal legalább
elvben lehetCoógot nyújt olyan üaaatörténet megírására, — oly
eleget tud tenni — általunk elképzelt és a későbbiekben ismer
tetendő követelményoknak.

3ee ritkák azonban ezok a kiadványok esc, ahol a esétválaostáo térnék szerint történt. Ilyen jellegű aa 1965-ben megjolont
Csepel története is, 8 munkában Kubinyi András adja Csepel tör
ténetét a h-gyár alapításáig, ás Így ez a kötet legsgységeosbb
fejezető, Bereod S.Iván, Bánki György, Ince Siklós ée Jenői
Károly ez Usootörténct gazdaságtBrtécetl ágát, Beksay Zoltán
ás áruékor Slbor pedig a anakáeaoeealnit. A oaerkesztéo toljon
hiánya aég hangsúlyozottabban kiooell az ilyen jellegű felo—
fcds korlátéit. Az Üzentőrténét két ága agyadétól függetlenül,
párhuzamosan jelenik meg, ami aár önmagában is lehetetleoaé te
ául az egyik legfontosabb kérdés, mégpedig s keüő kUeaöahatá-

ylSÖjilatdt«
A folouctéo afiolk módja /tohét kerozakok szerint/ non jölor.
ti aaazhna l M | t e as M U t t t t hiány kikünöböléeét. A leg
több esetben ez említetthez képest esek zz a különbség, begy a
pártul— moc, egyméztél független vizsgálat kor— konként tteténlk, 80% igazét kell adzmnfc Hazák Péternek, — iker említett taanlaényéban felveti annak lehetéaégét, begy as egyéni feláaljezás fogyatékosságai as — ötben többenBzlzza reprodobélédjansk.
lg ily— felosztást a— ab— aár 8— nifb— ind— ólja — • tény,
bagy a feldolg— ott — gy—
eaégl üz— ik átlag— életkora 100
ér körül lahat- Aa a— ttat Inetlráa aár oalitett fogyatéhz— á
— la kívül hiányaik • gyakorlatilag teljes égé— ében — a eaar-

-
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vozettörténőt, tellát ae üzan ólat tormoléei caervozet* /j/
A edaik oldalon a munkAoaozgalOB történeti récsuok cuok rit
kán foglalkoznak a ounkáusá,. csociálio helysetdaek, élotoóojá-

i. :,
Lí ' :,* .
'..v :, .. . '
r
.
bizonyítói) nélkül belátható as a tény, hogy ennek vteeyilQtdz'G
éppen as decmtörtóiiot

a

legalkalmasabb*

kosylozitűedt

wooli ki i»i.uoc I'Ótor* n.á^cv-«6 kOvatalBÓay u r*
: Ád&Z
i-otói..:.': foltdráuas toborsódáaának forrásai, létosáao Boaaotételo, aeakképzsttsóg, nen óe kor eserint. Különösen fontos as
egyse kategóriák anyagi helysetónok vizsgálata." /4/ Teljes
ogóoBóbea hiáfiyzlk /htasen noe tartozik o aaakéüSOBgalOEÉiOz/
• tinstvioolők aosgalaai, helyzetük, cserepük as ttson irányitéadboa /éu oe a kérdés ionét clveret as ásó® mint ucorvosot
problooetikdhos./ - ab üaeatörténetl felüclgosdeok ugyanekkor
toljos nártókben olhu yogolják a különböző jobboldali sérv setek /lüroostóayccat ialiuták, nyilasok, vagy pl* a KIS/ be
folyását os egyse Uzceokhen* A legtöbb esetben látostek ilyen
oservoaotok ie <*- uji'c-r.t ...yilvíiavulű, he „ íOtx5woatór.Hjfc óppon
as UsootOrténet dbintJér. ragadható sec a legjobban*
As UsontSrtéaetlréo egyik legbonyolultabb óo legBoesetet(MHl M Í a Im • M É l f A N M A M i felMtlflÉM fi M M p f M i Ab*
tótoléco. Honok igazoldóéra a legoeéloéüégoüobb példákat lőhet
ne M p H I H i Ben egy M U d p á u A figyelhető M g "echaffaadoe und roffendoe Képitől" nos tudatos oogkUlöabösrtotéc,
olymódon, hogy a "tőke an oioh" eleve rnffend, de os adott
tőkóa, vagyis a tárgyalt Uaoc tulajdonooo, vozetője, etb.
as ochuffend. M as • kérdóa, amelynél as Useetőrténét sár
tágképp >11<1ssslbetstlp m "általános* történőiértól. Vagyis
egyetlen tőkén vóllalkoeő non itélhetó nog Banagétefi, hiasen
ilyenfajta aogitéléa alapja klséyélag a tékán osaaélyaa
"jé” éo Iroaae" tulajdonoégainak volaaiféla öassaeeí.o lőhet,
ami gasóasigtarténoti oldalról oagMselltve a vállalat faj16dáoáben nutatkosik oeg, eunkáonosgalon történeti oldalról
pcvii.. as tlDCD BUlikécüőjdLűE való viiscnyában.
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Ab eddigiekből kiderül, hogy aa üseotarténetisáe feladataicak folváaolduáüál a kevésbé "hálás1’ utat vál&astdttuk az üsootörtéoetlrác fogyatékosságainak felvetéoével, iooételteo hanguulyoesuk GEcnban, hogy
m
c
al
ehet célunk as egyes
lont UseBtSrtáoeti feldolgoeáaok eleeséee. hoggyőaődécüak ozotbán, hogy as üzentei: térétlrda legprobleoutlkusabb kédéoel éppoa as eddigi hláayocaégok felől küselithetók M g a legjobban*
Kétségtelen, hogy os üseotörténeti nunkők sorában egyse in
kább csSkkon a jubileumi kiadványok aránya, a negjelenó tanulHányok jelentés részét aacnban váltosatlanul es érintett Ucoook flnanesiroseák. ás ttoeeeébau feltétlenül pesitiv vonás
• elsősorban noo le anyagi aeeniioatból - hasion elvei
a vál
lalati igányt tUkrösl, onely aár jóval többet lát as Ózont firtónsti kutatásban, ólat egyesertt rekláaot. Sexaéesetooen es us
utóbbi aseapont is hat, ás se a hatás aár inkább negatívnak tekint
hető • Bea kétséges asonban, hogy esen belUl is öeesetettebb fo
lyattatok játeaaaafc szerepet, esélyeknél aaa féltétlezkl a rebláneíl W

0eőüloc.oo, hfuioE g y t l M

ookkai ü.ká.bb u aolytortc-

not kutatásánál la aegnyllvánuló lokálpetrlotlzsuG, ennek póz1tlv ás negatív oldalaival együtt* Aa Uswrtörténeten belül különBeen a sunkásnoagaloa történeténél aexül föl osgfogelBaaetlo>al, vagy akár aeg le fogninasva a "aagaaápitó ault", éa as ki
terjed annak p M t e i H M t e t i ágává is*
ka aág utópiának tűnik, hogy as üzemtőrtéoetnek meghatározó
cserepe legyen a vállalat életében* Bea kétségéé azonban, hegy
átfogó orsségoe aesdaeégi döntéseknél sár sok esetben nélkülöz
hetetlenül itflbeéj van a gaaéeeágttrténetl "háttér* pántoz isaeretére* la taaagflban perese aaglehetéses triviális aagéllapitéé, hiesen nyilvánvaló, hogy helyse politikai dBntéat tör
ténelmi ieaeretek nélkül képtelenség meghozni, a ugyanez
ugyonilyoa mértékben érvényes a cosdeaági oöntésekre la. lnr.o..
viszont aár csak egy lépée as a következtetés, hogy a válla
lati ásatásaknál a nipgaülaajgl érdekek, helyi aéottajgte, le
het (leégte! stb. asllett flgyeleebe kell veaai aa adott gyár
történetét is. /5/

'==«■=====
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Mlndes asoobaa ságié utópia, uárcsak ősért le, ourt —
Uscmtörtánotl
ilyen klváaolaoknak a a tudnak alegot
tenni. Otelló leegyoeerUsités loan asonbou őst as Ciaootörtéuotiréo iDgOs útjára lépő törtánácssofctöl ssámonkáml. GckitJ.
inkább aeghotároaő itt &a a tény, begy a vállalatok réoaéről
még nem merült fal annak iránya, kan— okaira aa adott koretek
között aaa térhettünk ki, bieson esek nár teljeooétübbou a
tttrtáncttudoBányon kívül eenak.
Már aa említett problémák is cegkövetelik a kutatás céljá
nak TOábatdroedaát, as üsoctörtánetnál Mgadbató al talán a
legkevésbé a pusztán doaakrlptiv eódaser* A Wl gyár k-nleti
Időszakánál Borsává két alapkérdés acgválaaselása válik le t
főfaladattá. As ogj/lkt ot eredőényosto, tette lehetővé, hotar
egy viszonylag későn alapított vállalat oa első világháború
ban as oreság legjelentősebb ttsemr legyen? * ctlaik, clL,c«
hatásokra vált Csepel 19lí>»19-ro a forradalmi auckáseosgaloa
legszilárdabb ■fellegvárává*? tazaéaaeteaen a kát kérdéa al—
ve olválaastbetetlan agyáétól, éa aaoaaal további kérdések
tucatját veti fel. A kutatás fó föladata tehát, hogy megfe
lelő választ adjon erre a két alapkérdésre.

