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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Ez úton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik kutatásaimban és értekezésem 

megírásában támogattak. Köszönöm témavezetőmnek, Klement Juditnak, hogy kritikai 

észrevételeivel és javaslataival az értekezésem megírásában komoly segítséget nyújtott. 

Paládi-Kovács Attila tanár úrnak, hogy fordulhattam hozzá és beszélgetéseink során 

jelentősen tágította látóteremet. A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltár és az 

Országos Levéltár szakembereinek, hogy akkor is rendelkezésemre bocsátották a 

dokumentumokat, ha az nehézségekbe ütközött. A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumnak, 

hogy fényképtárukban szabadon kutathattam. A visegrádi Mátyás Király Múzeum 

vezetőinek és kollégáimnak, hogy az értekezésem megírásának utolsó szakaszában 

készségesen támogattak. Hálásan köszönöm minden adatközlőmnek, hogy bizalmukkal 

megtiszteltek és emlékeiket rám bízták. Végül nagyon köszönöm családomnak a szerető, 

támogató közeget, amellyel körülvesznek. Kislányomnak, Rózának, hogy elfogadta, ha 

olykor a közös játékidő rovására is dolgoznom kellett. Édesanyámnak, hogy minden 

problémával fordulhatok hozzá. Édesapámnak, hogy a térképek és alaprajzok 

megszerkesztésében segítséget nyújtott. Köszönöm férjemnek, hogy humorával és 

életörömével mindig átsegít a mély pontokon és nagyszüleimnek, hogy születésemtől 

kezdve kitartóan mesélnek nekem. 
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Előszó 

 

      „Mindannyian, minden alkalommal  

     párbeszédet folytatunk az őseinkkel, és talán 

     még inkább, még titokzatosabb módon, az  

      utódainkkal.” (Martin Heidegger) 

 Az ember különböző okokból kutatja a múltat, a jelent, az emberi társadalmat és 

benne önmagát. Van, aki érzelmekkel telve, indulatoktól fűtve küzd azzal, hogy 

tárgyilagos maradhasson, van, aki merev, szenvtelen hidegséggel közelít a kutatása 

tárgyához, mintha mindegy lenne, mit talál a kérdései mögött. Egy kutatás akkor 

eredményes, ha a kutatónak személyesen is fontos a kutatás tárgya. Nem feltétlenül azért, 

mert valamiféle igazságot akarunk bizonyítani pro vagy kontra, hanem mert tisztán 

szeretnénk látni egy kérdésben, mert a valóság egy szeletét több perspektívából szeretnénk 

értelmezni, összefüggéseiben megtapasztalni. Minden apró új nézőponttal gazdagabb lesz 

az emberi történelem és az emberi társadalom végtelennek tűnő megfigyelése és 

működésének értelmezése mindig valami jobb és emberibb felé mutat, reményt ébreszt a 

jobbá válás képességére. Ezért érintett mindig minden kutató személyesen is kutatásának 

tárgyában, mert a felfedezés kalandos kihívása mögött ott áll szálfa termettel a felelősség 

szelleme is. A kutatás önmagában kevés, ha az értelmezés képessége, a megfelelő 

háttértudás hiányában még nem áll rendelkezésre, hiszen az értelmezés által lesz a 

felfedezőből közvetítő, a felfedezésből pedig megfontolandó tanulság. Az értekezés 

alapjául szolgáló kutatómunkát 2008 és 2014 között végeztem. 

 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. salgótarjáni kolóniáját és a kolónián élők 

életmódját ez idáig kevesen kutatták. Maga, a vállalat leginkább gazdaságtörténeti, a 

salgótarjáni gyár pedig helytörténeti munkákban bukkan föl, pedig a gyárhoz kötődő 

teleprészek társadalmának különlegességére már Szabó Zoltán felhívta a figyelmet két 

világháború közötti szociográfiai könyvében, a Cifra nyomorúságban. „Ezt a világot a 

többi munkásokétól csaknem úgy különíti el polgári szemlélete, ahogyan elkülöníti a 

Rimamurányi út elején a sorompó az acélgyár telepét a várostól. Kettő jellemzi őket: egyik 

a polgári életmód, másik az, hogy ők »rimai emberek«. A »rimai ember« külön fogalom 

Salgótarjánban is, Ózd körül is. Közhasználatú értelme szerint ez a szó jó munkást, a 

többiekénél lényegesen jobb bért takar. Ezen felül e »rimai emberek« a Rimamurányinál 
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nemcsak munkát vállaltak, hanem: hozzátartoznak a Rimához. Azok, akikben fölismerik a 

rimai embert, könnyen jutnak előre a vállalatnál - persze mindig kasztjuk határain belül. 

Nekik lesz saját házuk öregkorukra, ők lesznek altisztek, ha megvan a kellő képzettségük és 

ügyességük és ők nincsenek benn a szakszervezetekben. Közöttük vannak azok a 

munkásdinasztiák, melyekben a Rimához való tartozás ugyanúgy öröklődik, ahogyan a kék 

szem, vagy a zömök testalkat. Ők azok, akik iskoláztatják a gyerekeiket, de csak azért, hogy 

iskolázottak legyenek és aztán munkások. Sohasem azért, hogy tisztviselők legyenek másutt. 

Nem is igen tudnak a Rimamurányi határain kívül életet elképzelni maguk és fiaik 

számára.”
1
 

 Kutatásaimat a salgótarjáni acélgyárnak a szocialista átszervezés előtti működésére 

fókuszáltam, és az utolsó másfél évtizedét állítottam vizsgálataim középpontjába, vagyis 

elsősorban az 1930-as évektől az 1940-es évek közepéig tartó időszakot. Választásom oka 

az volt, hogy ez azaz időszak, amelyet a levéltári források mellett a még élő adatközlők 

emlékezete is őriz.  Személyes kötődésem az adott területhez sokban segítette – sőt 

orientálta – kutatásaimat, és a téma különböző szintjeinek áttekinthetőségét, hiszen apai 

nagyszüleim mind a mai napig Salgótarjánban az Acélgyári úton élnek, így az ő kapcsolati 

hálójukon keresztül szívesen fogadtak az adatközlők. Már gyermekként szerettem hallgatni 

a családi anekdotákat a gyárról és a gyári kolóniáról: a család férfi tagjai négy generáción 

keresztül dolgoztak az acélgyárban. Saját emlékeik szerint mindig pontosan, precízen, 

nagy szaktudással végezték munkájukat és cserébe jólétben, megbecsülésben éltek. 

