
Dr. Szentkirályi Mi k l ö s

AZ ÚJJÁÉPÍTÉS
HÁROM ESZTENDEJE

A második világháború alatt Magyarorszég népességének 4'20J0-át vesz
tette el, a nemzeti vagyonban bekövetkezett háborús károk nagysága pedig
mintegy 250J0-osra tehető. A nagyarányú gazdasági és kulturális károsodás a
lakosság életszínvonalának jelentős hanyatlását vonta maga után. Mindebből

következik, hogy a termelés és a forgalom újjáépítése rendkívüli feladatokat
rótt a gazdaságí életre. Még fokozza a feladatok nagyságát, ha tekíntetbe vesz
szük azt, hogy a gazdasági élet ís állandóan változik, másszóval többé-kevésbbé
érvényesülő dinamizmus hatása alatt áll. Ezért, amikor gazdaságí vonatkozás
ban beszélünk újjáépítésről, azt dinamikusan kell felfognunk és figyelemmel
kell lenni az újabban jelentkező szükségletekre ís, akár lakóházak vagy ipar
telepek újjáépítéséről, akár a közlekedés helyreállításáról, vagy akár a nemzet
közi kapcsolatok újjászervezéséről van szó, Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy az újjáépítés dínamikus szemléletét bízonyos tekintetben megnehezíti
az a körülmény, hogya szemléltetésre közölt statisztikai adatok az 1938. évi
helyzettel hasonIíttatnak össze. Ezért a kiragadott példáknál rá fogok mutatni
azokra a változásokra, amelyekre az 1938. évi helyzettel való összehasonlítás
nál figyelemmel kell lenni.

Amikor újjáépítésről beszélünk, eme dinamikus szemlélet mellett termé
szetesen messzemenőenfigyelembe kell venni azokat a strukturális változásokat
is, amik a háború, illetve a háború utáni gazdaságpolitika követkeményeképen
beállottak. A mezőgazdaság újjáépítésénél pl. nem lehet figyelmen kívül hagyni
a földreform okozta üzemi eltolódásokat stb.

A háború a gazdasági élet különbözö szektoraiban különböző mértékben
pusztított és így az újjáépítés ütemét a gazdasági élet szoros összefüggései és
egymásrahatásai következtében szűk keresztmetszetek determinálják. Elsősor

ban ezen szűk keresztmetszetek eltüntetése volt a feladat, ami viszont általában
azt eredményezi, hogy az újjáépítés üteméről helytelen képet alkothatunk,
mert hiszen a kérdéses szűk keresztmetszet eltüntetése esetleg jelentős munkát
és időt vesz igénybe, ami tehát az újjáépítés ütemének lassúságát eredményezí,
utána azonban éppen a szűk keresztmetszet eltűnése következtében a termelés
ugrásszerűen emelkedhetik. A gépgyártásra pl. döntő befolyást gyakorol a
kohászat helyzete, amelynek termelésí kapacitás kihasználását esetleg egy kohó
újjáépítése nehezíti, ami viszont hosszabb időt vesz ígénybe, de elkészülte után
a gépgyártás ugrásszerű fejlesztése válik lehetővé.

Az újjáépítés elbírálása során bizonyos szervezési problémákat is figye
lembe kell venni, amelyek a fejlődésre befolyást gyakorolnak, Igy például a
bányászat, az ipar, a hitelszervezet államosítása, a szociális és munkaviszonyok
megváltozása mind olyan körülmények, amelyek az újjáépítésre döntő befolyást
gyakorolnak.

Az elmúlt három év újjáépítési tevékenysége három, egymástól jól meg
különböztethető szekaszban folyt le. Az első időszakban, amely a felszabadulás
tól a stabilizációig terjed, a kormányzat a már meginduló és akkor már meg
nem gátolható inflációt használta fel az újjáépítésre. Az újjáépítés elsősorban