ám slákkl késdéafeitevée magákén kardja, kegy Maaákkas
h«n«ni<nn oa ueoBtörténstkutatáfe olaptetű feladatának tartjuk
as adott osam egyedi sajátosságainak a pontos feltárását,
vagyis, hogy mlksw tér el a többi hasonló üzemtől ás miért?
as egyedi sajátosságok kmtetása agyanekker felveti a H a s
és egéas kérdés Msét, ürnel eljutotta— aa ttsmzlöitiueti ku
tatóé egyik legproblematikusabb, áe éppen ezért plridaáig aegneldc.tlon tőrületéne-. öyökorl a feléel^ozódokbeu. as croBÓgee
prcblánák kivstitéee, ^..toocbben vie-sakoroeőao ...e Oeoo
történetébea. A valóságban esoabsn esek a kásdáask Masat e«intan nagyon gyakran teljesen sás tornában Jeleatkesnek, vagy
ama is Jelaatkoaaak, Hl. egésssa kitáró problémák awMlwzk
fel. MmMk s jelenségnek a aagyaaásate aagysa is hásaafkhvó.
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68 oroaáű történetének kutatása Jövel előrefaalodottöbb seintőn
van* állandó tárasspentot jelont as UsáBtBrtéoet kutatójának Is*
látszólag aódseertani, valójában azonban eaonlálatl kérdés
oaBol kapcsolatban* hoyr aa UseotŰrténét kutatója allyen nődön
ábránólja ásókat as oraságos osanínyokot* asslyek valaeilyen
oóúot kapcsolódnak as Ubob tBrtónetéhoa. Ilyenek például
m cint ahojy orroot lpoa is xéautat - ások a mr-káaDosgal&l neooosdolások* amelyekben as Bossee budapesti nagyvállalat «nukáoedgéack legalább ogy résae réost vett* Ha a réesvétel sok
olyan esetben Is blstoara vehető* sálkor konkrét adatokkal
est non lehet alátéaaestanl* illetve hatása as Unt további
életérő kimutathatatlan. Kétségkívül as lioeotBrténetlráe alap
céljaival kerül as a történése aseafbe* aki est a nohéeoéget
úgy próbálja áthidalni, hogy korábbi feldoljosáaok alapján
réssleteoen leírja aagát as oreságos esenéoyt* ferséaseteoon
CB naa jelöntheti a nácik végletet seo, sálkor as (UsontBrténóas esoBbotünóon Járatlan Kagyerorseág történetében. Eeoénytalon és agyban slhlbásott célkltüséa, ha as ttssU h tlséss as
adott üsea történetével kívánja bemutatni as oroaáfí, vagy
akár •osak* as Iparág történetét.
is slaondottakbél as Is kiderülhetett,hsgy a fontos kiváfyt— v( elvárások tilsáéra sasi lakot •raooptot* adat as
— ekllit tettIrtUhut Biwéen iparvállalatnak* Utasnak olyan
sajátosságai vonnak, estlytk eltérő sédsaereket küvotelnök aag
a kutatótól* CsostOrtánetizásuak egyik legfőbb fogyatékossága
as utolsó évtlsedben talán éPP*° as, hagy ssinte kivétel nélkül
esonos kérdésekre* esonos nédszerekkel keres asonoe válását.
is 1914 előtti korBankkal foglalkosó OsantOrtánetiris egyik
logkrltikusabb pontja a fortáscsacényság* ’■ -oioo Baafréd gyár
történeténél as a prshllsa falaaásan teváayeamt. Ylaesryieg
nagy maártrtír állnak readalkaaéere niaoélaget források réeeadotokkal, snelyek asonbsa ritkán nyújtanak lehetőséget a gyár
fejlődésének áttekintésére* KagysrorBságon a tárgyalt korosok-
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re cpifóltclán asm léteznek ponton lelráeck a gyérről, átfogó
üoüceáJlitáoc*:, gazdasági áa gozdasá^oseáji elemzések, atb*
A nagy menoylcégü iratanyag áttekintése tehát esek ráeseroonényokkel járhatott*
Aa adatok ozükeeeégében koooly ezoropot játsaott, hogy a
Tö-gyár 1914-ig egyéni eég volt /1914-ben is esek formálisan
vált récsvőnytársceáciá/, e veaetáe gyakorlatilag íVelos üstíréd
közében összpontosult, akinek mindössze egyetlen egy ösozofoglaló feljegyzéso ooroát ránk. A Alt Oktaáiytár hányatott sor
on is megtizedelte a forrásokat, a második világháborúé bor—
búzások elől barlangokbaa helyezték biztonságba, az ötvenes
évek elején a papirhiány okosbatott érzékeny veszteséget, óig
végül azokért<5 kozokbo került. Mini ismeretes, a Hadtörténeti
Levéltár anyaga le meglőhetőoen hiányos erre aa időszakra.

Így a világháború előtti lédre ott is alig vonnak a gyár történőé
téré vonatkeeé források. A íóvárosi levéltár áe a reatoceyei
levéltár mennyiségileg ugyan sok forrással romáikteik, ée
esek egyrészt - érthető Bődön - nagyon asétaaőrton találhatók,
másrészt sünökben esek közvetve érintik a gyár történetét. A
szétszórtság jellemzi a sajtóanyagot le.
Alapvetően oáo a helyzet a bécsi hadtörténeti levéltár
iratanyagánál. Es ugyan meglehetősen hiányos, és Bég ilyen
állapotban is nemcsak megbízható, ée bőségéé és alapvető for
rásanyagot jelent.
A Weiau Sonfréd gyár éppen gigantikus fejlődésével neeosck
a történészek figyelmét vonzotta, «m a figyelem szépszámú fel
dolgozásban nyilvánult meg. Eltekintve egyes rövid - néhány
oldalas összefoglalásoktól /6/ többségük konoly, esetenként
színvonalas munka.
lapjainkban, oajnos, már egyre ritkábbak azok a régi szak
emberek /zömmel műszakiak/,akik több évtizedes tevékenysé
gükkel aa adott Usamboz kapcsolódva, aegkioérelnóL réozbon oo-
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lékeik, részben zajét kutatásaik alapján feldolgozni eunköholyük történetét, Csepelen az ötvenes évek végén czülotott ilyen
olképselés, e bár kiadvány formájában máig sem valósult mej,
néhány értékes kézirat mégis elkészült, zok közül különösen
katona Antal főmérnök tanulmánya történelmi márcévol aérve
la elsőrangú munka, nmoly egyébként a gyár teljes történetét
feldolgozza éz önmagában is méltó lenne publikálásra. Mellet
te üaeeskéri Károly nyújt bő és zömében megbízható informá
ciókat különösön e teles családról és as alapítást megelőző
évekről. A gyár 75 éves jubileuméra készült kiadvány egyik mű
helytanulmánya, Kocsis Zászló, Sémetb Gyula ée U&Lár István
kézirata, amely a C£Eü3ü történetét dolgozza fel, érdemi az
említettek mellett még figyelmet. A gyártelep építészeti tör
ténetét dolgozta fel Bzregszászy sémdor, oki saját térülőtén
kívül a gyár általános fejlődéséről is közöl adatokat.
A legjelentősebb feldolgozás asonban megjelent. Ez Beront!
S.Xván ée Bánki György aár említett tanulmánya. A szerzők ér
deme, hogy elsőként helyezték el a Válsz Manfréd gyár fejlődé
sét a magyar ipar történetében a legszélesebb látószöggel kö
zelítve meg a tárnát, a agyban meggyőzően ábrázolták tseiae
Manfréd harcát a magrendelésekért, ami a többi feldolgozásból
szinte teljesen hiányzott. Sekaay Zoltán munkéeaozgaloatSrténoti tanulmánya adatbőcégével lehetővé tette számunkra, hegy
megkíséreljük - a konkrét tényeken túl - általánosabb össze
függések felvázolásét,
Zárégondolatainkat azzal a megállapítással indítottuk, hogy
ez üzeotőrt énétÍrásra az elmaradottságok következtében még je
lentéé feladatok várnak. látszólag ennek a kijelentésnek mond
ellent egész tanulmányunk, e Így természetszerűleg merül fel
az a kérdés, hogy ilyen hiányosságok, hézagok mellett érdemes-e
feldolgozni egy olyan iparvállalat történetét, amelyről mér
'jelent meg komoly, átfogó tanulmányt Könnyű lenne a kérdés
oulye elől azzal kitérni, hegy erre a munkára éppen a Csepel
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7ao- és Főomürek táaaaatott igénft* Est o oogoiaást odr esek
ssért aoo vdlaostbatjak, nert o sorok Írója is jogosnak tartja
őst as Igényt,Boa pusstdn arról van ssó,
as orosdg legna
gyobb iparvállalata "megér* két faldolgosáat, bánon sokkal inkább
árról, bojy élve cs alsó feldolgosás nyújtotta előnyökkel, tovább
lépjünk oson, a a Barand SE.lván, Bánki György által nyújtott
rövid történetet kövesse ooet aér a réeslotoa történet, amaly
válásét oá as itt felvetett kérdésekre* Efcbas toroéssetosen önma
gában kevés a asersőnak as as érsése, begy még tud újat, fontosat,
"második misét" mondani, as olvasó faladata, hogy a döntést
aaghossa.
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II. Állami lpgrtáaoEatás a őuallgiauü korába
'
1./ Vö. Berend T.Iván - Bánki Györgyi Közép-Kelet-Európa gazda
sági fejlődése a 19.-20. században /Bp. 1976/ 117.11.9 111.
az általuk ismertetett müvekkel.
2./ Katus László megfogalmazásában: "A polgári forradalmat köve
tő hosszutávu gazdasági fejlődés tartalmát9 konkrét útját és
lépéseit kikerülhetetlen gazdasági szükségszerűséggel szabta
meg a lehetséges és lehetetlen dialektikája, a modern gazda
sági növekedés igényel és gazdasági struktúránk elmaradott
sága közötti szakadék." /A forradásra helye Magyarország gaz
dasági fejlődésében - A negyvennyolcas forradalom kérdései.
Bp. 1976. 74. 1./
2*/ Sándor Vilmost Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867-1900
/Bp. 1954./ 27.1.
4./ Grata Gusztáv: A dualizmus kora 1867-1918 /Budapest 1954/
I.kt. 254.1.
5./ Jekelfalussy József: Az ezredéves magyar állam és népe
/Bp, 1896/, 509. 520, 574, 581. 1.
6./ Graet, id.mü, I.kt. 255. 1.
Jekkelfalussy, id.mü, 509-515 1.
7./ Holléssy István: Fejezetek a magyar iparosodás történetéből
/?P, 1951/ 9.1.
Az egyesület 1878-ban pályázatot hirdetett a következő kér
déssel: "Micsoda okok követelik, hogy Magyarországon mindenekolőtt a magyar iparcikkek pártoltassanak? Mik az okai
annak, hogy a magyar iparoikkek nehezen képesek a külföldi
ekkel versenyezni, és mik volnának a versenyképesség eme
lésének eszközei?*1 A pályázatra öt mü érkezett, ezek közül
az egyesült Galgóczy Károly: "Az ipar fontossága Magyaror
szágon, hátramaradásának okai és előmozdításának eszközei*
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cicái 1660-ban Budapesten megjelent tanulmányát jutalmaz
ták, Egy nácik pályánál Edvi-Illéö léozló tollából Aradon
jolent meg szintén 1660-ban "A magyar iparpártolás fela
data" címmel,
Ezekben as években as ipartámogatásnak, iparpártolásnak
jelentős irodalma alakult ki, így Kublnyl lajosi Iparunk,
az iparosság hiányának okai és a fejlődés kellékei hazánk
ban /Bp, 1677/1
Budrony Soma: Iparpolitikai tanulmányok a hazai ipar eme
lése tárgyában /Bp, 1677/»Karika Antali Kiként emeljUk
iparunkat /Győr, 1676/« lienes Péteri Teendőink a hazai
ipar védelme éo emelése érdekében /Miskolc 1680/ 9 Dobránaeky Péteri Teremtsünk ipart Budapesten /Bp, 1680/1
Kiss Endres A ftazai ipar, mint társadalmi és nemzotgazde*#
sági ezükoéglet /Nyíregyháza 1880/| Oellérl Móri Az iparügy napi kérdései /Bp, 1680/1 Zichy Jenői Emlékirat a ma
gyar Iparfejlesztés érdekébon /Bp, 1880/,
8 ,/

Képviselőházi napló, 1676 nov, 25,

9*/ As iparfejlődés fontosságát egyik hossászólő sem vonta
kétségbe, a vita középpontjában az iparfejlődés éo az
Ausztriához fűződő vissony állt,
Kh,n, 167Ő jan, 28,
10,/ Képviselőházi irományok 1678-1881, 1096, sz,
11,/ Ez alapvetően megegyezett a későbbi törvényjavaslatban
foglaltakkal,
12,/ Katlekovlts Sándort Magyarország közgazdasági és közműve
lődési állapota ezeréves fennállásakor /Bp, 1898/
IZ.köt. 111-117.1.
15./ Irományok 1678-1881, 1076 sz,
14,/ Kh,n, 1861, máj, 11,
15,/ Heltai Ferenci Az állami beavatkozás határai as iparfej
lesztés körül - Nemzetgazdasági Szemle, 1889, november
855.1.

|
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16#/ 01 Ker.Mln. TI, 1690-1-5707/7843
17#/ vándor

íü .liLL.