Visszaemlékezéseiket hallgatva nem hagyott nyugodni a kérdés: vajon mennyit szépített az 

idő a családtagjaim emlékein? Mit rejtenek a hivatalos dokumentumok? Hogyan 

viszonyulnak egymáshoz a gyár működése alatt keletkezett hivatalos iratok a 

visszaemlékezők által elmondottakhoz? Mindezek alapján rekonstruálható, hogyan éltek a 

második világháború előtt az acélgyári kolónia lakói?  

 A kutatás közben több fontos vizsgálati szempont is felmerült: Milyen feltételek és 

milyen szabályrendszer szerint éltek a két világháború közötti acélgyári kolónián? Milyen 

kapcsolatrendszer fűzte össze a munkásokat a gyárral, illetve a munkásokat egymással? Az 

acélgyári kolónián élők vajon vizsgálhatók-e külön közösségként Salgótarján 

társadalmában? Az acélgyári kolónián élők életmódja mennyiben volt általános vagy 

éppen egyedi az általam választott korszak munkáskolóniákról alkotott képének tükrében? 

                                                 
1
 Szabó [é.n.]: 240-241. 
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 Az életmód kutatásánál módszertanilag irányadónak tartottam a történeti 

antropológia szemléletmódját, amely szerint nem különálló kis egységeket, hanem „az 

egész embert” vizsgáljuk. Munkám ötvözni kívánja a történeti kutatások makro- és mikro 

történeti szemléletmódját, a történettudomány kritikai forráshasználatát, az adatbázisok 

kvantitatív és kvalitatív elemzését és a néprajz tudomány módszertanába sorolható 

mélyinterjú készítést, amely a múlt vizsgálatának a személyes visszaemlékezéseken 

keresztül érzékelhető „testközelségét” adja. 

 A vállalatok történetét sok szemszögből lehet vizsgálni. Semmiképpen nem 

elegendő csak a gazdasági oldalát szemlélni, hiszen egy cég munkás- vagy tisztviselő-

politikája, a vezetők szociális érzékenysége, szociális gondoskodása – ami megbízható 

szakembereket tudott a cégnél tartani - ugyanúgy hozzájárulhatott a sikerhez, mint egy jó 

üzleti döntés. A szóbeli visszaemlékezések alapján – véleményem szerint - a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt. szinte olyan közösséggé kovácsolta salgótarjáni gyárának 

dolgozóit, mintha egy és ugyanazon őstől származó nemzettség tagjai lettek volna. 

Ráadásul az összetartozás érzése még napjainkban is fellelhető. 2014. februárjának végén, 

miután a csődbe ment vállalkozó végleg bezárta a 143 éves salgótarjáni acélgyárat, a gyár 

nagykapuja mellett mécsesek és gyertyák jelentek meg, és a munkásdinasztiák még élő 

képviselői átvirrasztották az éjszakát, ahogy egy száz éves, számtalan dédunokát 

hátrahagyó családtag holtteste mellett szokás.  

 A munkásságkutatás mellett írásommal szeretnék hozzájárulni az értékmentéshez 

is, hiszen napról-napra csökkennek az adott korszak kutatásmódszertanának lehetőségei, az 

egykori kapitalista nagyvállalat emléke a kolóniáján felnövő utolsó generáció eltűnésével 

visszasüllyed a levéltári forrásanyagok közé. Kutatásaimmal szeretném rögzíteni a 

második világháború előtti kolónia életmódjára vonatkozó személyes visszaemlékezéseket, 

ezzel is árnyalva a korszak társadalomtörténetéről kialakult képet és Salgótarján jelenlegi 

megítélését is. 

 

 Munkámat tisztelettel ajánlom a „Rimaiak” emlékének. 
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I. Kontextus 

 

I/1.  A kutatás módszertani, historiográfiai háttere és forrásbázisa          

      

A 2008 és 2014 között zajló kutatás első szakaszában kérdőíves adatrögzítést végeztem
2
, 

tájokozódó interjúkat készítettem és a jelenlegi fizikai környezetet fényképeken 

rögzítettem.
3
 A kutatás második szakaszában a mélyinterjúk következtek. Minden egyes 

interjúalkalom előkészületeihez hozzá tartozott a korszak helyi sajtóorgánumainak 

áttekintése és előzetes szakirodalmi tájékozódás az interjúzot témával kapcsolatban. 

Természetesen minden interjú alatt érintettük az összes általam szétválasztott témát, mégis 

egy-egy alkalommal igyekeztem az adott problémakörre öszpontosítani, kéréseimet előre 

leírtam és beszélgetés közben szóbahoztam. Főbb témakörök voltak: 1. Gyermekkor, 

gyermekjátékok, gyermekek feladatai. 2. Munkásjóléti intézmények, sport és kulturális 

élet. 3. Épített környezet, lakásviszonyok, lakásbelsők, mentális térképek
4
. Több 

alkalommal találkoztam adatközlőimmel, túlnyomó részt külön-külön - egy esetben 

hárman - beszélgettünk együtt. A mélyinterjúk készítése során igyekeztem rövid 

kérdésekkel vezetni a beszélgetést, nem megakasztva az adatközlő által követett gondolat 

ívét. Az interjúkat digitális technika segítségével hang és kisebb részben képi formátumban 

is rögzítettem. Jelentős narratív forrást jelentett a salgótarjáni Vertich József által írt több 

kötetes, általában sokszorosított kézirat formájában fellelhető visszaemlékezés sorozat, 

valamint a Liptay Péter által 2012-ben szerkesztett Rima Sirató című kézirat, amelyet a 

szerkesztő beszégetések és a hozzá érkezett visszaemlékezéseket tartalmazó levelek 

alapján állított össze. Egyszerre szól a vállalatról és a (túlnyomó részt) ózdi, illetve 

salgótarjáni és borsodnádasdni telepek életmódjáról. A levéltári források feltárását a 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának óbudai részlegében, valamint a Nógrád 

Megyei Levéltárában végeztem.
5
 A két világháború közötti acélgyári kolónia 

fotódokumentumait a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum fotótárában kutattam, illetve a 

salgótarjáni kolónia lakóépületeinek tervrajzait tanulmányoztam a Magyar Nemzeti 

                                                 
2
 A kérdőíveket a mellékletben közlöm. 

3
 A fényképezésről, mint kutatási módszerről bővebben lásd: Sztompka 2009. 

4
 Mentális térképekről bővebben lásd Cséfalvay 1990; Sipos 2010; Gyöngyössy 2013. 

5
 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban MNL OL) Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 

Rt. Igazgatósági iratok Z371 és Okmánytár Z 366. 
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Levéltár Nógrád Megyei Levéltárában.
6
 Kutatásaimat a bevezetőben vázolt kérdésekre 

fókuszálva két fontos forrásbázisra építettem: levéltári írott és képi forrásokra, illetve 

kérdőíves adatgyűjtésre és mélyinterjúkra.  

