
aki részt vett a spanyol polgárháborúban. Szőnyiék nem álltak meg Zürich határainál, hanem igyekeztek 
befolyásukat kiterjeszteni az ország más területeire, így Genfre is. A moszkvai Kossuth rádió szorgalmazá-
sára létrehozták a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front svájci szervezetét. Az itt élő baloldali emigránsok 
népfrontjellegű tömörülése aktivizálni akarta mindazokat, akik készséget mutattak a német fasizmus elleni 
harcra. 

A helyi kommunista párt segítségével folyóiratot adtak ki, mely 1945-ig jelent meg, s nagy segítséget 
nyúj to t t a fasisztaellenes szervezkedéshez. Cikkek egész sorában leplezték le a fasiszta koalíció valóságos 
céljait, a magyar uralkodó osztályok bűnös politikáját, a Horthy-rendszer igazi arcát. Egészen természetes, 
hogy a nagy mozgalmi tapasztalattal és tiszteletre méltó ideológiai felkészültséggel rendelkező Szőnyi Ti-
bor igen sok elméleti cikket írt a folyóirat számára. Alapjában gyakorlati ember volt, de operatív tevé-
kenységének nyomatékot, személyének tekintélyt adott széles műveltsége, marxista tudása. 

A háború időszakában - noha sohasem becsülte le az elméletet - a hitleristák elleni harcot tekintette 
elsődleges feladatának. Robbantócsoportot szervezett, melynek Németországban és a nácik által megszállt 
Franciaországban kellett volna szabotázsakciókat szerveznie, de a svájci kommunista párt a tervezett 
akciókat leállította. Nyilván tartott attól, hogy a semleges Svájcból kiinduló diverzáns cselekmények 
nemzetközi bonyodalmakhoz vezethetnek. Szőnyi baloldali csoportjai „kivetették hálójukat" a horthysta 
befolyás alatt álló jobboldali emigránsokra is, nem kevés eredményt mutatva fel, különösen a diákok 
körében. Szőnyiék tevékenysége nem maradhatott sokáig t i tokban a svájci hatóságok előtt. A helyi törvé-
nyek ugyanis tiltották a külföldi állampolgárok politikai szervezkedését. Ennek alapján Szőnyiék ellen 
eljárást indítottak, majd internálták őket. 

1945 elején szabadult, s márciusban - több társával együtt — hazajött. Függetlenített pártmunkás lett: 
az MKP apparátusának szervezési osztályára került, előbb mint beosztott, később mint osztályvezető-
helyettes. 1946 októberétől már az akkor alakult szervező bizottság titkára. Ebben a funkciójában nagy 
szerepet játszott az MKP országos hálózatának kiépítésében. Ö alapította a mai Pártélet elődjét, a Pártmun-
kást is, melynek feladata volt a párt mozgalmi, szervezeti tapasztalatainak propagálása, az alapszervezeti 
élet széles körű ismertetése. 1947 szeptemberében - eredményes munkássága elismeréséül - a KB káder-
osztályának élére állították. Ebben az új beosztásában legfőbb feladata a tehetséges munkás- és parasztká-
derek felkutatása, kiválogatása, kinevelése volt. 

Az 1947-es választások során - az MKP színeiben - országgyűlési képviselő lett, és e minőségében is 
mindent megtett a lakosság helyzetének megjavításáért. Kiváló szervező hírében állt, ezért sokszor törté-
nelmi feladatok végrehajtásával is megbízták. Jelentős szerepet játszott az 1948 márciusi államosítások 
előkészítésében és lebonyolításában. 1948 júniusában, a Magyar Dolgozók Pártja I. kongresszusán bevá-
lasztották a központi vezetőség tagjai sorába, s annak szervező bizottságában fejtett ki hasznos, eredmé-
nyes munkát . 

Biztatóan ívelő pályáját derékba törték a koncepciós perek. 1949 májusában letartóztatták - az 
imperialisták javára kifej tet t ügynöki tevékenység hamis vádjával. Bíróság elé állították, mely halálos 
ítéletet szabott ki rá. 1949. október 15-én kivégezték. 1955-ben rehabilitálták. 

Dr. Hegedűs Sándor 

175 éves 
a győri Kisalföldi Gépgyár 

Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. kebelében működő győri Kisalföldi Gépgyár 1983-ban 
ünnepelte 175 éves életét. Győr város legrégibb, termékeiről világszerte ismert és megbecsült üzeme méltó 
keretek között emlékezett meg az évfordulóról. Kiemelkedő esemény volt a gyártörténeti kiállítás, amit a 
Stádel szocialista brigád üzemtörténeti szakköre állított össze. 