351*1#

18#/ Id#Gyömrei Sándor - Vérteoy Mikidet Baross Gábor
/Bp, 1937•/ 157#1.
19#/ Kh#n. 1871# április 17#
20#/ Kh#n# 1674# junias 22# ée 24#
21#/ Bio Wlrteehaft In k#u#k# Heere /Wien 1903/, 37-38#l#
22#/ Közös ügyek tárgyalására a nagyér országgyűlés által
kiküldött bizottság naplója, 1879# de©# 19# 18Ő0#jan#12#
23•/ Közös ügyök bizottság irományai 1860# 10#oa# .
24#/ Közös ügyek bizottság naplója, 1887# november 18#
25#/ Közös ügyek bizottsági irományai 1888# 14#sz# 18ő9#16#sb #
ÓL Kor#Min#7Z* 1893-2-47445
26#/ Kh.n# 1880# április 24
Közös ügyek bizottság napló 1887# November 18#
Közös ügyek bizottság irományai 1889# 16#oz#
27#/ Sándor id#nü# 355#1#
28#/ OL Kér.Min# TI# 1890-1-5707/7843
29#/ Tö# OL üt# jkv# 1890# náro# 16# 9#ez#
30#/ Ez, ill# az a tény, hogy az osztrák miniszterrel folytatott
megbeszélésnek semmi nyoma nem maradt fenn, valószínűvé
teszi, hogy Barősz egyenesen ferene Józsefhez fordult annak eredeti utasításától eltérve -, a vele folytatandó
tárgyalásoktól érthetően több eredményt remélhetett#
31./ OL Kér.Min. TI# 1890-1-5707/7843
32#/ Irományok 1887-1892# 693#. ez# 711# ez#
33#/ Ez utóbbit megfogalmazatlanul az elsó törvény is tartalmazta,
de a gyakorlatban nem sikerül megvalósítani#
34#/ Irományok 1887-1892# 692#sz| 717#sz#
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- 271 35./ A kereskedelemügyi miniszternek 1890. fel működéséről a
törvényhozás álé terjesztett jelentése /Bp, 1891./
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36./ 01 Kor.Kin. TZ. 1896-2-4522j 67637
37./ Magyar Pénzügy 1893. 3. ez.
38./ így Békéscsabán a város képviselőterUlete a felállítandó
szövőgyár számára 100,000 forint kamatmentes kölcsönt, 10
hold földet, adókedvezményt és rendszeres segélyt szava
zott meg. /Magyar Pénzügy, 1898. 16. ez./
Pozsonyban egy amerikai gyáros, aki oeruzagyárét kívánt
létesíteni, az állami kedvezmények biztosítása után oloső
telket és a motorok meghajtásához olcsó gázt kért a város
tól. /Magyar Pénzügy, 1898. 19.sz./
39./ A m.klr.kormány 1898. évi működéséről óz az ország közál
lapotairól szóló jelentés óz statisztikai évkönyv
/Bp, 1899./ 68.1.
40./ A kereskedőitanügyi miniszternek 1689. évi Működéséről a
törvényhozás elé terjesztett jelentése /Bp, 1890/. 205.1.
41./ öo. 1891. /BP. 1892/ 336-337.1.
Uo. 1893, /BP. 1894/ 554. 1.
Uo. 1894 /Bp, 1895/ 530 1.
Emlékirat az iparfejlesztésről /Bp. 1904/ 12.1.
42./ A Kér.min. 1890 évi... jelentése /Bp, 1891/ 264.1.
43./ Közös ügyek bizottság irományai 1891. 17. esi 1892. 18.sz.
01ŐSZ közlemények 1904. 7.ez, 8.1
02. Kar.Min. TZ. 1893-2-47445
44./ Kh.n. 1893. december 15.
45./ Közös ügyek bizottság irományai 1895. 19.se.
A ker.min. 1897. évi .. jelentése /Bp. 1898/, 299.1.
Kriegsarohiv Béoo, Kriegaainisterium 1898. 13A 9-7/15
46./ Magyar Ipar 1900. 5»sz. 1.1

—

- 272 47*/ 0I> Kor.min. TI# 1890*1-5707
48*/ Kh#n# 1896* február 4*
49*/ Magyar Pénzügy 1898, 6#az#
50*/ Uo# 1899* 22# ez*
51*/ Uo* 1899* 3. ez#
52*/ Kormányok 1096-1901# ÜTI# 718 tus#
53#/ Kh#n# 1099* november 29#
54*/ A hassal Iparnak állami kedvezményekben való részesítésé
ről szélé 1899# évi 49#te# és végrehajtási utasítása
/Bp, 1900/#
55*/ Magyar Pénzügy 1900f 30# sz#
56#/ Xd#Honl Ipar 1901# 11# oz#
57*/ GY08Z Közlemények 1902# 4*sz# 17#1#
58#/ Uo# 1902# 37#, 39.sz#
59*/ Emlékirat az Iparfejlesztésről /Bp, 1904/ 19,62,72# 1#
60#/ A Kereskedelmi Minisztérium tevékenysége az 1906-1909#
években /Bp, 1909/, 366.1#
61./ Magyar Pénzügy 1899. 32. az.
62./ A közszállítások Ugye 1. fűz. /Bp. 1904/ 73-84.1.
Magyar Pénzügy 1900. 28. sz.
63./ 01082 Közlemények 1902. 3. ez., 27-29. 1.
64./ A közszállítások Ugye, X.fUz.
65./ Uo. 17. fűz. /Bp, 1905/
01082 Közlemények 1904, 13. oz. 6-9.1.
Emlékirat az Iparfejlesztésről 25-27. 1.
66#/ Honi Ipar 1900# 5# se#
67./ Közös ügyek bizottság irományai 1899. 19.se. 1900.11.se.
A m.kir. kormány 1900 évi működéséről ás aa ország közál
lapotairól szóló jelentés éz statisztikai évkönyv /Bő,/
/Bp, 1901/. 67-71.1.

----------

- 273 68*/ Közös ügyek bizottság irományai, 1903* 24# s*| 1902. 15*szj
1904* 15*az»
Közös ügyek bizottság napló 1903* febr. 22*
69•/ Honi Ipar 1903* 8* azt 9*sz*
70./ 6T0SZ Közlemények 1903. 7.

bb .,

3-4.1.

71./ üo. 4-17.1.
72./ Uo. 9.db , 34-36.li 1904. lO.sz. 3-17 1.
73./ Uo. 18-35.1.
74*/ Magyar Pénzügy, 1904* 8*sz*
75./ üo. 9.ee.
76./ GTOSZ Közlemények 1904. 12.s b ., 3-14. 1* 13.ee. 61.1;
1910. 54.ae. 8.1.
Szterényi-Ladányit A magyar ipar a világháborúban /Bp,
19Í#/ 181.1.
77./ Xh.n. 1906. olct. 20; 24.
76,/ Uo* okt* 22* lengyel Zoltán
79*/ Uo* nov* 5* Slmonyi-Semadam Sándor
80*/ Budapesti Hírlap 1906* okt*21*
81*/ 0X0SZ Közlemények 1907* 30#sb * U*l« 31.ez. 33-62*1*
82*/ Uo* 1906* 34*sz| 30-42*1*
83*/ A Kereskedelmi Minisztérium tevékenysége az 1906-1909*
években /Bp, 1909/
84#/ GXO&Z Közlemények 1910* 52.sz. 60-61* 1*
85*/ Kh*n* 1912* dee* 5*
86*/ Id. Kollár Id.mtt, 50* 1*
87*/ üsterreichisch-Ungarische Montan- und MetallindustrieZeitung und Bundsohau dér Kasohinenindustrie 1908* 5.ez*
88*/ Berend-Hánklt A magyar gazdaság száz éve /Bp, 1972/, 56*1*

\
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A m.kir. kormány 1912* évi raUködóso /Bp, 1915/. 84.1|
U.o. 1913 /Bp, 1915/ 71. 1.
89./ Xh.n. 1906. okt. 25.
90./ 0*082 Közlemények 1907. 50.se. 120-127. 1. ée 78. 1.
91./ Közös ügyek bizottság napló 1908. febr. 11.
úcterényi-Ladányi id.mü, 181.1.
A mr.kir.kormány 1910. évi működéé® /Bp, 1911/ 72.1.
92./ Magyar Gyáripar 1911. 6.sz*
93./ üo. 1912. 18. ee.
94./ Szterényi-tadányi, id.mü 161. 1.
95./ Yö. Uorond-Bánki* Magyarország gyáripara ae imperializmus
első világháború előtti időszakában 1900-1914. /Bp, 1955/
50-52. 1. Ezeknél a számoknál természetesen nem hagyhatók
figyelmen kívül a két Iparág eltérő sajátosságai. Ezárt
elsősorban nem a aunkáslétszámot, hanem a tervezett tőkebefektetést tartjuk meghatározónak.
Nem kétséges ugyanakkor,hogy léteznek itt nem részletezett
egyéb szempontok is, mint amilyen pl. - a Magyarországon
rendkívül fontos - foglalkoztatottság kérdése, amelyeknek
vizsgálatai kétségkívül szólhatnak a textilipar mellett is •
Mindez azonban lényegében nem változtat az eredeti Ipartá
mogatási koncepció elhibázottságán.
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in. A WclBB család