 Az összetett forrásbázisnak megfelelő megközelítésmódok szükségessé tették a 

módszerek összehangolását, és egymásra épülését. Kutatásom szempontjából 

módszertanilag irányadónak tekintem az oral history
7
 és a városantropológia szemléletét és 

módszertanát is. A városantropológiai
8
 kutatásokban még egyetemi hallgatóként a 

budapesti OTI-telep kutatásba kapcsolódva szerezhettem gyakorlatot.
9
  

 A történeti antropológiát és a városantropológiát összekapcsolja a különböző 

forrástípusok használatának és rendezésének módszertani háttere, valamint az ábrázolás 

módja is
10

. Bár a városantropológia a térszerkezetek vizsgálatakor módszertanilag 

hasonlóan jár el, mint a régészet, vagy a szociológia, az említett tudományterületektől jól 

elkülöníti, hogy a kutatásaiban nem a részletproblémák, mint inkább a holisztikus 

szemlélet felé irányul a figyelem.
11

 A problémaközpontú városkutatás alapjait a „chicagói 

iskola”
12

 fektette le, amelynek kutatói a települést organikus egységként, bonyolult, 

közvetett összefüggésrendszerek képződményeként értelmezték.
13

 A városantropológia 

kiterjedése az 1960-as években annak felismerését tükrözte, hogy a hagyományos 

célcsoportok, mint amilyen a törzs és a parasztság, egyre inkább integrálódtak az 

urbanizált világba. Kezdetben a faluval szembeállítva, mintegy negatív példaként 

tekintettek a kutatók a városra, ezért a kutatások leginkább a marginális helyzetben élő 

városi szegénységre, a nyomornegyedekre és a deviáns viselkedésformákra fókuszáltak.
14

 

A városi társadalmakat az antropológusok jóval komplexebbnek ítélték, mint a 

hagyományosnak gondolt falusi társadalmakat. Ahogy Horváth Sándor rámutatott a városi 

társadalmakkal kapcsolatban a kutatók a résztvevő megfigyelés módszerét már nem vélték 

                                                 
6
 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára (a továbbiakban MNL NML) Gazdaságis zervek, Ipari 

Vállalatok - A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Salgótarjáni Acélgyárának  iratai 1868-1947. XI. S 14.;  

Intézetek, intézmények, tanintézetek -  A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Társulati Elemi 

Népiskolájának iratai 1870-1946. VIII. S 332, g1 A; A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Fémipari 

Szakirányú Iparostaonciskola iratai VIII. S 610.; Salgótarján város polgármesterének iratai V. 527/1923; 

11105-15793; 11896/1929; 12255/1935; 18667/1937. 
7
 Összefoglalás az oral history módszertanáról magyarul: Tóth 2005. 

8
 Childe 1950;  Bott 1957; Sjoberg 1960.  

9
 Az eredményeket egy bőséges kötetben publikálták. Juhász 2012. 

10
 Horváth 2004: 218. 

11
 Ansari 1983. 

12
 Bulmer 1988. 

13
 Park 2000.  

14
 A. Gergely – Bali: 2007; Fox 1977.  
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elegendőnek – hiszen a történésznek nem áll módjában a résztvevő megfigyelés hiszen 

megfigyelésének tárgya a múltba nyúlik –  ezért új forrástípusokat emeltek be a kutatásba, 

úgy mint a levéltári források, kérdőívek, irodalmi és képi források.
15

 A múlt bizonyos 

vetületei mégis jól vizsgálhatók és ábrázolhatók az öszetett módszerekkel. Ilyenek a 

városantropológiában a kisléptékű ábrázolásmód témái, mint városi közösségek, családok 

története, személyes életutak, vagy lakóhely, illetve munkahely vizsgálatok. A Kevin 

Lynch
16

 által az 1960-as években bevezetett módszer kulcsszava az „olvashatóság” volt, 

amely a város lakóinak szemszögéből látott városképen nyugodott, ahogyan az ember 

„megéli”, „átéli” városát. Ez a fajta belső kép az, amely formálja, alakítja, segíti az 

orientációt, az „élőhely megtalálását”. A városantropológia hazánkban is egyre jelentősebb 

helyet foglal el a társadalomtörténeti és a néprajzi kutatások újabb irányzatai között.  

 A közvetlen résztvevők emlékei túlságosan értékesek a történeti kutatóknak, 

semhogy figyelmen kívül hagyhatnák őket. Mindazonáltal az interjúkészítőknek és 

elemzőknek tisztában kell lenniük az emlékezet sajátosságaival és határaival. Az 

interjúkészítés során szakszerűen kell alkalmazni az adatok feltárására hivatott 

módszereket, annak tudatában, hogy az emlékezet korlátai szűkösek, de mindeközben 

nyitottnak kell maradni a személyes visszaemlékezések által kapható plusz információk 

iránt.
17

   

 A hitelesség problémája kezdettől fogva az oral history és a hagyományos 

történetírás között feszülő ellentét egyik központi eleme. Az oral history hőskorában az 

interjúkészítők főleg arra törekedtek, hogy elmeséltessék az emberekkel a múltat, 

elsődleges autentikus forrásként kezelve a hallottakat, de a jegyzetelés következtében az 

interjúk korán írásos forrásokká váltak, amelyek a készítők szándéka szerint a hitelesség 

szempontjából ugyanolyan értékűek lettek, mint más írásos források. Napjainkban, az oral 

history módszereinek finomodásával az interjút már nem, mint leírást, hanem mint 

kulturális, társadalmi, pszichológiai konstrukciót értelmezzük. A módszer alkalmazói 

vállalták, hogy az interjúkból nem rakható össze egy nagy objektív történet: az egyes 

interjúalanyok által elbeszélt szubjektív történetek egymás mellett kezdtek élni. Majd ezt 

követően már nyelvileg is elemezték az interjúszövegeket. Erre példa, amikor a 

megkérdezett személy nyelvhasználatát és nyelvi stílusát elemzik, vagy azt vizsgálják, 

hogy milyen szerepe lehet a normáknak, az interjúalannyal szembeni elvárásoknak az 