beruházások útján történik. Az infláció ideje alatt éppen a pénz rendkívül
gyorsütemű értékcsökkenése következtében az ország népessége fogyasztásá
nak megszorítására kényszerült, ami lehetövé tette azt, hogy a nemzeti jöve
delemnek nagyobb része fordíttassék beruházási célokra. Az infláció utolsó
periódusában azonban - amikor a kormány már elhatározta a valutának az
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államháztartás szanálásával együtt való stabilizálását - a reálbérek olyan
rendkívül erős mértékű összezsugorodása következett be, hogy ez az újjáépítés
gyors ütemére fékezőleg batott. A második időszak, a stabilizáció, a népesség
életszínvonalának jelentős emelkedését eredményezte, amivel együttjárt azon
ban az is, hogyaberuházásokat szolgáló tőkediszpozíciók terén erősebb sze
lektivitást kellett alkalmazni. A stabilizációtól a hároméves terv meginditásáig
az újjáépítést egyrészt a már említett kisebb volumenű beruházások, másrészt
és főleg a munka termelékenységének emelése szolgálta. A harmadik szakasz
az 1947 augusztusában meginduló hároméves tervvel kezdődik, amikor az élet
színvonal és a termelés olyan mértékben emelkedett, hogy a kormányzat a
nemzeti jövedelemnek beruházási célokra való fokozottabb igénybevételére
gondolhatott. Az újjáépítés jelenlegi helyzetének és az elért eredményeknek
ismertetése céljából az alábbiakban - főbb ágak szerint részletezve -- ki
emelem a gazdasági élet legjellemzőbb tényezőinek alakulását.

A mezőgazdasági termelés fejlődésének nyomon kísérése szempontjából
elsősorban a földreform okozta strukturális változásokat kell felmérni, mert a
mezőgazdasági üzem szerves összefüggéseit kétségkívül befolyásolja az üzemi
nagyság megváltozása. Erre vonatkozóan az Országos FöldbirtokrendezőTanács,
valamint az 1935. évi általános mezőgazdasági összeírás adatai nyujthatnak
felvilágosítást.

A földbirtokok

0-5 kat. hold
5-10

10-20
20-50
50-100

100-1000 " "
1000 kat. holdon felül

sz ám a területe
1935 1947 1935 1947

százalékos megoszlás

.......... 72'5 68'1 10'1 17'9

.......... 12'5 18'8 9'2 21'1

.......... 8'8 8'5 12'6 17'3

.......... 4'5 3'4 13'5 14'7
o ••••••••• 0'9 0'7 6'5 8'1
••••• o.•••• 0'6 0'5 18'2 12'8
.......... 0'2 0'0 29'9 8'1

100'0 1-00'0 100'0 100'0

Az adatok elbírálásánál figyelemmel kell lenni arra, hogya 100 kat. holdon
felüli birtokok szántó- és rétterülete egészben vagy részben az igényjogosultak
között felosztásra került, az erdő- és legelőterület azonban túlnyomórészt állami,
illetve közületí tulajdonba ment át.

A mezőgazdaságban bekövetkezett rendkívül jelentős strukturális változás
ismeretében a mezőgazdasági termelés egyik ágazatának, a szántóföldi ter
melésnek alakulását az alábbiakban ismertetem. A szántóföldi termelés alakulá
sának elbírálásánál a legfontosabb termények vetésterületének fejlődése nyujt
érdekes támpontot az újjáépítésről.

1947

78'6
80'3

106'2
107'9
109'6
96'2

174'7
2.680'5

86'2

Avetésterület alakulása indexszámokban
(1938 = 100)

1945 1946

46'8 67'4
59'8 7n

120'7 102'2
100'0 90'0
110'4 98'7
108'4 88'1
45'0 121'8

2.035'6 2,605'1
102'4 88'5

1944

94'9
85'5
98'6

106'8
89'3
91'3

135'6
1.610'2

105'9

Búza .," , .. ,',.",',.
Rozs " ,',", .. " .
Arpa .,.' ",.,', .
Zab , " .
Kukorica ,", .
Burgonya , ,.,', .
Cukorrépa ,"", .
Napraforgó ,", .
Szálastakarmány , , , .
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194'1

87'1
90'3
60'2
36'3
31'2

1944

111'5
100'0

96'3
75'S
75'7

Szarvasmarha ... "., , .. ,
Ebből tehén .,.,., ,.,.,

Ló ., " ".""",
Sertés , , .. , , , " , . , ,
Juh., .. , .. , " , ,

Az adatokból kitűnik, hogy a szántóföldi termelés tekintetében az 1945,
eVI, egészen különlegesnek mondható helyzettel szemben 1947-ig jelentős, a
háború előtti helyzetet megközelítő, de a strukturális változások következtében
befolyásolt. nagyarányú fejlődés következett be.