A Kisalföldi Gépgyár története a Stádel József által 1808-ban alapított szerszámkovácsműhelyből 
kifejlődött mezőgazdasági gépgyár tevékenységével kezdődik. A lassan kifejlődő magyar gyáripar kezdeti 
időszakában helyi viszonylatban jelentős szerepet játszott a Stádel üzem. Részt vett az első győri 
Iparmű-kiállításon, és szivattyújával ezüstérmet nyert, ugyanígy a III. Országos Iparmű-kiállításon is, s 
ezeket az okleveleket még Kossuth Lajos és gróf Batthyány Lajos írta alá. 1862-ben nyerte el a cég a gyári 
címet. Termékei gyorsan elterjedtek a környéken, s országosan is keresettek lettek, főképpen a vetőgépek, 
a szénagyűjtő, a kukoricamorzsoló, a szecskavágó, a répavágó és a cséplőgép, öntőüzemmel is bővült, s 
utcai víznyelői, aknafedői még ma is használatban Vannak. 
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így érkezett el az üzem a felszabadulásig. 1946-ban vette fel a Kisalföldi Gépgyár nevet, s az 
államosítással a szakszervezet kezébe került a gyár vezetése. Az első ötéves tervidőszakban már 
fejlesztették az üzemet, és új gépekkel látták el. Munkásainak létszáma ekkor 84 szakmunkás, 54 
segédmunkás, 13 kisegítő és 29 ipari tanuló volt, az adminisztratív dolgozók mellett. Szocialista iparunk 
keretében tovább fejlődött a gyár, a mezőgazdasági kisgépek gyártásától az élelmiszeripari gépek és 
berendezések gyártásáig. Exportra is került a legkiválóbb termékeiből, ilyenek a káposztaszeletelő gép, a 
fűszerőrlő malom, a marhafejhasító, a borsószivattyú, a paradicsommosó és -válogató gép, a dobozzáró 
automata és az „év legszebb terméke" címet viselő főzelékvágó gép. Az új gazdasági mechanizmussal 
külszerelési osztály is alakult, vágóhidak, konzervgyári üvegpályák, feldolgozó gépsorok beszerelését 
végezték hazánk területén, valamint a Szovjetunióban, az NDK-ban, Vietnamban, Kubában. 

A Minisztertanács 3277/1973. sz. határozatával az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. vette át a 
győri üzemet. Ezzel megváltozott a gyár profilja. Az élelmiszeripari gépek mellett mind több vákuumtech-
nikai gép és berendezés gyártását kezdték meg. Ezekkel is világszínvonalra emelkedett. Fénycsó'fejfűző 
automatája, üvegcsőgyártó gépe, volframkovácsoló gépe külföldön is ismert, 33 országba szállít, Algériától 
Zairéig. 

Említésre méltó a gyár munkahelyi művelődése, amelynek kezdeményezői a brigádok voltak: 
kiállítások, vetélkedők, sportesemények rendezésével. A Stádel szocialista brigád saját gyűjtéséből már 
1974-ben üzemtörténeti kiállítást állított össze, s ez első ilyen megmozdulás volt az országban. Nagy 
sikere volt az 5. Országos Honismereti Akadémia Győrött tartott seregszemléjén bemutatott üzemtörté-
neti munkának is. Az Akadémia hatására alakult meg a gyárban a Stádel Károly üzemtörténeti szakkör, 
amely azóta is összefogja az üzem múltja iránt érdeklődő munkásokat. A gyár kulturális életének 
sokszínűségét mutatják a sűrűn rendezett irodalmi délutánok, győri festőművészek tárlatai, zenés 
műsorok, sportnapok, valamint külpolitikai előadások. A magas szintű művelődési munka jutalmául 
elnyerte a gyár A Legjobb Termelési és Művelődési Közösség címet. 

Az ünnepi évfordulóra a gyár megjelentette a Honismereti mozgalomban országosan ismert üzemtörté-
nész, Veszprémi György, A 174 éves Kisalföldi Gépgyár története című könyvét, amely nemcsak a gyár 
eddigi tevékenységét reprezentálja, hanem a megye kevés számú honismereti kiadványainak sorában is 
jelentős helyet foglal el. 

Dr. Timaffy László 
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