                                                 
15

 Horváth 2004: 218. 
16

 Lynch 1960. 
17

 Ritchie 2003: 12. 
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interjúszövegek megkonstruálásában.
18

 Mindebből kiindulva már alapvető kérdés lesz, 

hogy miféle élményeket vizsgálhatunk az oral history módszerével, amikor a múltat a jelen 

tapasztalatai alapján feldolgozott emlékképek alapján vizsgáljuk?
19

  

 Ez a megközelítésmód szükségszerűen szakít azzal a hagyománnyal, amelyben a 

történész – mintegy fordítóként – „csupán” megszólaltatja a forrásokat. Az 

interjúhelyzetből adódóan az interjúalanyok az általuk létrehozott szövegnek a 

társszerzőjévé válnak és beleszólnak a történet elbeszélésének módjába.
20

  Az oral history 

módszertanilag igazi kihívást jelent, amely a kollektív emlékezet és a professzionális 

történetírás közötti feszültségből táplálkozik.
21

 Mintha az egyik legfontosabb funkciója az 

lenne, hogy felszínre hozza a kollektív emlékezetet, akár a történelmi emlékezettel 

szemben is. Maurice Halbwachs francia szociológus az 1920-as években alkotta meg a 

„kollektív emlékezet” (mémoire collective) fogalmát, majd évtizedekkel később Pierre 

Nora, az Annales körhöz kötődő mentalitástörténész kezdeményezésére indult 

Franciaországban az „az emlékezet helyei” elnevezésű történetírói program, amely 

mérföldkőnek bizonyult a hivatalos történetírás és a kollektív emlékezet téma nemzetközi 

diskurzusában.
22

  

 A német ókortudós, Jan Assmann
23

 ezt követően alkotta meg nagyszabású 

emlékezetkoncepcióját, amelyben megkülönbözteti egymástól a hideg és a forró 

emlékezetet, attól függően, hogy megvan-e még a múlt vitalitása (mond-e ma is olyat, 

amellyel közvetlenül formálja a jelent) vagy sem. Ha jelentős hatással van a jelenre, azt a 

forró emlékezet esetének nevezi. Ezzel szemben a hideg emlékezet, amikor a múltban 

történtek már napi aktualitásukat vesztik, vagyis kulturális ábrázolássá és problémává 

szelídülnek. Gyáni Gábor egy egész könyvet szentelt az emlékezet, az emlékezés és az 

elveszíthető múlt problémakörének.
24

 Az emlékezés módjaira még én is vissza fogok térni 

témám tárgyalása során.  

                                                 
18

 Tóth 2005: 81. 
19

 Gyáni 2007. 
20

 De a narratívák még írott források esetén is változnak, hiszen minden történet részleges és minden jelentés 

nyitott az újraértelmezésre. Nem létezik a múltban rögzített jelentés a múltban, mert minden egyes 

történetmondás során más és más lesz a kontextus, különböző a hallgatóság és a történet is megváltozik. 

Folytonosan új jelentéseket fedezünk fel. Kutatóknak és adatközlőknek egyaránt el kell fogadniuk annak 

felelősségét, hogy a társadalmat elmondásában és újraelmondásában érthetjük meg. Bruner 1999: 195. 
21

 Bővebben lásd: Vértesi 2004. v.ö. Fejős 1996. 
22

 Magyrul is megjelent tanulmányaiból egy jelentős válogatás. Lásd Nora 2010. 
23

 A kulturális emlékezetről bővebben lásd Assmann 1999. 
24

 Gyáni 2010. 
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 A néprajzi megismerésmódok kihívásáról a társadalomtörténettel szemben 

magyarul először Hans Medick „Misszionárius a csónakban?” című kötete jelent meg.
25

 A 

tanulmány magyarul a Vári András által válogatott és szerkesztett azonos című kötetben 

látott napvilágot és a saját kutatásaim szempontjából is kulcsfontosságú kérdésekre 

keresett választ, úgymint: hogyan kombinálható a néprajz és a történelem tudomány, 

hogyan lehet sajátos, antropológiai terepmunkaként megszólítani az embereket, és 

forrásként használni az inerjúkat a megélt történelem leírására? Hogyan bírhatók szóra a 

lakótelepi lakásukban élő egykori munkások, hogy elmeséljék, a családjuk hogyan 

vándorolt be az országba, milyen viszony fűzte őket a gyárhoz, hogyan kapaszkodtak fel 

munkásként a társadalmi ranglétrán? A társadalomtörténet és a néprajz kapcsolatát és 

módszereik integrálását elemezte Keményfi Róbert a módszertanilag igen jelentős 

Bevezetés a társadalomtörténetben kötet egy fejezetében.
26

 Úgy tartják, az ember kétszer 

hal meg. Egyszer biológiai értelemben, másodszor pedig, amikor meghal az utolsó ember 

is, aki még emlékezett rá.  

 Az oral history kutatásoknak sajátos időbeli korlátot szab az emberélet lehetséges 

hossza, az a két-három nemzedéknyi esztendő, ami behatárolja egy ember és kora egyedi 

összefonódásának, tapasztalatainak, szociális–kulturális viszonyainak közvetlen 

megismerhetőségét. Egy-egy generáció végső eltűnése együtt jár az adott nemzedéki 

emlékezet eltűnésével, vagyis egy koruk által meghatározott csoport narratív 

emlékezetének megszűntével. Az interjúkészítés következtében emlékezetük részletei a 

történelem hivatalos hagyományaként élhetnek tovább, a társadalmi emlékezet olyan 

sajátos fajtájaként, amely egy teljesen absztrakt idő- (durée artificielle), tér- és 

eseményfelfogás szerint helyezi el az eseményeket.
27

 Mindezek tudatában elmondható, 

hogy a történésznek a múlt igazságára irányuló törekvése végső soron gyakorlati abban az 

értelemben, hogy értéket rejt a jövőre nézve.
28

 A személyes történetek rögzítése és 

elemzése ebből a szempontból is fontos, hiszen értelmet adnak a jelennek és lehetővé 

teszik számunkra, hogy általuk a jelent a megalkotott múltat és a jövőt is magába foglaló 

kapcsolatrendszer részeként lássuk.
29

 Az ilyen típusú kutatómunka értelme és fontossága is 

talán ebben foglalható össze a legtömörebben.  