A mezőgazdaság másik nagy ágazata, az állattenyésztés, amely termé
szetesen a mezőgazdaság szerves volta következtében összefügg a növényter
mesztéssel, a háború utáni igen kedvezőtlen helyzettel szemben hasonlóképen
figyelemre méltó fejlődést mutat.

Az állatállomány alakulása index
számokban
(1938 = 100)

1945 1946

56'9 58'4
63'9 65'9
40'4 49'0
21'3 25'4
20'1 22'7

lll: e g j e g y z é s: A sertésállomány adatai 1945-től kezdődően a korábbitól eltérő módszerrel
állapít.tattak meg. Az adatok igy nem hasonlíthatók össze. Feltehető, hogy a sertésállomány a be
mutatottnaí Jóval kedvezőbben alakult.

A bányászati és kohászati termelés fejlődese tekintetében az alábbi adatok
érzékeltetik az újjáépítést.

Barnaszén
Vasérc .. , , ., . , . , . , , .,'"
Nyersvas ,., .. , .
Ásványolaj . , , , .. , , . , . , ,

Barnaszénbányászat .
Vasércbányászat ,',
Vaskohászat .
Asványolajetrmelés , .

A bányászati és kohászati termelés
alakulása indexszámokban

(1938 havi átlag = 100)
1943 1945 1946 1947

Termelés december

129'9 43'0 67'8 108'8
115'1 16'0 44'7 78'9
124'7 13'0 47'7 87'2

1.958'0 1.530'8 1.598'3 1.197'5

Munkáslétszám

130'6 100'6 127'4 147'2
110'1 84'7 124'3 121'6
145'2 79'1 128'1 157'6

424'5 653'9 638'9

Barnaszénbányászat . , . , ,
Vasércbányászat . , . , .. , .
Vaskohászat , .
Asványolajtermelés , .. , ,

Egy műszakra eső átlagos termelés

53'4 58'0 76'1
31'7 46'2 81'7
18'5 35'9 64'1

488'9 305'6 266'7

Az adatokból kitűnik, hogy a bányászati termelés megközelítette a háború
előtti színvonalat, sőt azt egyes esetekben túl íshaladta. A munkáslétszám
nagyobb mértékben emelkedett, mint a termelés, ami azzal járt, hogy az ásvány
olajtermelés kivételével az egy műszakra eső átlagos termelés még nem érte
el a háború előtti színvonalat. Ezen a téren a munkateljesítmény fokozása nagy
lehetőségeketbíztosíthat, melyekre vonatkozóan az utóbbi hónapok racíonalizá
lásai nyujtanak példát.
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A gyanpar újjáépítését az erőgépek lóerőteljesítményének, a betölthető

munkahelyek és teljesített munkaórák számának fejlődése, valamint a munkás
létszám alakulása világítja meg. Az alábbiakban ezeket az adatokat az egész
gyáriparra, valamínt a legfontosabb iparágakra vonatkozóan közlöm,

Egés,z .gyárípar , . , ,
Gépipar .,' ,"', ,"
Textilipar "',.,., .
Vegyészeti ipar .,',',',.,

Az ipari termelés fejlődése index
számokban

(1938 = 100)
1943 1945 1946 19471

A gyáripari erőgépek lóerőteljesítménye

118'3 107'8 116'2 119'7
133'3 64'6 62'0 91'1
92'7 90'2 94'4 102'5

138'6 125'2 131'1 130'4

Egész gyarlpar , , , , , .
Gépipar ,'" ,.,' ,'
Textilipar , , , , , , , , .. ,
Vegyészeti ipar "', .. ,."

