
A Szolnoki Papírgyár múltja, jelene és jövője

Szolnok város történetében az 1935-ös esztendő látszólag éppen olyan kevés
örvendetes eseményt hozott, mint a 30-as évek elejének gazdasági válsággal ter-
hes bármelyike. Mégis ez az esztendő valami újat, a város ipari fejlődésében
akkor - talán - még kevéssé érzékelhető jelentőségű eseményt tartogat: elkezdő-
dött a Szolnoki Papírgyár építése.

A papírgyártásnak városunkban, de az Alföldön sem volt korábban semmi-
féle bázisa, még hagyománya sem. Ezért a szó teljes értelmében vett újdonságnak
számított az 1935. szeptember 5-i napilapok híre, amellyből először értesülhetett
az ország és a város közvéleménye a Szolnoki Papírgyár telepítésének elhatáro-
zásáról.|Az akkor iparilag pangó városban a tartós munkanélküliség miatt alacsony
bérért lehetett dolgoztatni. A kedvező vízellátási lehetőségek mellett ez a körül-
mény játszott ellsősorban szerepet a telepítési hely megválasztásában. A város
vezetői gyorsan felismerték a gyárépítés jelentőségét; ahhoz ingyen területet és
egyéb kedvezményeket nyújtottak.

Bár az építés a tervezetthez képest elhúzódott, mai szemmel nézve is vi-
szonylag hamar, már 1936. július 7-én megkezdte a termelést az akkori gyárat
tulajdonképpen jelentő egyetlen - a Szolnoki Papírgyár jelenlegi 1. számú -
papírgépe. A munka azonban csakhamar megállt a fejüket felütő gazdasági nehéz-
ségek miatt. Az összeomlásról! az első hírek az 1937. február 25-i újságban jelentek
meg. A május 23-i lapok már arról adtak hírt, hogy a papírgyárat eladják. Kül-
földi és hazai vevők jelentkezése ellenére sem kerülhetett azonban erre sor, mert
elriasztotta az érdeklődőket a papírgép korszerűtlen volta. Nem is csoda, hiszen
negyedszázad állt már akkor is e papírgép mögött.

A Szolnoki Papírgyár tehát alig kezdhette meg a termelést, máris tétlen-
ségre ítéltetett. Az 1940. március 24-i újságban azonban váratlan hír látott nap-
világot: „Üjból üzembe helyezik a Szolnoki Papírgyárat!"

A gyors és gazdaságos újra indulást érdekes körülmény segítette elő. A német
Wagner-Dörrics-cég brazíliai megrendelésre gyártott egy önlevevős papírgépet,
amelyet azonban a tengeri blokád miatt már nem tudott leszállítani. így az alkal-
mi vevőként jelentkező Szolnoki Papírgyár aránylag olcsón hozzájuthatott. Immár
két papírgéppel a megújult gyár üzembehelyezésére részvénytársaság alakult.

Az Első Magyar Papíripar Rt. lett a gyár gazdája. A háborús konjunktúra,
a céltudatos műszaki és gazdasági irányítás a gyárnak folyamatos termelést, dol-
gozóinak kedvező megélhetési körülményt biztosított.

1944. októberében a Szolnoki Papírgyár termelési feltételei megszűntek a tü-
zelőanyag- és papírszállítás lehetetlenülése miatt.
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A felszabadulás után aránylag gyorsan sikerült helyreállítani a háborús káro-
kat, és 1945. augusztus i-én az 1. számú, majd röviddel később a 2. sz. papírgép
is termelni kezdett. Ismét jelentkeztek azonban a gazdasági nehézségek, és a dol-
gozók aggódva figyelték a csődtől menekülés egyre kilátástalanabb kísérleteit.

25 éve, 1948. március 25-én bekövetkezett államosítás alapvetően megváltoz-
tatta a Szolnoki Papírgyár helyzetét és addig soha nem tapasztalt lelkesedést, erőt
kölcsönzött a gyár dolgozóinak. A munkások nemcsak tulajdonukba vették a gyá-
rat és lettek annak igazi gazdái, hanem olyan egészséges fejlődési folyamat vette
kezdetét, amely alkalmasnak bizonyult a veszteségek igazi okainak, a gazdasági
nehézségek tényleges forrásainak feltárására. Egymást követték a korszerűtlen
termelési körülményeket felszámoló elhatározások. Az államosítás utáni első na-
gyobb beruházás az üzemépület korszerűtlen, tűzveszélyes tetőszerkezetének cse-
réje volt. E munka közben élte át a Szolnoki Papírgyár fennállásának egyik leg-
kritikusabb periódusát.