1./ Bármennyire is sajátos, szinte egyedülálló a Wodianer ós a
Harkányi család felemelkedése, a köztudat bennük véli fel
fedezni a hazai fináncburzsoázia kialakulásának "általános"
kioérőjelenségeit /kikeresstelkedés, nemesség vásárlása,
családi kapcsolatok a hagyományos uralkodó osztállyal, ögeszefonódás az államhatalommal/.
A kialakuló nagyburzsoáziára 1.:
Kezpelen Béla) Csoládkönyv I. Nemes családok, polgárésaládok
/Bp, 1940/| uő.t Magyar főrangú családok ^Bp. 1951/I uos
Magyar nemesi családok 1-11. köt. /Bp, 1911-1955/1 uői Ma
gyarországi zsidó és zsidó eredetű családok 1-5. köt. /Bp,
1952-35/»
tószegül úándori Hemes családok Fest vármegyében /Bp, 1899/.
A Magyar Oompase és a Compaoe /Leonhardt/ vonatkozó évfolya
mai:
Kárai üyula: Ua*yar lparíajlődás 1790-1(148 /Bp, 1951/.
Lederer Emma: A kapitalizmus kezdetei Magyarországon
Sándor Vilmos: Id.mü.
Berend T.Iváni- Ránki György: Magyarország gyáripara az
imperializmus első világháború előtti időszakában 1900-1914.
Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1873-ban.
Tanulmányok Budapest múltjából, XVIII# köt. /Bp, 1971./
üő: Budapest legnagyobb adófizetői 188-ban.
2BM XIX. köt. /Bp, 1972/
Bő: Budapest legnagyobb adófizetői 1905-1917 TBM XVXI.köt.
/Bp, 1966./
Wllllam 0. MoCagg: Jewlsh Hobles and Geniuges in Modem
Hungary /Boulder, 1972/
2./ 01 Filmtár 3567/68.
Balla Vilmos: A vadember /Bp. 1923/, 68-72.1.
Budapesti Közlöny, 1870. nov. 16.
Cégbíróság Og 32456
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3*/ QL m KönyvelőBég 1875-06 Napló, 1876-77 főkönyv#
4#/ Loderer Emmát id#nüf 220# 1#
5*/ Weiss Bértholdj A jegybankiig? reformja /Pest 1870/*
6./ KA KM 1877 12A 21-41/1.
7./ A funkcióváltást részletesen ismerteti Hanák Péter Int
Magyarország története VII.köt. /Bp, 1978/j 441-467 1.
8./ KA KM 1897 5A 6-30/105. 12A 60-1/471
1880 3A 50-l/47|
1909 Prás 5-48/20.
Cégbíróság Egyéni cégek jegyzéke, l.köt. 89.1.
Pestor Lloysi 1922. dec. 27.
9./ 01

m KönyvelőBég 1880-1881 Főkönyv

10./ Balla ld.mU. 65.1.
PL. Inn.Uc. Közp.Irattár 1X1. 1885/1834., 1413/1884., 1958/1864
2012/1884., 2146/1884.,66/1886.,642/1885.,2214/1885.,
164/1885.,808/1887.,2414/1888.,808/1889.
Cégbíróság Cg. 2691.
11./ telsz Berthold terménykereskedő oégét csak 1892 januárjában
szüntette meg.
KA KM 1884 12A 12-1/1-3., 1886 12A 22-1/1-6., 1909 Prás
5-48/20.
Cégbíróság Egyéni eégek jegyzéke é l.kt.89.1.
12./ 01 FIK.Mik. VI.1891-243o93/64161
13./ 01 Kér.Min. TZ, 1891-243o93/6416l.
WM Okmánytár 33h/l7.
Dégbiróság Og. 2691.
Kovács Antalt A Csepel Tas- éa Fémművek története és műszaki
fejlődése /Kézirat/,
14./ Magyar Pénzügy 1693.10.sz., 1895.9.sz., 1696.6.ez.37.sz.
1897.9.sz., 1889.6.sz., 1899.5*sz.,13.ss.30.ss.
1900.9.az.,14.ua., 51.sz., 1901.5.sz«,1903.10.sz.

- 277 15•/ Cégbíróság Cg.112.
16./ Kh.n. 1860. ápr. 24.
Köböd ügyek bizottság napló 1887.nov.13.
IIX1 HM 1890.eln.6048a
Cégbíróság Cg. 2192.
01 Kir.sze.kör.min.1892. eln. 1044.
17./ Közös ügyek bizottsági irományai 1889.16.sz.
Fémipar 1891.6.*z.
Magyar Pénzügy 1695.15.sz., 24.ez#, 36.8b «, 1897.24.sz .
1898.25.sz., 1900.14.sz., 1901.14.ss.,
1905.22.sz.
Fémipari Szemle 1898.2.sz., 16-17.az.
18./ Cégbíróság Cg.
Magyar Pénzügy 1698.50.sz.,1899.12.ss.,1901.22.sz.,1905.6.se.
19./ 01 HKXK ált.Ír. 1889-5542., 4167.
Pl.Tan.tto.Köap.Irattár IX.5/1886., 51922/1886.,1.1248/1892.,
Polg.m.eln.557/1892.
01.Klr.&zea.kör.mln. 1896, eln.1044.
20./ Die toozsindustrie Oesterreiohe Bd.4./Wien 1898/, 250-252.1.
21./ Ol.Ker.Mln.Ip. és Belker.Szaoszt.1899-2-86979.
Kh.n.X906.okt.23. dzterényi József
Magyar Pénzügy 1697«51.az., 1900.10.ez., 1903.5.oz.
22./ KA KM 1897 12A 25-1/5-. 1898 12A 22-11/6.
Magyar Pénzügy 1899.28.sz.
23./ Keller állítása ma már ellenőrizhetetlen, annak második része
viszont - amely szerint Velős Manfréd 3zterényihez fűződő kap
csolatainak köszönhette, hogy magasabb árai ellenére megren
deléseket kapott & hadügyminisztériumtól - nem felel meg a
tényeknek. Minden jel szerint felsőnek jobb - és főleg köz
vetlen - kapcsolata volt a közös hadigazgatással, mint Szterényinek, de még ez sem tette lehetővé számára, hogy drágáb
ban szállítson.
Keller ld.mU 77.1.
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24#/ Vüröo Károlyt Budapest legnagyobb adófizetői 1903-1917
OL WM Okmánytár 1204#
Á Ganz ás a Danubius fúzióját Weiss Manfréd és Hátrány JDeutsch
Lándor készítette elő# Magyar Pénzügy 1910#deo#l#
OL#Ker#Bank Zöldkönyr 1910# dee# 19#
KA KM 1907 12A 62-4#
25#/ Berend-Bánkil Magyarorsság gyáripara 1900-1914 53#1#
26#/ Id«Berend-Kánkl id.iöü 165#1#
27#/ Magyar Pénzügy 1910*52#ss#
26#/ OL Királyi Könyvek LXX. 123-128#1.
29•/ BKXK jegyzőkönyve 1893#2.se# 10#ss#f 1694# l#ss#
Magyar Pénzügy 1693#9#sz#,26#ss«, 1894#6#sz#f 1896#13#zz#
30#/ A Háromszék megyéhez tartozó nagyajtai kerületnek 17 130 la
kosa volt ebben as időben, közülük 1693-ban Is88 /6,02 £/
rendelkezett választójoggal, ez mintegy 25 ezrelékkel megha
ladta az országos átlagot, de ennek kizárólag a lakosság kor
szerinti összetétele volt az oka# Az 1068 választó közül 876
földműves, 2 házblzrtosok, 57 iparos, 28 kereskedő, 104 ér
telmiségi volt# Keltűnő esen belül, hogy a 31 önálló keres
kedő közül 28 rendelkezett választójoggal, ami jelentősen
eltért az országos aránytól# Az 1068 választó 1895-éi 988-ra
1896-ra pedig 972-re csökkent#
0L#M#e# 1896-2363#
Szilágyi Dezső iratai#
11#/ 0L#Ker#Min# VI* 1896-2-58054#
32#/ As Osztrák-Magyar B«pk uj alapszabályai# Válasz Lucám Vilmos
nak /Bp# 1896/•
33•/ Kh#n# 1901# nov#21#
34•/ A képviselóház a múlt és jelen ülésszakban /Bp# 1901#/
55#/ Városatyák Lapja 1910#15 #sz#
Gyógyászat 1936# 205.237#1#
36#/ Városatyák Lapja 1910#14#sz#

M •

— 279 Magyar Zsidó Almanach 1911• 240*1*
KA KM 1908 írbe 65-9/1., 1909.*r<i8 5-48/20.,1911 Práo 65-6/1.
Uagyar Gyáripar 1911. 17.áss.
37./ IA KM 1909 Prfce 5-48/20., 1910 Praa 5-80/7-1.,2.
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17. aősnétürek
1./ 01 PM ált.ir. 1882-1506/1061.
Cégbíróság Cg. 2691.
2./ KA KM 1882 12A 25-4/27-3.
PL San.Üo, Közp.Irattér FII 697/1882, 1418/1882.,
Közgyűlési JegyzőkHnyv 268/1882.
3./ 01 PU ált.ir. 1882-15461/811•
Cégbíróság Cg. 2691.
FI Zun.tto.Közp•Irattár XZZ 1282/1882.

1

♦./ Oo. TZ. 3999/1882.,
01 BKZK Alt.Ír. 1892-2856.
ill.kedv.blz.jkv-e.
5./ Cégbíróság Cg. 2691.
01 PM ált.ir. 1694-50610/1060
KA KM 1883 12A 23-5/3-4.
6./ FI Tan.Uo.KHep.Irattár *11.2036/1883.,11.646/1864.,I 4176/1885.,
IZX 1847/1886.
01 PM ált.ir. 1889-35578/2078., 1894-50610/1060.
BKZK jelentése 1886. 99.1. Id.Sándor id.nU.503.1.
7./ 01 RM Hadlaayaggyár 11.
KA KM 1887 7A 1-1/266.
8./ 01 PM ált.ir. 1889-5448/1498., 46379/2679.
Cégbíróság Cg. 2691.
9./ KA KM 1889 7A 1-1/61.
10./ 01 BKZK ált.ir. 1888-3368.
FI lan.Uo. KHzp.Irattár ZZX 518/188., 2027/1887.
FÓT.polga.eln. 6765/1889.,29121/1889.
01 Kor.Min. TX 1890-2-23244.
KA KM 1889 7A 1-1/440.

|
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11/ 01 BKIK ált,Ír. 1691-4574.

1M Okmánytár 80#
Kor.Kin.71.1891-2-43093.,43093/46806.,45095/59046.,
45095/64161., 45095/79821
12/ n Tan.Uo. Közp.Irattér II 1402/1891., U I 1659/1891.,
2007/1891.
01 Kér.Min. 71 1891-2-45055/46006.
15./ KA KM 1892 7A 12-5/25., 78., 12-14/1.
14./ uo. 20-2/80., 84-9/5., 7., 58., 84-17.
15./ Uo. 1890 12A 35-5/2-4., 1891 12A 20-5/1., I
01 BKIK ált.Ír. 1809-1847.

1 2 .,

23-5/1., 7.

16./ KA KM 1890 12A 23-5/5., 1892 12A 20-2/36., 25-3/12.,
23-5/8., 37.
17./ Uo. 25-5/24.
01 Kér.Min. 71 1890-2-23244., 1891-2-43033/64161.
18./ KA KM 1893 10® 1-3/17., 12A 23-3/3., 23-5/48.,
1894 12A 20-2/20., 25-5/25., 48.,
1895 12A 23-5/2., 37.
19./ KA Ki,*. 1095 12« 20-5/4., 6 ., lí X ISA 20-2/37., 58., 23-3/54.
01 BKIK ált.Ír. 1894-3061.
20./ II rúv.köstíy. Jkv. 350/1894.,
fUi:.Uo.2,üitp.Irattár III 1430/1094., VI

1457 /1 6 3 6 .