A betölthető munkahelyek
124'4 88'9 94'2

109'8 107'6
17'3 82'1

107'0 106'4

száma

ton
111'8
87'9

111'8

Egész gyáripar . , .
Gépipar , .. ,', .. ', ,.
Textilipar ,.,',., ""
Vegyészeti ipar "',.,""

Munkáslétszám október l-én

131'0 69'4 82'7
270'4 91'7 105'3

91'9 53'0 72"1
143'2 87'3 95'5

95'1
118'7

80'2
98'6

Egés,z .gyanpar , , , .. , . , , , , ,
Gépipar ."',"',.".,.,,.
Textilipar , .... ,",', .....
Vegyészeti ipar .".,,",'

ft- teljesített munkaórák száma
142'2 50'5 80'S 87'2
297'9 108'8
89'8 65'S

158'0 98'5

Az adatok nagy vonásokban rávilágítanak az egész gyáripar fejlődésére, I

de emellett arra is utalnak, hogyagyáriparon belül a fejlődés nem volt azonos
ütemű, Ez utóbbit az egyes íparágakat ért háborús károk különbözősége,a kelet
kezett szűk keresztmetszetek, nyersanyagproblémák stb, határozták meg,

Kiemelkedő módon fejlődött a közüzemi szolgáltatások újjáépítése ís.
A hasznosított gáz mennyísége a békebelivel szemben 5'7%-al nőtt, mig 1945-ben
ennek csak 48'7%-át érte el. A hasznosított áram mennyisége 1947-ben S8'90f0-kal
emelkedett 1938-cal szemben, míg 1945-ben annak csupán 72'8%-át tette. A Szé
kesfőváros által értékesített vízmennyíség 1947-ben az 1938. évit lS'2%-kal

haladta meg, annak ellenére, hogy 1945-ben csak 80'40f0-át tette,
Mind a mezőgazdaság, mínd az ipar fejlődésével messzemenően összefügg

a külkereskedelem fejlődése, amely a két fő termelési ág szerkezetében be
következett változások és a már említett egyéb körülmények következtében
új utakat tört. Erre vonatkozóan az alábbi szempontokra szeretnék utalni.
1938-hoz képest a külkereskedelmi volumen jelentősen csökkent. A behozatal
1946-ban az 1938, évinek csak 15'90(0·át tette, 1947-ben azonban már 51'7%-át

érte el. A kivítel 1946-ban a békebelinek csupán 14'70f0-a volt és 1947-ben is
csak 26'30f0-át tette, A behozatalnak és kivitelnek egymástól eltérő alakulása
következtében a külkereskedelem egyenlege is megváltozott. 1938-ban jelentös
kiviteli felesleggel zárult a külkereskedelem, 1947-ben már jelentős hiány

1 Az adatok a gyáripari havi képviseleti adatgyűjtés eredményei.
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mutatkozott. Eme adatok természetesen nem tartalmazzák a nemzetközi köte
lezettségek terhére szállított árukat. A külkereskedelmi forgalom volumenének
emelését az előbbi tételen kivül főként a beruházási szükséglet és az exportra
rendelkezésre álló áruk nemzetközi viszonylatban magas ára nehezítette meg.

Az újjáépítés kétségkivül II legnagyobb arányú a kőzlekedés terén.
A vasúti mozdonyok száma 1938-hoz képest 1946 augusztusában még csak
50'2%-ot tett, 1948 januárban már ez az arányszám 60'30f0-ra emelkedett. A vasúti
személykocsik száma 1938-hoz képest 1946 augusztusában 34'6%-ot tett és
1948 januárban 91'l0f0-ra nőtt. A személygépkocsiállomány indexszáma
(1938 = 100) az 1946 .éví 21'9-ről 1948 január l-re 66'4-re emelkedett. A vasúti
személyforgalom szállítóeszközeinek vázolt emelkedése lehetővé tette, hogya
szállított utasok száma 1941 decemberében 34'30f0-kal, az utaskilométer pedig
71'80f0-kal haladta meg az 1938. évi eredményeket. Az áruforgalom terén is
igen nagyarányú a fejlődés. A vasúti teherkocsik száma 1948 januárban az
1938. évinek 99'20f0-át érte el, a teher- és egyéb gépkocsik száma pedig
1500f0-kal haadta ezt meg. A vasúton szállított áruk menyisége 1948 januárjában
88'20f0-át tette az 1938. évinek, az árutonnakilométer pedig 9'90f0-kal múlta
azt felül.

Sokkal kisebb arányú az újjáépítés az építkezések terén. Míg 1938-ban
Budapesten az új építkezések száma 1131 volt, 1941-ben 216. Ebből lakóház
építkezés 1938-ban 834, 1941-ben 94 volt. A rá-, át- és toldaléképítkezés az
1938. évi 1496-tal szemben 1941-ben 281 volt. A helyreál1ítások száma 251.
Az újonnan keletkezett lakások száma az 1938. évi 4130-cal szemben 194't-ben
963 volt. Az épitkezés vonalán tapasztalható lassúütemű újjáépítés túlnyomó
részt a tőkehiánnyal magyarázható.