  Egy másik kutatás-módszertani irány, amely szemléletmódja sokban motiválta 

                                                 
25

 Medick 1988.  
26

 Keményfi 2006. 
27

 Horváth 2011. 
28

 Carr 1999: 84. 
29

 Tóth 2005: 99. 
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kutatásaimat és az oral historyhoz hasonlóan szakít a történelem és a társadalom 

megismerésének makro perspektívájával, a mikrotörténetírás.
30

 A mikrotörténelem 

alapvető igénye az, hogy az embereket - mint cselekvőket - és az egész történelmet, mint 

az egyének cselekvéseinek sorozatát mutassa be.  

 A korábbi társadalomtörténeti megközelítésekkel szembeni mikrotörténeti kritika 

kulcsszava az eldologiasítás (réification). A mikrotörténeti módszer lényege, hogy minden 

intézmény és minden, amit csak a történeti vizsgálódás megpróbál megragadni a 

mindenkori jelen adott interakcióiban létezik. „Ezen kívül semmi nincs. Az intézmények, 

csoportkohéziók is valamilyen konkrét cselekvők egykori tevékenységének eredményei, s a 

rákövetkező jelenekben is csak a cselekvők felhasználásában, folyamatos 

újrainterpretálásában léteznek.”
31

 A valóság tehát a mindenkori cselekvők függvénye. Így 

válik elkerülhetővé a történeti valóság elemeinek megmerevítése (réification). Az új 

társadalomtörténeti irányzatról az elsők között adott számot az ELTE Atelier 

Historiográfia és Társadalomtudomány Tanszékének kötete, amely a francia 

társadalomtörténet új útjait vizsgálta a kilencvenes években.
32

 

 A források összegyűjtésére és feldolgozására nézve mindebből az következik, hogy 

az adott témára vonatkozó, lehető legteljesebben összegyűjtött forrásokat mindenképpen 

saját kontextusukban kell értelmezni. A dokumentumokat teljes és eredeti 

összefüggésükben kell elemezni: ki vagy kik, mikor, milyen célból hozták azt létre, 

ki(k)nek szánva. E nélkül nem lehet elemezni a cselekvők egymáshoz való személyközi 

viszonyait, és csak így lehet megérteni a minden egyes történelmi pillanatban a jövőre 

nézve adott lehetőségeket, valamint azt, hogy ezek közül végül miért pont az adott módon 

valósultak meg.
33

  

 Mindenki sok kontextusban éli egyszerre az életét, és a történész által feltárt 

események bármelyik kontextusban megmutatkozó arca hamisnak mutatkozik a soha fel 

nem tárható egészhez képest: hamis, hiszen töredékes. A történésznek ezért arra kell 

törekednie, hogy vizsgálata tárgyát minden kontextusában, illetve a lehetőségekhez 

mérten, minél több kontextusában rekonstruálja, s így kevésbé fog érvényesülni a saját 

szándékainak, előfeltevéseinek és előítéleteinek torzító hatása is. Minden feltárt kontextus, 

amelyben a vizsgált személy vagy közösség megjelenik, részét képezi az elemzett 

                                                 
30

 A mikrotörténeről általában lásd: Szijártó 2014; Ginzburg 2010; Levi 2000; Doborossy 2003; Muir 1991; 

Froeyman 2012. 
31

 Bódy 2003b: 32. 
32

 Czoch – Sonkoly [é.n.] 
33

 Szijártó 2003: 15. 
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világnak, s mindegyik másik arcát mutatja ugyanannak. A mikrotörténeti megközelítésnek 

ez a legnagyobb előnye.  

  Kutatásaim szakirodalmi hátterének jelentős részét a munkássággal kapcsolatos 

publikációk jelentették. A munkásság és munkásmozgalom története magyar és európai 

szinten is bőségesen kutatott téma, habár Magyarországon jelentős mennyiséget 

képviselnek az 1990 előtti, a korszak ideológiai és politikai elkötelezettségének fényében 

íródott munkásmozgalmi tanulmányok is. Tudományos igényű munkát a témában elsőként 

egy francia kohómérnök-szociológus publikált a 19. század végén. Pierre Guillaume 

Frédéric le Play Európát bejárva statisztikai módszerekkel mért föl munkáscsaládokat 

összehasonlító célzattal. 1833–1846 között járt Spanyolországban, Belgiumban, Nagy-

Britanniában, Oroszországban, Dániában, Svédországban, Norvégiában, Németországban, 

Ausztriában, Magyarországon és Észak-Olaszországban is. Tapasztalatait és kutatási 

eredményeit a később nyilvánosságra hozott, édesanyjával és feleségével folytatott 

levelezéséből és a szociálpolitikai indíttatású Les ouvriers européens címmel megjelent 

tanulmányából ismerhetjük meg.
34

 A francia társadalomkutatás ugyanakkor keveset 

foglalkozott a munkásság témájával. A modern brit társadalomtörténet nagyobb hangsúlyt 

fektetett a munkásság kutatására. Kialakulását általában két fő forrásra vezetik vissza. Az 

egyik a francia Annales-iskola,
35

 a másik a társadalomtudományi orientációjú marxizmus.  

 A marxista szemléletű történészek csoportjához tartozott Eric Hobsbawm, 

Christopher Hill, Victor Kiernan, George Rudé, John Saville, E. P. Thompson és Dorothy 

Thompson. Bár a brit történészszakmát meghatározó iskolákban kevés súllyal szerepeltek, 

két folyóirat is kötődött e csoporthoz: a Past and Present és a History Workshop Journal, 

amelyek a munkásosztály történelmének kutatásában meghatározó eredményeket 

közöltek.
36

 Az egyik legnagyobb hatással bíró szerző E. P. Thompson, akinek The Making 

of the English Working Class című munkája egyaránt jelentős a 19. századot feldolgozó 

történetírásban és a hazai és nemzetközi munkássággal foglalkozó szakirodalomban is 

alapműként hivatkoznak rá.
37

   

 A munka első megjelenése óta számos vitának volt tárgya, s a csiszolódás 

eredményeként a teoretikus felvetésekből született Thompson másik fontos, a téma 

                                                 
34

Le Play 1855.  
35

 Bővebben lásd Benda – Szekeres 2007. 
36
A brit munkásságkutatásról bővebben:  Hoggart 1975; Pittaway 1999; Scott 1985;  Reid 1995. 69. Idézi 

Gyáni 1998; Thompson 2007; Church – Chapman 1967; Hobsbawm 1984; Tímár 2003: 128-129. 
37