21./ uo. I 544/1899., 11 634/1898.
Oi, Kor.IUn. VI l.c,J-lyX>.
KA KM 1899 12A 23-5/3., 1500 12A 23-7/7., 23-12/6., 1901 12A
23-4/6., 23-5/11
22./ KA KM 1903 12A 19-24., 1909 Práe 5-48/20.
Magyar Pénzügy 1902. 22.ee.
Honi Ip.,a* 1 9 0 0 . 6 .o2 .
I>ie Wirteehaft Ír k.u.k.lieore /"len 1903./ 35.1.
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23#/ KA KM 1914 12A 50-4/13#
24•/ n Tan#Uo# Kösp# Irattár IXX 1102/1691#
Magyar Fém- ée Gépipar 1891# 22.ss#
25./ 01 Kér.Min# TI# 1891^2-84201., 1892-2-41810
26#/ BKIK jegyzőkönyve 1892#4#,7#,8#,9#ss#, 1024#6.ez.f 1901#4#£*3#
A csepeli kereskedelmi kikötő történetére 1# Adatok a budapesti
kereskedelmi kikötő kérdéeéhes 1-3.köt.'^Bp.1909/#
Mauer Gyulai A budapesti kereskedelmi és ipari kikötő Megépí
tésének története /Bp# 1928/#, Inc25e Miklóe-Jenei Károlyi A
Csepelen megtelepült ipari és kereskedelmi vállalatok törté
nete a Csepel története /Bp# 1965/
27#/ Csepel 1692 előtti történetére 1# Kublnyl Andrást Csepel tör
ténete a Vasgyár alapításáig » Csepel története /Bp#1965/
20#/ Berend 2?#Iván - Bánki Györgyi A Budapest környéki ipari övoset kialakúiénának és fejlődésének kérdéséhes a IBM JUT#köt.
/hpf 1961/, 539-540.1.
29«/ Statisstlkai Közlemények 64#köt#4#ss* /Bodor Antall Budapest
hatása a környékbeli földárok éc müve1Ó6Í ágak alakulására
/33#1#
30#/ Beregssássy Sándort Csepel Tas- és Fémművek fejlődésének
főbb építészeti vonatkozásai /tu. 1969./ 2; .1*
Borend-Bánkl ld#mU 540#1#
Faragó Sándor - J o b b bándort Csepel /kézirat/
Közvélemény 1904#29#ss#
31#/ Berend-Bánkl Id.ttU 541-543#1.
Beregssássy ld#mü 28#1#
Nemeskéri Károlyt Csepel Tas- ée Fémművek története dió
héjban /Kézirat/

.

1
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32./ Forogá-Cobb id.mü
Uerond-Ránki ici.sü 546-ÖS2.1.
Derogezáazy Id.aü 2 8 .1.
I

33./ OL M. u. XXXVII. 1903/1524.,1909/824..1912/1101..1913/1360..
1914/1148.
Tény, hogy Waiss Monfród csak 1914 januárjában szánta rá Bo
gát nagyobb adományra . 40 000 K-"a Icdzeágl Iskolák elágtolaosógo éa zsúfoltságé Blatt.* OL MN Qkaánytát 123.
34./ Cospell Terézt Csapéi 1917 /0p# 1934/ 6.1.

I

.
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V. / csoooli gyúr
1./ ül M Okmánytár lül.,116..

PM élt.ir. 1093-27670/470j 1094-ŰUGlü/lOGü.
1006-32167/007.
2./ Uo. 1004-60610/1060.
•41 Okmánytár 110.
KA KM 1096 7A 12-ö/lUl
ücrugózóazy Id.mü 0-9.1.
3./ 1096 januárjában a XVXX. hadügyi csoport fölszólított 60 hódsurog— éo honvódaógi szállítót. hogy vállaljanak róozosodást
& pavilon költségeiből. ©melyökot 26 000 Ft-ro becsültök, vugyis
300 «* tényleges kiállítási torülotot számolva nógyzatoótoron
ként korokon 00 Ft-ra.Végül o felszólított 60 cóg közül 20
jaiszte részvételi szándékát, a rendezők jovcolutanok oogfo1elően a hadeeragozóIlitók pavllionjóban. a kupola alatti kö
zépső részon kollektív kiállítást ozorvoztok. amolyan róozt
vott Ragonhardt Foronc pozoonyi gyapju-fosó és szövő és pooutozövu gyára. Lou ..úroly zuolnai magyar gyapjúéru. katonapooztó is t :l; rogy r , <olvnur óyulu és tárói. budupeoti bőrgyáron,

valamint Welss Oorthold ás tlonfród budapesti. coopoll és bor
iin! mogyor consorvgyéro ás érczárugyár©,
Vállalták. hogy a {'javillőn falúllitáoi költségéinél; azon ró**
ezét, umuly a többi kiállítót; h o ^ ú j árulása után f ^da;:u tiunül
marod, maguk fedezik. ezért

a XVII.

hadügyi csoport

"•

collok-

tiv kiállítóét rendező uraknak ozivos közrunüküdéüükórt éo o
hoznviuu áldoz^tkóozoóyüUórt" a logMoiogabb köszönetét fojuzta ki.

tnnak o köszönetnek hatásos megnyilvánulása volt a nemesség

adoodnyozáaa welss Manfréd saimáro közvotlonül o k iá llítá s
után,
OL Kir.szóm.kör.min.1096 sin.1044.
ilTL iái oln. zlübü-ikl ozrodóvoo orozágoskiállitác iratai.

XVil. /hadügyi/ Csoport 114. i 119.
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A* 1890-lkl ezredéves országsa kiállító® közleményei 1805.
Jon.l. 745.1.1 1908# február 20.841.1.
4./ OL PH ált. ir. 1857-01440/1940. j 50389/1339. |
OKIK ált.ir. 1898-2028
5./ A ilrtenbergl lőszergyár 1061-bon jött létre mint Lörophi Keller fómárugyára# az 1872-ee bővítést követően kezdődött meg a
lőazergyértás# ezt kővetően m gyár mintegy 120-160 munkáséul
ée 20 lóerő© gépparkkal dolgozott. 1800-ben 5 millió puskatőltényre kopott megrendelést ^zorbiától, a következő évben o
gyár fuzionált az 1082-ben alapított donor Oagdhüloon-# Patro
non und Zündhütehenfabrik L.riondl und Co# céggel# ennek révén
a munkáelétezóm eléri a 200 főt# a gépok toljoeitménye podig
a 40 L£-t. 1897-ben a vállalat 5,8 millió korona részvénytőké
vel róazvénytársasággá alakult át. As igazgatóság elnöke
Guotav von Mouthner# a Croditanotalt igazgatója lett. A század
forduló előtt a gyár munkádét száma meghaladta a 2500 főt# az
erőgépek teljedtménye pedig a 300 L£-t« ahhoz járult két di
namó 32 kw-oe teljooitménnyol. A Hirtonborger Patronén-#
íUindhütcfion- und Mutöilwarenfobrik vona.Kollár und Go. magyaró
vári fióktelepét 1900 nyarán jegyezték be a győri törvényszék
nél. A gyár az induláskor mintegy 170 munkást foglalkoztatott#
oz a szám azonban mór a kövotkező évben megközelítőtto a
250 főt#
OL PM ált.Ír. 1899-100767/2104.
Öle Gross-lnduotrlo Oeeterreiche űd.2. /dón 1898/# 301-303.1.
Magyar Pénzügy 1900.32.oz.
eándor id.mú 443.1.
0./ OL UKIK élt.lr. 1899-15530.
PH ált.Ír. 1900-79312/1712.1 1901-20017/617i 1904-08730.
7./ OL m Könyvelőség 1900-1904 Hengermű főkönyv.
Kocale Láazló-NémethGyulo-Uglár István: a Csepeli erőmű és
üOBolgáltató üzemek története ós fejlődése /Kézirat/

.
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0./ OL PM ált.ir. 1904-00736. A közölt adutoknál föltétlenül figyolumbo kall venni, hogy az ogyoo üzemrészek alapfeladata a
többi Uzoaróaz ezükeéglotuinok kielégítése volt.
9./ a gyártolop voostoaágoiro vonatkozó adatok elsődlegesen woiaa
Manfréd kórvónyoiböl loaoretoook. az állaai ipartáaogetóe ko
rábbon 130 tartatott allantoondáaal kövotkaztóban ujabb kodvuzoónyok oegazorzósa értőkében ltoieo Manfródnak a vállalt erodaónytalonaégót kellett igazolnia..« 1902-oe vooztoaógot azon
ban egyéb adatok /boloö könyvelőe/ ic olótáaaeztjók.
OL PM ált.ir. 1904-00730.
Katona id.oü.
10./ tzzol pórhuzaooaan loállt a két régebbi gőzgép /24C Lé/, az
uj motorokhoz szükségéé gáz fejlesztése Korpely rendezerö ge
nerátorokkal történt, üzok a motorok a eütőkooonoogyártáehoz
biztosították az energiát villamos hajtásod. A generátor 20ös perlodueoo óreoot toráéit, ez azonban aár ebben az időbon
la elavultnak számított, az orro vonatkozó javadat a poéta
egyik szakértőjétől származott.
OL
M Okmánytúr Ou.
Uotorié ití.nü
Kooülo-Uémoth-Uglár Id.r.iu
11./

ÍOOG. okt. 22-23.

lii./ OL f'M ált.ir. 19C7-0937/1U7. ; 1900-1104/4109. .10617/517. ;
127400/4405.! 1911-38927/927.
13./ Uo. 1913-03099
14./ Uo. 1919-09201/1301,
io./ ■.9 m okmánytár 99.; 1l4. ; 103. J 1290.
Oorogozúozy id.oü 19.1.
beszámoló .

-1 <j - -alva gyúr ozooiáli:,, ki:l.:ur:,és, ka

ritatív tovékonyeó géröl /őcopol ú.n./ 0.1.

Kooaie-Nóaoth-Uglár id.oü
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IC./ 0C WH Okodnytér 1X3.t 124.» 180.
Magyar Pénzügy 1011.17.az*
Katona ici.aü
17./ OL PM ált.ir. 1914-117019/3919.)
WH Okmánytár 06.i 100.
10./ KA KM 1914 7A 10—3/02) Préa 40-9
Magyar Pénzügy 1913.4i 61.az.

t1914.2.i 3.az.

19./ Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az eleó világháború ko
réból 1914-1918. Oeezoáll. Zvényl üma /I3p. 1900/ 65-06.1.
20./ OL PM élt.Ír. 1914-117919/3919.
MM Okndnytár GO.
KA KMMj 1914 4M 4/17.
A Magyarországi Vác- ée Fóaaunkáeok Központi zövoteógónok
huozonöteoztendóo jublleunl mozgalmi jelontdoo 1903-1927.
/0p.é.n./ 64.1.
21./ Ezak tényleges órtéke a 300 000 körönét aoaeze meghaladta. hi
szen pusztán e telkek értéke alntegy 1 Billió korona volt.
22../ uégblrúuóg og.26'Ji
23./ UL
Uknó.'.ytúr Ou. ; lol.; 110.
IC* KI1
1094 7
07-1/49
24./ OL MMOkmánytár 00.
20./ Uo. Hadianyaggyár 15. s 32.
UKIK ált.ir. 18U3-2C72
IC

KM

1093 7

1-1/i-G;

1094 7A 67-1/49.
20./ OL WM Hodlonyaggyór 11.t 16.i
okmánytár 00.
!0 KM
1003 7
i
1896 7A 12-6/14.
27./
Ut»,
W

1007 7

12-0/24. ;

0. : 02.