A gyár környékének lakói 1950. február 19-én, vasárnap éjszaka nagy riada-
lomra ébredtek: tüzet jelzett a papírgyár szirénája. Az átépítés alatt álló tető-
szerkezet máig is ismeretlen okokból kifolyóan kigyulladt. A tűz rohamosan ter-
jedt és a megfeszített oltási munka ellenére a gyár három épületének tetőszerke-
zete elégett.

A tűz mintegy 1,2 millió forint kárt okozott. A Szolnoki Papírgyár dolgozói
azonban úrrá lettek a katasztrófán és nagyszerű munkaversennyel a tűz ellenére
is túlteljesítették az előző év termelési eredményét.

A gazdasági eredmények javítása egyre sürgetőbben igényelte a termelés
bővítését. A vállalat engedélyt kapott egy további, a 3. sz. papírgép felállítására.
Igaz, hogy ez a papírgép sem volt új és korszerűbb sem, mint az 1. számú, de
a gyár dolgozóinak munkakedve, megszerzett vezetési tapasztalata nagyrészt pó-
tolni tudta a gépek elavultságából eredő műszaki hátrányokat.

Nemcsak jelentős fontossága, de különleges érdekessége is volt a Szolnoki
Papírgyár történetében a szatmacellulóz-gyártás magyarországi meghonosítása.
A papírgyártásra alkalmas cellulóz alapanyaga a tűlevelű, és lombosfák jónéhány
fajtája. A szalmának cellulózgyártás céljára való felhasználása - hazánkban elő-
ször a Szolnoki Papírgyárban - így már önmagában is különlegességnek számított,
amit még csak növelt az a körülmény, hogy a szalmacellulózgyárat rizsszalma
alapanyagra tervezték.* A gyárrészleg üzembehelyezése 1954- február 16-án tör-
tént. Az itt szerzett technológiai és üzemi tapasztalatok szolgáltak kiinduló alapul
a Dunaújvárosi Szalmacelllulózgyár tervezéséhez. A termelés megindulását követő
években a Szolnoki Papírgyár dolgozói sok ötlettel, műszaki hozzáértéssel csak-
nem megháromszorozták a tervezetthez képest a szalmacellulózgyár termelését.
Elsősorban ennek volt köszönhető, hogy a gyár 1957-től 1959-ig három egymást
követő évben elnyerte a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzászlaját. A ha-
zai papíripar történeteben példátlanul álló siker eredményeként a Szolnoki Papír-
gyár dolgozói végleges tulajdonosai lettek ennek a magas kitüntetésnek.

A Szolnoki Papírgyár ezt követő további fejlődése már csaknem napjaink
eseménye. 1964-ben került üzembehelyezésre a gyár erőműve, amely 1968 óta
földgáz energiahordozóval dolgozik. Ez az erőmű volt egyébként az ország első
teljesen földgáz felhasználására átalakított középnyomású ipari erőműve.

A nagyvállalati rendszer 1963-ban végrehajtott kialakítása kapcsán megszűnt
ugyan a Szolnoki Papírgyár önálló vállalat jellege - a Papíripari Vállalat Szol-

* Lásd a Jászkunság 1955. decemberi számában Dr. Molnár László: ,.Üj nyersanyag —
új gyár" — A Szolnoki Szalmacellulózgyár munkájáról — című tanulmányát.
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noki Papírgyára lett - , de ezzel a korábbihoz képest kedvezőbb, feltételek alakul-
tak ki a gyár továbbfejlesztésére.

1966-ban üzembehelyezcsre került a 4. számú papírgép, amely a korábbi,
rendkívül elavult termelőberendezések mellett végre korunk műszaki színvonalát
reprezentáló berendezés.

A gazdaságirányítás 1968-ban bevezetett új rendszere és a termékek piaci
megítélésének ebből fakadó jelentős megváltozása sok tekintetben hatott a Szol-
noki Papírgyár termelési szerkezetére is. A gyár dolgozói ezúttal is jól vizsgáztak.
Gyorsan reagáltak a gazdasági környezet megváltozására és méginkább igyekez-
tek szemléletük és munkájuk korszerűsítésével az egyre növekvő igényességű piac
feltételeihez alkalmazkodni.

A termelés gazdaságossága érdekében a Szolnoki Papírgyár az 1960-as évek
második felétől kezdődően céltudatos választékbővítéssel igyekezett bekapcsolódni
a papírfeldolgozás körébe. A fejlődés ezen a téren csakugyan rendkívül méretű-
nek mondható, ha meggondoljuk, hogy az 1965-ig számításba sem vehetően kicsiny
papírfeldolgozási tevékenysége után a Szolnoki Papírgyár ma már az ország leg-
nagyobb feldolgozott papírtermék kibocsátású üzeme. Szolnok felszabadulásának
negyedszázados ünneplése adott méltó keretet a Szolnoki Papírgyár új feldolgozó
üzemének avatásához 1969. november 4-én.

