
életében, kiküszöböljék meglévő súlyos hibáinkat, helyreállítsák a megye pártszer
vezeteinek meglassult kapcsolatát megyénk dolgozó népével.

Forrás: ZML. MSZMP Arch. 57. f. MDP ZMB. ir. l.fcs. 5. ö. e.
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1956. június 17.

Látogatás a Nagykanizsai Sörgyárban 
A Zala című lap beszámolója az átadás előtt álló üzemről (részletek)

A Nagykanizsai Sörgyárat 1892-ben alapították Gelsei Guttmann Vilmos ja 
vaslatára. Akkoriban a flloxéria pusztítása2" , valamint az a tény, hogy a Du
nántúlon nagyobb sörgyár még nem volt, megfelelő jövedelmezőséggel kecseg
tette a beruházókat. Ez az elképzelésük azonban nem valósult meg maradéktala
nul. Az első világháború után kétszer is szünetelt a termelés. Az 1929-es gazda
sági válság okozta leállás után csak a második világháború alatt indították be 
újra a gyárat, amely a háború végén súlyos károkat szenvedett. Rekonstrukcióját 
a Minisztertanács csak 1954. őszén rendelte el, az építkezés pedig 1955-ben 
kezdődött. A gyárat 1956. június 30-án adták át.

Az alább közölt dokumentumot érdemes összehasonlítani a Zalaegerszegi Ru
hagyár átadásáról, 1951-ben készült riporttal, és megfigyelni a hangsúlyeltoló
dásokat, amelyek tükrözik a némileg megváltozott politikai légkört.

A gyárat magát a kapuban még semmi sem jelzi. Felirat, cégtábla nincs, s a 
portás sem annyira [a] bemenőket, mint inkább a távozókat kutatja vizsla szem
mel. Minden talpast és kerékpárost egy drótkerítés terel a gyalogjáróra, a portás 
szemei elé, aki nem is röstelli alaposan megvizsgálni a távozókat. [...]

- Az építkezés kiterjedt területén nagy arányokat öltött a lopás, s bár szégyen, 
de el kellett rendelnünk a személyi motozást. Hasonló célt szolgált a két méter 
magas téglabástya is, amellyel körül kellett kerítenünk az egész gyártelepet - így 
magyarázza a feltűnőt Gömöri János elvtárs, az igazgató.

22 vállalat dolgozott itt kisebb-nagyobb részlegekkel, valamennyien messzi vi
dékről küldve embereit. Működő pártszervezet, politikai munka nélkül a széttagolt 
építkezés olyan zavarost eredményezett, amelyben bőséges zsákmánnyal halász
hatnak a lelkiismeretlenek. Könnyű pénzszerzés távol a családtól, alkalom volt. 211

211 Lásd: 116. dók.
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mely megingathatta a gyenge jellemeket. A bástya előtt még téglát is vittek háti
zsákszám, de a faanyag, a kis villanymotorok kelendőbbek voltak ... Ma már csak 
a sör kelendő, amelyből minden dolgozó naponta járandóságban kap egy üveggel a 
Kőbányai Sörfőzde termékéből. [...]

A gyár homlokzati részén lehet bejutni a gépházba, ahol egy sereg szivattyú, 
villanymotor dolgozik az embermagasságig fehér csempével burkolt terem labo
ratóriumi tisztaságú környezetében. [...]

Szép volt a gyár eddig is rengeteg fénylő csempéjével, a látogató igazán akkor 
ámul el, amikor egy szűk folyosó kopottfalú, kopottlépcsős labirintusából az 
ászok, a csörgedező hűtő, az erjesztőtér birodalmába jut. [...] A villanylámpák 
fénye megtízszereződik a falak tetőig futó fényes csempeburkolatán. Katonás 
rendben sorakoznak egymás mellett az ászokhordók szájai eltakarva egy-egy 300- 
350 hektoliteres ászokedényt. Az erjesztőtér óriási termében higanygőzlámpák 
vetítik fényüket a fekete masszával bevont 350-650 hektoliteres kádakba, s itt már 
a fénynek keveset tud segíteni a természetesen itt is mennyezetig futó csempebur
kolat.

Most még néhány lépcső felfelé, s elérkeztünk a sörgyár legmagasabb pontjá
hoz: a vastagon szigetelt tető alatt szélesen terpeszkedő hűtőbárkákhoz. Két, 
egyenként 160 hektoliteres tepsi ez, amelyet vaslemezből, a magyar söripar törté
netében először nem szegecseléssel, hanem hegesztéssel készítettek el a Kőolajipari 
Gépgyár dolgozói. [...]

Ilyen tehát most néhány nappal a megindulás előtt a 80-90 millió forintos beru
házással épülő Nagykanizsai Sörgyár megindításra készen álló első részlege. Most 
még az első próbák kínlódása folyik. Itt-ott egy-egy vezeték megreped, egy-egy 
szivattyútengely görbe, nem működik egy-egy villanymotor. Az új gyárak - sajnos 
- szokásos betegségei ezek. De a ráncok már kisimulnak Gömöri János igazgató 
homlokáról. A hibákat gyorsan javítják, a régi árbóckapcsoló gond is elintéződött 
a Szabad Nép cikke nyomán.

- Csütörtökön már csinálok egy bamafözést - mondja az igazgató ...
S a jövő hónap derekán már megjelenik Nagykanizsa, Zalaegerszeg, a Balaton- 

vidék, Veszprém, Pápa vendéglőiben a sör, amelynek ovális, bclapított oldalú cím
kéjén ez lesz a felirat: Balatoni világos, Nagykanizsai Sör ...

Forrás: Zala, 1956. június 17. 6. o.
Irodalom: Barb ari ts: Nagykanizsa.; Bodnár - Pétiké: A felszabadult Nagykanizsa 25 

éve.; Bencze: Zala megye iparának története a felszabadulás után
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