Az ország újjáépítésének fejlődésérőlfentebb mozaikszerüen számoltam be.
Osszefoglalóan a fejlődést a nemzeti jövedelem volumenének alakulása szem
lélteti. A nemzeti jövedelem emelkedése ugyanis a termelés emelkedésének
eredménye. A termelés fokozását a munka termelékenysége és az eszközölt
beruházások teszik lehetövé. Végeredményben a nemzeti jövedelem fejlődése

a beruházásoknak és a munka termelékenységének, tehát az újjáépítésnek ütemét
tárja elénk. Figyelembe kell azonban venni, hogy a nemzeti jövedelem emel
kedése nem jelenti szükségszerűena népesség életszínvonalának emelkedését is,
ez utóbbi ugyanis nemcsak a nemzeti jövedelemtől. hanem az ebből eszközölt
beruházási tevékenységtől, illetőleg a nemzetközi kötelezettségek teljesítésére
fordított hányadtól is függ, amelyek lényegesen befolyásolják a népesség részére
rendelkezésre álló fogyasztási jószágok mennyiségét. Ezekről az alábbi össze
állítás tájékoztat.

A nemzeti jövedelem volumene (a nem
zetközí fizetésí forgalom figyelmen kívül
hagyásával) .

Külkereskedelmi egyenleg .
Nemzetközi kötelezettség , .
Beruházások , , .. , , .
Közületi fogyasztás , ,.,
Magánfogyasztás ., , .

Bletszínvonal

1938/39 1946/41 1941/48
1946/47. évi millió forint

24.271 16.121 19.116
515 110

1.436 1.145
3.188 981 1.811
2.751 1.566 2.372

17.817 12.248 13.782

Indexszámok (1938/39 = 100)
100'0 68'1 71'4

A nemzeti termelésnek reáliákban kifejezett, egy bizonyos időpontban

adott mennyiségéből csak úgy lehet az életszínvonal emelését előmozdítani, ha
az erre fordított javakat az adott nemzetközi kötelezettségek figyelembevételé-
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vel a jövő termelés fejlesztését előmozdító beruházásoktól vonjuk el. Ez ad
magyarázatotarra, miért emelkedett 1946/47-ben az életszínvonal nagyobb
mértékben, mint a termelés értéke. Hosszabb távra tekintve, az élet
színvonal . emelése természetesen csak úgy képzelhető el, ha egy bizonyos
életszínvonal elérése után a nemzetgazdaság termeléséből nagyobb hányadot
fordítanak beruházásokra és így biztosítják a további termelés emelkedését.
Onként értődik, hogy ez csak úgy valósítható meg, ha a beruházási többletet,
tehát az újjáépítésre fordított beruházási javakat a fogyasztásra rendelkezésre.
álló jószágmennyiségbőlvonjuk el. Ez a helyzet 1947/88-ban is.

Ber cs e l i A. Károly fordításai

GIOVANNI PASCOLI VERSEIBŐL*

BORZALOM
A borzongás kirázta
didergő testemet.
Árnyék osont a házra,
s ijesztő este lett,
mely fojtó, mint a sírbolt ...
Halál, halál ...

Hogy is volt?

Mint lég:' árnyéka, semmi,
de mégis végtelen,
mely egyre nő s belengi
a tájat hirtelen,
és felhő lesz a kis folt ...
Halál, halál ...

Hogy is volt?

Rettentő, mint az orkán,
mely száguld s úgy dühöng,
de hangtalan s mogorván
terjed a szörnyű csönd,
s lapít a torz, hamis hold ...
Halál, halál ...

Hogy is volt?

Ki látja őt, örökre
behúnyja bús szemét,
s úgy hull a mély gödörbe,
hogy bomlik szerteszét,
s ha kérdezik - Hogyis volt?
Igy válaszol ...

Hogy is volt?

*l1utatványa Római Magyar Intézet kiadásában megjelenö PascolJ-kötetből. Pascoli (1855-1912)
a modern olasz Ilra egyik legnagyobb alakja.
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