20.
/
OL Kor.nin. 1090-I/C-v*J907
IC KM
1000 7
12-Ö/7.;
1899 7A 1 2 -6 /1 2 .t 2 0 .) 3 8 .| 40.

12-0/120.;140.)
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89./ Uo. 1901

7a 12-Q/21. * 39. j 43.

30./ Uo. 12-0/17.1 36.1 48.1 80.
11./ Uo. 1-4/Ui. j 12-0/30. j 12-7/11. j 18.
ÓL KM Jtodlonyoggyór 1. i 3.; 7.» 15.
7 \12-0/43.

32./ KA KH 1901

33./ UL WM Okmánytár 80.
Ka KM 1099 7A 12-0/SO. >
1903 7A 12-0/30. | 43. » 12-0/20. | 37. » 12-1G/33.
34./ OL UK1K ált. ir. 1905-000.
KA KH 1903 7a 10-4/2. I 29. j Pr*o 32-27.
35./ CL 1*4 ükoéyytár 60. t
ÖK1K ált.ir. 1904-4372.j 1905-0743.1 0978.
IC.KH 1905 7a 13-1/30.
Jerond T.Iván - Sdnhi György* A coapolt Voooü rövid tö rtó n o to « űoopol tö rtán o to /üp. 1905./ 47.1.
Keller id.aü 100-107. 1.
30./ Volker/lrtochaftltcho Zoltung 1905.20. az.
37./ KA KH 1906 7a 10-4/3-11.
Magyar Ipar 1907. lC.su.
30./ KA KM 1907

7a 12-1/11-1.* 2.j 12-0/4.* 0.1 10-2., 09-1.,

1908 7

1-3/16.» 12-1/17-4. s 12-1/20. * 12-0/1-2. * 12-4/9.

39./ Uo.

1909 7a 12-1/12. I 12-0/3. 1 10. I 12. * 20* , 12-12. , 12-12/2-2
12-12/5.1
1910 7a 12-10.*
OL MM Okoónytár 80.* 115.
Nópozavo l909.cMig.31.
Pesti Futár 1909.73.; 75.03.1 1912-285.*220.* 235.03.

40./

KA

KM 1909 prOs 5-40/20

41./ Uo.
A vállalat jolanttíoógét autatja
Lnsenafeldor Munitlonaföbrlk
eoote Is. A cúq 1910-bon több veeztoeégoo óv után • Kerookodol-

taEasflgg55BgB3Sg^aKS!SJrSlf!?i
^?,3.-n-,
^»n,f
c.,TT^7

■,-„.a. r■*

. .'
u!" tt"1..■" —

-------

Z
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mi Bankhoz fordult azonéXáaa érdofcébon* A bőnk képvlsolől toljoa botokintóot nyortok a vállalót üzlotoonotóbe, azok közül a
legkomolyabb turtaósataaun woisc Manfréd volt, sőt szakértőként
tóahl Uszkárt éo ^torn Richárdot ia bevonták, VAsiso ftenfréd
átnézte a vállalat azorződéoolt, omoltok közül a legjelontőeobbot a hirtonboryi Xőozorgyárral kötötték, a különböző kal
kulációkat, aktb, Wahl éa Storn 1910 épriliaában réozletoo
jolontóot kéexitatt az enzanofoldi gyár kapacitásáról éa az
agyas osztályok borondozéeáről,

42./ KA KM 1911 7A 51-2/34-7
1913 Prés 32-3/7
1914 7* 12-1/13. ; 12-5/5. ; 11-2. ; 12. i 14.; 15-1. ; 6. ; 18. i
7PA 10-2/14. j 17. > 4/17. i 0/6-1. ; 6/7. ; 6/0. ;
OL OKIK ált.ir* 1908-16014.
«MM Okmánytár 66.
43./ OL Kér.Min. Iparfaji. ^ekoczt. 1099-G2802.
Magyar Pénzügy 1900.7.32 .
44./ OL WM Kanyvulöaóg 1900-1904 Hengornü főkönyv.
1099-19Oü-ee öntési napié /CuM Hunkóooozgolrai ős Uzoatörtónoti (luzouq/
oL Pil últ.ir. ijuu-790líü/17lli.

46./ OL W1 Kunyvulösóy 1900-1904 llengenaü fűkönyv
Honi Zpor 1903.7. ez.
46./ OL PM ált.ir. 1900-127466/4460.» 1911-36927/927.
,41 uknáryúr lo3.
47./ OL OKIK élt.Ír* 1907-71GŰ.
KM Okmánytár 030.
40./ KA KM 1901 7A 12-6/43.I
1900 7., 13-1/47-6. j
1907 7A 13-1/30-2.
OL PM ált.ir. 1900-127466/4466.
Magyar Ipar 1907. 16.az.

I
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49./ OL

MM

Okmánytár 73.

60./ Uo. 37o.
Xgazgatáeáo 1.
öl./ ÜL

Okmánytár 37o.j 2403.
PM ált.Ír. 1913-63009.
Katona ld.mü.
Kocaie-Káaoth-Uglár id.raü.
MM

62./ OL MM Okmánytár 37a.
Zgazgatáeág 1.
B3./ KA KMMS 1912
1913
1914
KM 1914

4M 1/26.i
4M 1/3.| 4.»
4M 1/17.» 19-9.j
6 TB lü-2/16-0.j
7A 34-1/2. | 12. i
7 PA 34-6/2.i
1916 7a 39-7.
Katona ld.mü

64./ OL MM Okmánytár 30.
60./ UL PM -alőni Vaoaüvuk 110423/1912.
s fe a Imro-Klezaly űyulm-Zádor Tibort Vázlatok a d iá sg y árl vas
kohászat 100 úvuo törtánutóljűl 1770-1000 /M iskolc 1900./ 00.1.
66./ OL PM Állami VeomQvok 46241/1910.
Kar.Min. Zparfojl.szakosat. 1699-76022.
MM Okmánytár 102.
Katona id.mii.
07,/ Itt óo o továbbiakban mindig a magyar kvótának raogfololő rócst
vooazük alapul, függotlonül ónnak változásaitól.
60./ KA KM 1900 7A 1 0 2 -7 /3 .j 3 1 .I
1903 7A 102-18/677.

OL P» l l ü l Vacií.tuvcí! 10O93/19O3.
1 40241/1910.

I
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89./ Uo. 48241/1910. i 110422/1912. I
Ka KM 1904 7A 11-1/19.1
ÜL WM Okmánytár 00.
60./ KA KM 1907 7a 13-1/0-2. j 13-1/20.1 40-1. ;3. >14-4/9-7. jlS. j22.
OL PM Ailami Vasművek 110422/1912
01./ KA KM 1909 7A 12-1/12.) 13-1/32-1)4)
OL PM ált.ir. 1910-GŰ201/1351.)
Állami Vasművek 46241/1910) 110422/1912.
Dorend-Ránki) A oeopoli Vaomp rövid története 44-46.1.
62./

hadltongoróozotro vonatkozó idézetet 1. ozokeroe 0 zsefi
az újpesti hajóápitóa története XX. /1912-1944/ • TMU XV; kőt*
/Qp. 1003/ 637-038.1.
vvekerlát idézi Kun undort Úttörők. A magyar gazdasági élőt
pionírjai. /Qp. 1933./ 78.1.
KA KMMö 1911/40 1/12.t 20.> 313.) 4/1.! 00.
A

03./ OL WM Okmánytár 37a.
KA Krt-tj 1911 40 1/91.) 104.)214. >294. )316.)4/14. >49. >00.)
102. >172. >Ci/ü3. ;'J4.)lü/S. >
1912 46 4/33.)98.
04./ ÜL HM Okmánytár 37a.
Xgozgatóaúj 1.
66./ KA KMMü 1913 4G/1/19.
06./ A magyarországi gyárak a hiányzó ágyugyár kompenzálására a
tüzérségi lövodékrondoléookből 60 százalékkal részeóultok.
IC. KM 1913 Prűe 32-0/1
1914 7A 13-1/20.j 39.>
1915 7m 67-2/31.
07./ Uo. 13-1/9-3.>7.>13-1/10-7.>13-1/10.>22.>47.;ÖÜ.
ÜL PM élt. ir. 1913-03'JüO
MM Okmánytár 00.
UO./ Gr Ütő G u s z t á v j

üuraizmuüU'jra.

II köt. 333.1.

09./ ■ koroboli kifejezés toraászotuoon nora a mai

fugáimét

jelöli.

~

—
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üssa válságstratégia egészen 1945-40-ig jellonezta a WM-gyérot.
Mindkét világháborút követőun, valamint a nagy gazdasági világválság évűiben o toraékstruktura oaúluöitúoo már-culr olyan od
rotokat öltött, hogy szabályáé "kócurájjá" változtatta az
egyébként rendkívül jól szervezett nagyüzoctut.

71./ Ük HM Hadianyaggyár 31.
KA KM 1000 12A 04-1/0.]
1097 la. 04-1/1-9.i 04-1/9.;
1090 lan 04-0.
72./ OL HM ükaánytár 1201.i
tlcidlonyaggyór 29. i 30.
. KA KM 1902 la. 9-0/4. I
1903 12.> 9-0/3.)
1904 ISA 9-0/11.
73./ Uo.

1907 Práo
1900 Práo
1910 Prác
Ok -KIK ólt.Ír.

41-0/1. i
01-9/10.)
6-31/4.
1907-0002.)11310.) 1900-..160. | 1023. >2123. |
10014.)32207.

74./ KA KM 1909 Prés 6-31/4.
76./ Uo. 19ÜC la 65-1/2-á.) 1907 7a 11-1/29-1.;5.)
la. W —3/2-0.)

1900 7a 11-1/70-2. ) 13-1/04-10)
la. 05-2/3-2.1 GÖ-3/7.)
19-9 Pré-i B-40/a.i
7A 10-3/2-6.> 11-1/13-11.>
la. 05-3.
Ok HM Hadianyaggyár 9.>21.>24.|20.>29.
Okoénytór 73.>70.>1201.
K! .lt.ir, 1913-Ü3UOÜ
Ooregazéazy ld.aü 1 0 .1

M ■

,

—

7-

c--— — ■
«
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79./ KA KM 1900 7A 1-3/16.!
1909 Pröo Ö-40/2Ö.t
uL mm Hadianyaggyár ü.
Okmánytár 80.

j14.; 33.