A fejlődés, a változás mind az egyén, mind a társadalom legizgalmasabb
kérdései közé tartozik. Így van ez egy gyár életében is. 1954-ben egyedülálló
jelentőségű és érdekességű kezdeményezés volt a szalmacellulózgyár üzembe helye-
zése. És nem egészen két évtized múlva - 1971. május 22-én - elérkezett az
a nap, amikor a Szolnoki Papírgyárban a szalmacellulózgyártás befejeződött: a
szalmacellkillózgyár véglegesen leállításra került.

Nem volt könnyű ez az elhatározás. Nemcsak azért, mert egy gyár üzemel-
tetésének megszüntetése gazdasági és műszaki kihatásokat, kritikus lélektani hul-
lámverések gyűrűit vonja magával, hanem azért is, mert a hazai szalmacellulóz-
gyár hőskora, egyáltalán a szalmacelltulóz fogalma rendkívül szorosan kapcsoló-
dott a Szolnoki Papírgyár dolgozóinak munkájához, szakmaszeretetéhez, sikerei-
hez - a Szolnoki Papírgyár dolgozóinak életéhez.

És ezúttal - csak úgy, mint a múltban már annyiszor - a gyár dolgozói
ismét jelesre vizsgáztak felclősségtudatbóll, határozottságból, a jövőt szolgálni
tudásból. A kezdeti elkedvetlenedés után egyre inkább megértették, hogy a
gazdálkodás objektív törvényszerűségei, az elkövetkező évek és évtizedek műszaki
és technológiai követelményei, az egyre hatékonyabb termelési módszerek alkal-
mazásának szükségessége és a Tisza élővilágásak védelme külön-külön is fonto-
sabb feladat, mint a meglévőhöz való ragaszkodás. Lázas munka indult meg;
sietve bontották a régi berendezéseket, robbantották a vasbetonkádakat, és figyelő
izemmel, új munkakedvvel fogadták az új termékeket gyártó gépeket, a megvál-
tozott, a korábbinál kedvezőbb munkafeltételeket. A Szolnoki Papírgyár dolgozói
ismét vállalkoztak az újra, amelynek eredményeként a gyár tovább fejlődhetett,
termékeinek választéka bővült, gazdálkodása eredményesebb lett.

Ha a máról beszélünk, már a holnapra gondolunk. Arra a holnapra, amely
a Szolnoki Papírgyár eddig példa nélkül álló méretű fejlődését hozhatja magávaL
A Papíripari Vállalat - helyt adva a Szolnoki Papírgyár dolgozói által előterjesz-
tett javaslatoknak - az ötödik 5 éves tervidőszakban a gyár teljes rekonstrukció-
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ját irányozta elő. Ennek keretében a jelenlegi termelést több mint kétszeresére
növelő nagyteljesítményű, korszerű papírgép kerülhet felállításra a Szolnoki Papír-
gyárban, a korszerű termelési feltételeket biztosító teljes technológiai rendszer
együttes kialakításával. Bele tartozik ebbe a programba a papír felületi nemesí-
tése éppen úgy, mint a feldolgozott termékek fajtáinak, mennyiségének és minő-
ségének növelése is. Ha ez a fejlesztés valóra válik — és ebben a gyár dolgozói
nagyon bizakodnak -, akkor a Szolnoki Papírgyár a hazai papíripar egyik kiemel-
kedő fontosságú bázisa, európai mércével vizsgáitan is korszerű gyára lesz.

Szolnok 900 éves történetéből a maga alig 40 évével a S/oilnoki Papírgyár
csak nagyon kicsiny töredéket mondhat magáénak. A gyár dolgozói mégis saját
hagyományuknak tekintik a város hagyományait, saját ügyüknek a város ügyeit.
Tudják és tapasztalják, hogy a város is szívén viseli gyáruk sorsát, megértéssel
fogadja a „könnyűipar nehéziparának" szolnoki reprezentánsát, támogatja fejlesz-
tést törekvéseit. Közös célok közös szándékú munkálása a nap mint nap, év mint
év gazdaságosabb és jobb minőségű termeléssel; ez volt és ez fcsz a jövőben is
a szándéka Szolnok most bemutatott gyárának, a Szolnoki Papírgyárnak.

Dohanics János
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