 A kötet magyarul csak 2007-ben jelent meg. Thompson 2007. 
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szempontjából jelentős műve The Poverty of Theory címmel.
38

 Thompson művei a 

munkásság definiálása tekintetében is jelentősek, ugyanis a munkásosztály fogalmában 

elveti az angol ortodox hagyományokat. „Ez a valami – a munkásosztály – létezik, és elég 

pontosan definiálható a társadalmi struktúra egyik összetevőjeként. Az osztálytudat 

azonban olyan agyszülemény, melyet talajvesztett értelmiségiek találtak ki; mindent 

ugyanis, ami megzavarja a különböző társadalmi szerepeket betöltő harmonikus egymás 

mellett élést (és ennélfogva visszaveti a gazdasági fejlődést), indokolatlan felforgató 

tünetként ítélnek el.”
39

  

 A brit és német munkásságkutatásban viszonylag kevés a párhuzam. Az 

osztályfogalom helyett Németországban a nép, az organikus népközösség (organische 

Volksgemeinschaft) fogalmára épültek a vizsgálatok.
40

 A jelentős német kutatók közül 

kiemelkedik Jürgen Kocka, aki külön kutatócsoportot szervezett a munka kérdéskörére, és   

megállapította, hogy a munka története szokatlanul strukturálatlan kutatási területnek 

tűnik.
41

 Sok mindent tudunk, tudhatunk a munkáról az európai történelemben. De milyen 

módon ragadható meg? Mivel a munka mindig is szorosan kapcsolódott és kapcsolódik az 

egyéb tevékenységekhez, a történész számára nehézséget jelent annak utólagos 

elhatárolása.  

 A két világháború között a Bécsben tanuló, majd New Yorkban professzorátust 

szerző szociológus Marie Jahoda szerzőtársával, Paul Lazarsfelddel egy kis ipari település, 

Marienthal társadalmában vizsgálta a tartós munkanélküliség hatásait a két világháború 

között. Munkájukhoz egyaránt használtak kérdőíves adatgyűjtést, mélyinterjúkat, 

statisztikai elemzést, és a vizsgálatot történeti szemléletre alapozták. Az így kapott kutatási 

eredményeket 1932-ben publikálták és szociográfiának nevezték.
42

 Azóta szinte minden 

európai nyelven kiadták és elemzéseik, következtetéseik, módszertanuk a mai napig 

érvényesnek mondhatók. 

  A skandináv országokban a szociálantropológia és a német néprajzi mozgalmak 

hatására erősödött a jelenkutatás. Olyan európai szaktekintélyek foglalkoztak a témával, 

mint Herman Bausinger.  

                                                 
38

 Thompson 1978. 
39

 Thompson 2007: 9. 
40

 Conrad, Christoph – Conrad, Sebastian: Die Nation schreiben. Geschichtswissenschaft im internationalen 

Vergleicht, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 2002. idézi Niederhauser 2003. 
41

 Kocka 2001. 
42

 Jahoda – Lazarsfeld – Zeisel 1999. 
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 Nemzetközi szinten nem szűkölködünk tehát a munka történetével, a munkásság 

történetével foglalkozó tanulmányokban. Az utóbbi évtizedekben a társadalom- és 

művelődéstörténeti kutatások rendszeresen kitértek a munka problémájára. A munka 

történetét az egyes korszakokban összefoglaló, illetve a különböző korszakokat 

összehasonlító elemzések is születtek a közelmúltban.
43

  

 Vizsgálatom tárgya, a salgótarjáni acélgyár kolóniáján lakók közössége, 

legnagyobb részben a munkásság körébe sorolható. Akár a 19. század utolsó harmadát, 

akár a 20. század első felét nézzük, a magyar ipari munkásság igen tagolt, erősen rétegzett 

társadalmi csoport volt, amiben a megélhetési gondokkal küszködő, létbizonytalanság 

határán egyensúlyozó alkalmi és segédmunkásoktól, a biztosabb egzisztenciával 

rendelkező, félig képzett munkáscsoportokon, a kolonializált, kispolgári életszínvonallal 

rendelkező szakmunkásokon át a polgári középosztály nívóján élő előmunkásokig, 

művezetőkig terjedően számos csoport volt jelen egyidejűleg. Ahogy Valuch Tibor 

fogalmazott: „ezeknek a társadalmi magatartására, viselkedésére egyszerre volt jellemző 

többek között a belső távolságtartás, a tekintélyelvűség, a paternalizmus, a szolidaritás, 

illetve annak hiánya”.
44

  

 A modern kori magyar nagyüzemi munkásság 1989 előtt kiemelten kezelt és 

ideologikus szempontok szerint cenzúrázott kutatási témának számított, majd 

a rendszerváltást követően átmenetileg háttérbe szorult. A szocialista korszak hivatalos - 

önmagában ellentmondást hordozó - marxi osztályelmélet alapján álló történettudományi 

diskurzusa jegyében keletkezett munkák meglehetősen sematikusak voltak és messze álltak 

a történelmi realitásoktól, hiszen „tömegeiben a munkásság nem állt folyton az osztályharc 

talaján, s a szervezett munkásság is erős kritikával szemlélte saját szervezeti és politikai 

vezetőit. Az ipari munkásság szervezetlen tömegeit pedig nem a kívülről érkező ideológiák, 

nem a mozgalom érdekelte és formálta. Gondolkodását saját léthelyzete, életkörülményei 

és hagyományai, apáitól örökölt magatartásformái határozták meg elsősorban.”
45

  

                                                 
43

 Vö. például Schubert, Venanz (szerk.) 1986: Der Mensch und seine Arbeit. Eine Ringvorlesung der 

Universität München.St. Ottilien; Nahrstedt, Wolfgang 1972: Die Entstehung der Freizeit. Dargestellt am 

Beispiel Hamburgs. Göttingen. 
44

 Valuch 2012: 7. 
45

 Paládi-Kovács 2000: 307 
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 Az államszocializmus létrejötte után az addig polgári életmódot folytató 

szakmunkások és előmunkások jelentős tömegei érezték úgy, hogy a győzelemre szánt 

kizsákmányolt proletárok tömegeibe taszították őket.
46

  

 A történeti elemzésekkel ellentétben a szociológiai kutatások már reálisabb képet 

adtak a munkásság társadalmi helyzetéről, konfliktusairól az 1970-es és az 1980-as 