77./ KA KM 1913 Prue 40-23/7.;
1914 7a 10-3/1.íö6. 1
1916 3a 11-70.
OL flM Okmánytár 76. j 79.
Hadianyaggyár 13.i 19.?22.;3l.;
PM ált.ir. 1914-1X7919/3919.
78./ KA KMM;> 1914 4H 4/17.
79*/ arőtly oéndort Fehérkönyv 1916. 37.1.
80./ Horn véletlen, hogy az egységes piac fölbomlását követően
ugyanaz a stratégia minden esetben együttjárt a gyár addigi
szerkezetének ezints toljuc felbomlásával.
81./ Lenint A szociáldemokrácia két taktikája a domokratikue for
radalomban - Müveif 9.kt. 28-27.1.
02./ Magyar Pénzügy. 1093. 0. oz.
C3./ Uo. 10.sz.
04./ Uo.
88./

itt közölt számítások raunkekönyok ás nyilvántartó kartonok
alapján készültek. Közel 800 munkásnak maradt fenn a munka
könyvi. tulajdonocaik azonban kivétel nélkül a két világhá
ború között is a welss Manfréd-gyárben dolgoztak. £z okoz Jo1ontéktalon torzitnookut.
művezetőknél éc o tisztviselők
nél a világháború alatt /általában 1910-ban/ készített nyil
vántartó kartonok maradtak fönn. Hiányoznak tehát azoknak ez
adatai. okik 1916 olőtt távoztak a gyárból.
/Csepel Vas- ás Fémművek, F Ivótoll Iroda/
az

Uü ./ /\ gyári munkások reáljövedelme L*urarid T.Iván éo Rónki György
szorlnt 1900 és 1933 között mintegy 8-0 k»~kal csökkent.
/Mugyarorozág gyáriparo 1908-1914. uudapoot. 1968. 214.1./
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Hasonló nézetet képviool Lackó Siklóé /Ip a ri taunkó&oógunk
összetételének alakulása 1307-1949. Oudopoet 1901. 104.1®/
é© Katu© László /Megyarorezág történet©, 7 .k t. íJudopost,
1970. 267.1#/

07./ Vö. 0.Kuczynokl* Gárdony, 1000 to th© Pruaant Ooy /London
1940/) uő; Olo Geechichte dór Logo dór >rboltor unter dóm
Kapitallsmus /Dóriin 1907/, 326*300.1.; uó. Kloeoon und
Xloesankanipfo lm lmparialictlschen ucutcchland ló und In
dér m o /Frankfurt 1973/ 262-63.1.
G.Ory* fóage* In Ooraany 1071-1940 /Prlncoton 1900./

08./ A reáljövedelmek emelkedését mutatja ki. A.V.Uesai; Realvages
in Coracny 1071-1913 /Oxford 1900/* Lexerlnt a nao mezőgaz
dasági munkavállalók átlag reáljövedelme a kővetkezőképpen
alakulti
1090 0 100
1900 « 112

1913 • 125
O.Kooka axámltó&al szerint /Klaesengosellochaft la Krloge
1914-1910. Göttingón* 1973. 9. 152.1./ 1090 • 100
1900 • 110
1913 « 131
. ezzel kapcooicto., UtCrCockut ugyanő ismerteti róüzle
te©ubeen ld.raű 152.1.
-óját ©záraitóoaibkndl a munkásság átlagot: roéljövodelmének
tokintóttűk ogy ©zukmunkáu# ogy képzetlen fórflmunké© óo
ogy fioaunkáo reáljövedelmének átlagút. Nem vottuk tehát fi
gyelembe a munkásosztály struktúrájában végbemenő változá
sokat.
ül./ Vöo- éti Fémműnkéeok Lapja 1913. 10. oz.
az agyatlan jalantöa arodnóny abban az időozokban a munka
idő csökkentőé* boti 57 órára.
90./ Uo.
91./ A Magyarországi Vas- óc Fémmunkások Központi zövotsége Vt;zatőoégónok mozgalmi jelentése 1903*1927.
05.1. Vao-ós Fémmunkások Lapja 1913.ü. , 12.. 32. uz.
i’
v
II 1914 40 1/ VJ..04. „322.

.
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92./ Már 1913 Februárjában született ogy megállapodás a gyár
igazgatósága ás a Vas- öa íóraourtkások Központi zöveteóge
között, ami olvbon szintén tiltotta a sztrájkot, a kollektív
ozorzödoc ellenére már 1914 olajén hatnapos aztrájk zajlott
le 2 0 0 0 munkáé részvételével. aminek révén elterült ujabb
bőroaulést kiharcolni.
. magyar kir.iparfelügyelők továkenyeőge az 1914. évbon
/Op, 1917/ 29.1.
93./ Proletár 1919. jan.4.
94./

A f
önnmaradó résznél még faltétolazaröon som állapítható nog.

98./ KA KM 1914 Pr«g, 0-4Ű/3. Magyar Gyáripar 1914.

I
■
■
I
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1./ Kun -vidori Úttörőit. A magyar gazdasági álét pionírjai /Qp.1933/
79.1. KA KM 1914 7A 0 -4 . 47-00/6.
2./ Uo. 0-4/4. 13-2/117-3.
3 . / Uo. 13-1/117-3. 0 6 -4 /2 0 .. 1916 7.. 40-0. OL W
MOkmánytár 62,63
4 . / KA KM 1910 7., 33-2/94-3., 04-44.,
1910 7A 40-7.
0 . / Uo. 1916

7 PA 34-10

Katona id.mü.
0./ KA KM 1914 7a 12-1/29..34. ,07-2/16..
1910 7A 67-2/10.

OL WM Okmánytár 1166
7./ KA KM 1914 7a 12-0/10-10..11.,10.
0./ 1917-bon woloa Monfród azt végül felajánlotta a Hodüyymlniaztóriunnok a zsákmányolt román - szintén 0,6 uo kaliberű puskákhoz.
KA KH 1917 7a 67-2/32

9./ Uo. 1914 7a 12-1/34-1.,2.,
1916 7 a 4-7/9 61-16,17, 23-2/2., 67-2/4., 94-3/6 J-IX.
1916 7 PA 30-9/11 7a yO-2
10j/ KA KM 1916 7A 67-2/16-1,0

'

1917 7A 67-2/40
11./ Magyar alnlaztortanáoai Jegyzőkönyvek oz előd világháború
korából. Összeállította Iványi uarao. /Op. 1900./ 103.1.
Ka KM Mg 1916 2 9 a 1/7. ,
1918 7a 60-3/336.

12./ Uo. 1914 7a 13-1/07-1.,16.,13-2/110..0 -lfl.
13./ Uo. 1916

6a

GG/3-14.,

7A 33-2/94

OL NH Oknánytór 64.
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1 4 ./ KA KM 12A tx h lb ito n p ro to k o ll 1914.. 19X3.. 1910.
1910 7A 37-2/4..
1910 7A 29-12.
WN Okmánytár 30.
15./ Uo. 38.. Hadianyaggyár 23.

KA KM 1914 7A 42-04/4., 104-180.
1910 7« 29-1/10-1a..
1910 7A 0-144. . iíO-3/6-27. , 29-1/84. . 62-1/3-2.
10./ Uo. 1914 6 TB 18-0/16-9.,
7a 13-1/40-9..
1916 7A 40-0.. 03-2063.,
MS 1913 29a 9/71.
17./ Uo. 1015 7a 67-2/10-6.,7..0,, 39-7/1-3
OL (ti Okadnytár 1166.
10./ Uo. Kft 124 1910 57/7/2. . 21.. 39-7.
1 9 ./ Uo. 1914 7a 1 7 -6 /1 ..2., 30-2/11.. 30-10
1916 7a 30-80 /l-ö..
7 PA 31-4/179-3..a09..31-12/29-6.,
1916 7a 33-6/7.. 60-120.,
7 Pa 32-2/4-27.,
1917 Práo 72-62/0...
OL 1*1 Okmánytár 116.
20./

ka

KM 1916 7A 07-2/21-14.,

21./ -ztü rónyi-Ludúnyi Id. oü 208.1.
KA KM 1916 7a 63-1942.. 2012
22./ Uo. 1916 6 AEB 21-2/21.. 3 0 -7 0 .. 46-70.,

7a 21-10.,20., 37.
OL WM OKaénytár 1212.
23./ Katona id.mü. tfooals-riáauth-Uglár Id.mü
24./ Uo. Kft Ml 1916

7A

33-2/94-3.. 48-33., 08-16

1917 6 a EŰ 46-60

26./ Vö. OL PMüK üöldkönyv 1914. aug. 26.
' :
™

____________________________

\|

;;| p

I

------------------------------------------------

• 298 20./ KA KM 1917 7a 33-2/36-1..2.
budapesti Közlöny 1910. Jun.23., 1910. okt.20.
27./ OL WM Okmánytár 04., 00.
20./ 50.20 kg/fő/oüozokról /doe.27./ 114,8 kg-rci /Fobr.23./
29./ 420 kg/fő/oüazokról 902 kg-re
vztorényi-Lűddnyi id.mü 226.1.
OL WM Okmánytár 44., 1217.
30./ UO. 44..46..48.,63.. 1217.
31./ Uo. 04.,66.
Ka KM 1916 7a 57-2/00-4.,
1917 7A 30-10.. 46-2/11.. 94-1/7-2..
Mo 1910 4r, 1/93. .94. ,96. .90. .97. .90. ,100.
32./ Uo. 1917

23-1/77..
6 .*M 4-1/104.,
7A 1-16/38.. 3 9 -2 7 .. 04-1/0., 93-10.,
7./MQ 9-078.
7P 2-30.
OL .l-i Okmánytár a..1V.
Pootor Lloyd 1922. doo. 27.
Koceio-Nénoth-Uglár Id.mü
öa

,.,./ :.L ... ^Uuár.yínr
-égbirónóö •2 0C72
34./ OL aM Okáénytár 200/a.
K•

1.JÍ4 ... GO-V24-2Ö..
l'jlr. 5 m 4-1/00
Kun id.nj 71.1

36./ Id. Kun id.mü 79.1.
36./ Kozma Nándort ltodImiilloaosok. Karrierük • háború aranyhegyén
/Qp. 1910/. 21-22.1.
Mépezava 1917. ozept. 23.
37./ vörös Károlyt iJudapoat legnagyobb adófizetői 19U3-19I7.
30./ OL PMK8 2)098/0 .,4.,f., 30uG/a

i
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:

, .

49./ Uo. Zöldkönyv 1915.oug.l7., 1916.Jul.4..okt.lö. 1910 jun.24.
40./ Magyyr Pénzügy 1914 nov.2G.
OL HM Igazgatósig 117.
41./ Uo. 24.
KA KM 1914 ti/HU 69-96.
14>•48—10
1910 14/o 49-47/3..4.,B..6.
Prke 00-1/130
1910 7A 30-4
14a 66-19

1917 14..06-16
Pfés 44-17/14
1910 Prés 06-7/4.
1914-1910. A Magyar Zsidó Hadi
140-141.1.

^rchivura . loonachja

/Op. 1910/,

42./ Harsog Crzeébot. liarzog Pótar és Hatvány ooutech Oonka
leánya volt.
43./ OL Klr.

üsoa.kür.rain.

luio aln.31.

44./ .. népfolkolóo falod butára akkor még goíjU 42 óv
4a./ Ivdnyi 83. út 94.1.

40./ KA KM 1910 7A 40-6/30. ,00, 1. aég óztarónyi Ladányi id.raü 74.1.
47./ íJTL ifi! 1917.oln. 4a. 4-1334: K Ui 1916 7 2-01.
40./ Uo. 2-392; 423? 21-37/3.
49./ Zd. Oészal jobui Hadfaluzoralö üzooak aunkéaalnak szolgálati)
munka- és bérviszonya éa a aunkáoügyl panaszbizottság
/Op, 1910./ 0-0.i.
80. OL HM Okmánytár 08.
01./ Pl rcíi. .1i-yyári ir..vj[;
>7. },/ l/lg.,
iratai /C72.«./ 177.
Mozgolal jelentés 1903-1927. 61.1.

nzukozcrvu*;ot
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82./ Mozgalmi Jelentés 1903-1927. 01-02.1. Pl .roh. -OCV.1/1916/1.
Vaeee szokezorvozet trotál /C72.f./ 196.
63*/ CüM Muzsum Vasas bolyt cooport vozatőeógénok Jegyzőkönyve.
04./ H Arch. Vuoee szakszervezet iratai. 1910. évi VU.rondoo
közgyűlés jkv-o /B72.f./ 66.

66./ HTL HM 1917 4e 4-11616} Mozgalmi Jelenté 1903-1927.63-66.1.
Khn.n 1916 jul.12. Magyar Gyáripar 1910.3., 14-16.ez.
öáuzai id.mil 7-8.1. a panaszbizottság létrejöttére ée műkö
déoáre 1. Neveld Íróm az űzőméit ailiterizáláeo ée a panaszbizottságok az első világháború idején • TSZ 1908.l.sz.
66./ 1916. Jen. 19.

87./ Xd.Gáezai id.oO 31-32.1.
80./ az 1913-as szerződés szorint háború ás mozgóéitéa ecetén a
vaerá- ée ünnepnapokon végzett munkáért nem járt pótlék.
69./ 01 WM Okmánytár 60. PZ

A ra b .

Vez. 1916/12.

:../ Februárbori hasonló mádon tört ki o fegyvorgyári eztrájk.
Pl ,-voh. -M-gyári iratok /G67.1./ 1/12.1 •’ XV. 1/1910/2.

K KM 1916. 7 2-107.
61./ A HiVAG-ban, a Wolfnor-gyórban, .tninén, a salgótarjáni kószánbányában agyanként mintegy B»dOPO munkáét oeztottok be ilyen
osztagokba. > danubiunbön az 1910. november oiojoi munkonogtegedét* kdwetdew rendelték el e eunkéeoaztagek falállitéeát.
62./ HTL iM 1917 sin. 4a. 4-1473; 13904. Magyar Gyáripar 1916.21. sz.
Oácuui id.mü 6-6.1 ól H.o.
Poot-Pilie-oslt-Klokun vo. köz
igazgatási bizottságának 1916. második félévi jolontócévol
kapoeftletoe belügyolnieztari átirat e einieztarainákida.
03./ A Pl a roh. Váz. 1916/10i 14.t Vasas ezakezervezet iratot
1916. évi VII. rondao közgyüiáo jkv-o /072.1./ 06. HTL HM
1910. óin. 4o. 4-10266, v'ac- as í-éamunkáuok Lupjo 1910.23. az.;
Mugyor Gyáripar 1916.21.sz.
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G4./ A gyárak katonai vezetőit olofleorban oz üzem nagasobb beosztá
sú tisztviselői áa aratónként - kérvények, panaszok tornájában •
a aunkáaok képviselői tájékoztatták. Szak 02 információk meg
szűrve belökörültok a katonai parancsnok heti jelentőseibe, 60
leginkább eoak akkor* ha konkrét intézkedést igényeltek. A je
lentések címzettja “a magyar szent korona országaiban a had00roglgazgatáa részére dolgosé Ózonok felügyelője” Grvocek altá
bornagy volt. aki raját belátása szerint továbbította az élte
le fontosnak Ítélteket e HM 4a. osztályához, esetleg közvetle
nül a niniaztorhoz vagy náa Illetékes társéhoz.
60./ Kh.n. 1916.jul.12.
6 6 ./

HTL HM 1917.eln.4e. 4-1304. 1910 februárjában zurday a minisz
tertanócaon kijelentőitől "Közismert tény, hogy a eilitorizúláe
legnagyobbrészt oly vállalatokra ée üzemekre torujdt ki, amelyek
nek munkásai megbízhatatlan, sőt nyugtalan magatartást tanúsí
tottak , úgy hogy az állam érdeke egyenesen megkívánta az ille
tőknek a teljes katonai felügyelet alá velő helyezését, zámoa vállalat, üzem pedig oaak azért nem militarizáltatott, mert
orrnak munkáséi békás, hazafias:. oagotortőot tanúsítottuk, Így a

hadlszolgáItatási törvénynek praditeásásul elagendőnak bizonyul
tak. * Xvényl 392-393.1.
67./ HTL HM 1917 oln.4a. 4-1364.
6 U./

J 161 utasítás az 14960,oln.4c. I9l7.cz. HM rendelethez.
*;Ti_ -udcpv ti katolic.

.urui ti

, r

.

:

jasr lulü.oln. 1 3 4 3 1 .

99./ Az utóbbit oaak Ausztriában sikerült bovozotnl, Magyarországon
a forradalmi oeeoányok véget vetettek ezeknek a terveknek.
HTL II! 19lC.oln.4a. 4-043/23606.i592S4674.
X)./ Pl í>roh. Vez. 1917/1.
71./ uuczynszka lena faljagyzései mm 1918-ae januári sztrájk előz
ményeiről. TZj 1968. 1-2.SZ.
>2./ HTL HM 1910.eln.4a. 4-643/0960, 0Q17.
73 ./

Uo. HTL IW 1918.Sin.4o. 4-S43/0U17. Mozgalmi Joluntéa 1963-1928.
88-89.1. PX <rch. Vaeae ozakszervuzat iratai /C72./ 42.

- 3Ü2 -

74./ HTL HM 1918. oln.4a. 4-042/11033. 16368,19298, 24298.
75./ Károlyi Mihályná naplójogyzotoi. Közli Hajdú Tibor « Uj Írás
1975.2. sz. 73.1.
76./ Vö. Kocko id.aü 12-13.1. fezterényl-Ladányl id.aü, 196,
212-213.1.
HTL HM 1916. oln.4a. 4-196/10138.
77./ Satacányi-Ladényi id.aü 81, 211-214.1., Magyar Gyákiper 1915.13.t
OL m Okmánygyár 161. /2MJ6/ 4460., 4644. HTL IBI 191S.aln.4o.
4-135/6660, 1038i
KA KM 1916 9A 27-16.
7li./ Magyar Gyáripar 1917.7. az.» ^ztorányi-Lodányl
Ki.ad 219.1.
%
79./ HLT HM l917.eln.4a. 4-1161S.
00./ Uo. 1910. 0ln.4a. 4-195 /11244
m
31./ Pl Arehlv. Vasas szakszervezet iratai /Ö72./ 196., MM gyári
iratok /Ö67./ 3/8.. HTL HM 1918.sin.4o. 4-720/1G071, 22673,24930.
asterányl-Ladányi Id.aü 88.1.
82./ HonákPátor-Honák Katalint A Magyar PamutIpar története /Op.1964./
02.1.
63./ /áeapoli ->úrÚ4i/i Coopul 1917.0.1 Proletár 1919. jón.4.
A Hunka 1917.1.az.
Parányi Oázseft Csapol /Bp, 1934. 39.1.
OL MlnlaztarolnBkség. a Pest-Pilis- «lt-Kietíun váraagyo közigaz
gatási bizottságának 1916.II.félévi áa 1910.I.fálávi jelentései
a alnlaaterelnéknefe.
84./ Xd.Kozae ld.au, 1911
Oú./ ;iupazov«, I9l7.agtj.lfe. ,;:1. ,22.

m

Munka 1917.1.ez. OL -..tiufcaénytár
1217.

I
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bibliográfiai áttekintéo
U / Henék Péter s Az üzőstörténet kutatásának problémái
• századok 1988. 5-0. ez.
а./ Nem tekinthetjük föladatunknak, hogy akér osak vázlatosan la
iwortooeük ée értékeljük a leyjolantőeobb Ozemtörtánetl föl
dolgozásokat, a ahhoz Hsnák Péter idézett tanulmányát, jjj,
■ipos Péter üzocitörténet óo aunkáamosgalaatdrtánat
■ Párcörtáneti Közlemények, 1972. 4.az.
A két tanulmány augjalonóeo óta publikált üzamtörténeti
feldolgozások, a korábbiakhoz képest osm tomatikailog. som
módszertanilag nem hoztak lényeges változást.
3./ fennek fontosságára 1. Qerond T.Iván s a vállalati fejlődés
utjai ás sajátosságai a XX. századi magyar iparban
/Kutatási koncepció/ m Valóság 1974. 2.az.
4./ Mpoa id. - 0 121.1.
8./ Erre a kérdéskörre 1. Oerend T.Iváni Mai gazdasági-társadalmi
jelendgek éa a törtónotioég. lm Oerend T.Iván . Ránki Györgyi
Gazdaság áe társadalom Bp. 1974./
б./ Grotz Gusztáv: A duolizouskora 1067-1910. /űp. 1934.
IX.kőt. 231-233. 1.
Ipart öntudatunk ébresztői
zork. Kenéz Bála /8p, 1943./
180—1S2.1.
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alakulása 1914 - 191S
/1914 * 100/

1914

1915

1916

1917

1918

Vezotő tlsztv.

100

103

147

191

237

Hornéit tisztv.

100

100

159

217

292

Beosztott tieztv#

100

106

156

227

295

Művezetők

100

102

146

202

260

Idu^áiitiOstViBClŐk
általában'

100

Hl

126

175

232

+ Forrást özterányi-Ladányi ld.mü

222.x.

.

*
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alakmása 1914 - 1916
/1914 o

1914
▼ecet

6tisztviselők

100 /

1915
100 6
8

1916

1917

1918

66

49

55

Kiemelt tisztviselők 100

66

63

56

45

Beosztott tiaztv.

100

70

70

58

43

Művezetők

100

67

66

52

98

57

45

41

Magántletzviselők
általában4,1

+Forráss

M t

100

■
"■■■— .— — —

73
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Voz tő tisetvieelők

í
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1917
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1918
127

Honéit tleetvlselők
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119

127

Hlszaki tisetvieelők

100

119

112

Beosztott tisetvieelők

100

111

117

Hivatalsegédek

100

106

10F

Tiesstvibülőnők

100

96
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líüveeotők
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Kiemelt muiikóook
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Y1/3/25. táblázat

Művezetők éo tlsz^ee^Jlzet^ao ^eaehuByr-lltva
1

|

1916

1917

1916

TisetTiselónók

100

100

100

Hivatalsegédek

106

117

110

-

154

142

Akkordfelirók
Bérelszámolók

\

170

160

170

165

Kiemelt munkások

146^ ^

Beosztott tisztv#

165

1i9

185

-

207

191

MUszaki tiaztv.

192

219

206

Művezetők

227

250

250

Kieseit tisztviselők

258

294

290

Yezető tisztviselők

478

596

580

Haktáronok
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— —
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