években. Kemény István
47

 számos munkájában foglalkozott a munkásság kialakulásával, 

élet- és munkastratégiáival. Jelentős gyűjteménynek számított a Litván György által 

szerkesztett, a 20. század első felének munkásszociográfiája.
48

 

  A munkásság körülhatárolása hasonló bizonytalanságokat hordoz, mint a polgáré
49

, 

talán nem véletlenül. Mégis fontos tisztázni mind a két fogalmat, hiszen a legtöbb 

kontextusban egymás fogalmi határait is jelölik. Tömören a polgár biztos, hogy nem 

nemes
50

 és nem is munkás. Ahogy Bódy Zsombor is felhívta rá a figyelmet, nem egyszerű 

kérdés, hogy mit is jelent a polgárosodás, a plogáráság, mert a kép többszörösen összetett, 

ráadásul a marxizmus felől közelítve ellentmondásos is. „Ha viszont a polgárság fogalmát 

tágabban értelmezzük, amint az gyakori, belevonva az iparforgalmi szektor nem önálló, de 

nem is munkás dolgozóit (vagyis a magántisztviselőket), illetve mindenféle diplomás 

foglalkozások űzőit, sőt esetleg még a köztisztviselőket is, akkor kérdéses, hogy egy 

ekkorára kitágított kör természetes heterogenitása miatt mi értelme marad még a 

fogalomnak.”
51

 Pethő László hívta fel a figyelmet a munkásság definíciójának még 

kényesebb voltára, amelynek köszönhetően a kutatók sok esetben inkább elkerülik a 

meghatározást és körülírják azt a réteget, akik a nagyipari munkásságot, illetve a 

rendszerváltozást követően már egyre inkább a volt nagyipari munkásságot jelentik.
52

  Ki a 

munkás? A Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározása szerint a munkás „ipari 

termelőmunkát végző dolgozó, egyéb fizikai dolgozó”.
53

 Társadalomtörténeti 

                                                 
46

 A marxi koncepció ellentmondásairól és az államszocializmus elméleti és gyakorlati formájáról bővebben 

lásd Kapitány-Kapitány 2013. 
47

 Kemény – Kozák 1971; Kemény 1972; Kemény 1990. 
48

 Litván 1974. 
49

 A polgárság fogalmának történeti értelmezhetőségéről lásd Benda 2006: 341-349. 
50

 A nemes fogalommagyarázata sokkal tisztázottabb, de a 19. századi ipari vállalkozók jelentős része nemes 

volt és az iparban munkát válláló egyetemi végzettséggel rendelkezők jelentős része is a nemesség soraiból 

került ki, így a polgársághoz életmódjában mindenképpen közelített. A dzsentrivéválásról bővebben lásd 

Gaál 2009:120-131. 
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 Bódy 2003a: 225. 
52

 Pethő 2003: 198. 
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 Magyar Értelmező Kéziszótár 1999: 974. 
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megközelítésben azonban nyilvánvalóan ennél árnyaltabb meghatározásra van szükség. 

A nehézségek rögtön a munkásfogalom meghatározásánál kezdődnek. Ki tartozik ide?  

 Valuch Tibor tett fel egy nagyon izgalmas kérdést a magyar munkásságkutatást 

áttekintő tanulmányában. Mi a szerepe a lokális és a gyári-üzemi identitásnak a munkásság 

tagolódásában, csoportszerveződéseiben?
54

 A szerző az ipari munkásság kifejezés helyett 

célszerűbbnek tartja a városi munkás fogalmát alkalmazni, amely alatt a különböző ipari, 

kereskedelmi, közlekedési és szolgáltatási ágazatokban foglalkoztatott, szakképzett, illetve 

képzetlen, fizikai munkát végző munkavállalók csoportját érti. Ezzel a megközelítéssel 

szemben ellenérvként rögtön felmerül, hogy a 20. században a városi munkások nagy része 

nem a városokban, hanem a falvakban lakott, s a városi – munkás – életformához csak 

a munkavégzés révén kötődött. Identitását, önképét azonban meghatározóbb módon 

befolyásolta a munkahely, a végzett munka jellege, mint a lakóhely.
55

   

 A munkásság meghatározásának vizsgálatakor fontos megemlíteni R. Nagy József 

könyvét, amelyben a szerző az északkelet-magyarországi munkáskolóniákon 1996 és 2004 

között végzett – kulturális antropológiai  vizsgálat eredményeit foglalta össze. Könyvének 

első részében kiemelt figyelmet szentelt a magyarországi munkásság kialakulásának, 

választ keresett a kérdésre: ki a munkás? Elmélete szerint „általános értelemben azok 

a munkabérért tevékenykedő fizikai dolgozók tekinthetők munkásnak, akik elsősorban az 

ipar valamelyik ágához, s ezzel a legfejlettebb termelőeszközökhöz kapcsolódnak. Emellett 

csoportosan, építészetileg lehatárolt, általában zárt helyen, üzemben végzik a munkájukat, 

s városi vagy városias, de mindenképpen koncentrált környezetben laknak.”
56

  

 A munkás munkáját nagyrészt közösségben végezte, egymásrautaltságban, és a 

termelési fegyelem időben és a munkaszervezésben egyaránt kooperációt igényelt.
57

 A 

közösség belső hierarchiája az adott szakmán belül, a szakmai végzettség és a beosztás, 

munkakör együttese mentén alakult ki. A munka világáról szóló egyik legfrissebb elemzést 

Kuczi Tibor tette közzé 2011-ben megjelent Munkásprés
58

 című kötetével. A szociológus 

szerző a munka kikényszerítésének történetét dolgozta fel igen sokoldalúan. R. Nagy egy 

korai tanulmányában állapítja meg, hogy a kollektíven végzett munkán túl a munkásság 

egész életmódjának jellegzetes eleme a csoportban, közösségben való létezés.
59

 Ennek 
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köszönhetően a csoportkohézió is feltehetőleg erősebb csoportjaikban, mint a közös munka 

által össze nem kötött közösségekben. 

 Először szerepelt összefoglaló akadémiai szintű munkában a munkásság Paládi-

Kovács Attila a Magyar Néprajz sorozat 2000-ben megjelent Társadalom
60

 című 

kötetében, amely Valuch Tibor szerint is gyakorlatilag máig az egyetlen korszerű és 

szisztematikus összefoglalása a magyar ipari munkásság társadalmi viszonyainak. 

Az összegző jellegű munkák sorába tartozik Paládi-Kovács Attila 2007-ben kiadott 

tanulmánykötete is, amelyben a szerző a munkássággal kapcsolatos írásait gyűjtötte egybe, 

átfogó képet rajzolva az ipari munkássággal kapcsolatos társadalom-néprajzi kutatásokról, 

a munkásság kultúrájáról, a kisiparosok és az ipari munkások társadalmi viszonyairól, az 

egyházak és a munkásság kapcsolatáról, a tágabb értelemben vett századforduló (1870–

1920) munkáslakásairól.
61

 

 Magyarországon még a rendszerváltozás előtt, az 1980-as évek első évei 

teremtették meg azt a tudományos diskurzust, ami a társadalomtudományok különböző 

területén tevékenykedő kutatók érdeklődését a munkások felé fordította. Hofer Tamás, 

Klaniczay Gábor, Voigt Vilmos, Sárkány Mihály és Niedermüller Péter a történeti 

antropológia tudománytörténeti vonatkozási pontjainak elhelyezésével teremtették meg 

hazánkban a téma kutatásának elméleti hátterét.
62

 Ezen az úton tovább haladva az újabb 

történész generációk – például Horváth Sándor és Tóth Eszter Zsófia – már az oral history, 

a mikrotörténelem, a hétköznapok története és a városantropológia megközelítésmódjai 

mentén jelölték ki a munkástörténeti kutatások kereteit.
63

  

  A néprajz tudományterületén belül 2000-ig jórészt gyűjteményes kötetek és 

különálló tanulmányok jelentették a téma hazai szakirodalmi keretét. R. Nagy József 

szerint a néprajztudomány figyelmét azért a bányászok keltették fel elsőként, mert már a 

19. század végére jelentős tradícióval rendelkeztek. Ebben a vonatkozásban meg kell 

említeni Orbán Balázstól a Székelyföld leírásában szereplő bányásztelepeket ismertetését, 

Jankó János pedig a bányászok szaknyelvét írta le.
64

    

 Paládi-Kovács Attila négy nagyobb korszakra osztotta a munkáshagyományok és a 

munkásfolklór néprajzi kutatását. Az első szakaszt, az 1867–1947 kutatási időszakot 

ösztönös adatgyűjtéssel jellemzi. Az 1947–1961 közötti vizsgálatokat az ELTE Folklór 
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Tanszékének munkájához köti, ahol Dégh Linda, Ortutay Gyula, Dömötör Tekla, Katona 

Imre és Nagy Dezső teremtették meg a munkásság néprajzi vizsgálatának alapjait 

Magyarországon. Az 1961–1989 közötti periódusban jórészt olyan semleges témákkal 

foglalkoztak a folklóron belül, amivel véletlenül sem keresztezték az „osztályharcos 

érdekeket”. Ennek eredményeként jelent meg például a Parasztdaltól a munkásdalig című 

kötet.
65

 Illetve a Munkásének a két világháború között.
66

 

 A rendszerváltást követő években is csak eseti jelleggel jelentek meg tanulmányok a 

tárgykörből, majd 2000-ben jelent meg a Magyar Néprajz már említett Társadalom című 

kötete, benne külön fejezettel a városi munkásságról. Az ezredforduló környékén jelentek 

meg, a témám szempontjából kiemelkedő jelentőségű írások a hazai munkáskolóniákról: 

Körmöczi Katalin és Berey Katalin a Wekerle-telepről, Gergely Katalin a Százados úti 

kislakásos telepről, Peterdi Vera a MÁVAG kolóniáiról, Sz. Bányai Irén a gázgyári 

kolóniáról, Fűrészné Molnár Anikó a tatabányai, Olajos Csaba a Diósgyőr-vasgyári, 

Csontos Györgyi és Vass Tibor pedig az ózdi munkáskolóniákról írt tanulmányt.
67

 Az 

említett munkáskolónia–vizsgálatok leginkább műemlékvédelmi, ipari örökségvédelmi és 

megőrzési, dokumentációs felvetésekből indult ki. 

 A rendszerváltozás utáni években a települések saját identitásuk keresésében
68

 sorra 

nyúltak vissza történelmi hagyományaikhoz, amelyhez ekkorra már vállalhatóan 

hozzátartozott az ipari létesítmények körül kialakult társadalmi csoportok, az épített 

környezet és a technológiai háttér vizsgálata. Ez némi reményt adott arra, hogy a helyi 

ösztönzésekkel és az ideológiai nyomás megszűnésével a terület szélesebb szakmai 

érdeklődést váltson ki, s így hozzájárulhasson a jelenkori társadalmi problémák 

megértéséhez és kezeléséhez. Ahogy K. Horváth Zsolt fogalmazott, különböző okokból, de 

1989 előtt hanyagolt téma volt a két háború közötti munkáskultúra és művelődés, mint 

amennyire elfelejtetté, hanyagolttá vált a rendszerváltás után.
69

 A történeti antropológia 

szemszögéből Gyáni Gábor vizsgálta a munkásságot.
70

  

 Ha egy ipari kolónia életmódját szeretnénk megismerni, a kutatás részét képezi 

annak a gyárban végzett munkának, magának a munkafolyamatnak a megismerése is, 

amely a kolónián élők hétköznapjainak túlnyomó részét képezte. Ehhez pedig 
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elengedhetetlenül fontos az acélgyártás folyamatának, magának az acélgyárnak és egyes 

gyártó részlegeinek legalábbis minimális ismerete.  A technikatörténeti kutatók közül 

mindenképpen ki kell emelni Kiszely Gyula technikatörténészt, aki munkásságának 

jelentős részében a kohászat történetének kutatásával, a tárgyi emlékek megőrzésével 

foglalkozott. Az ő nevéhez fűződik a Kohászati Múzeum megalapítása is Újmassán. A 

gyártástechnológia mellett munkáiban rendszeresen közölt az emberek életmódjával 

kapcsolatos adatokat is, így például A Diósgyőri Magyar Állami Vas- és Acélgyár 

története 1867–1945 című munkájában.
71

  Diósgyőr kohászata az egyik legjobban 

feldolgozott terület. Már említettem Olajos Csaba Diósgyőr-vasgyári kolónia című 

tanulmányát, amelyben a szerző a kolónia építészetét mutatta be, Boros Árpád pedig 

általános összefoglalót írt a diósgyőri kohászok életével kapcsolatban.
72

 Dobák Judit több 

tanulmány mellett 2008-ban doktori disszertációt szentelt a diósgyőri kolónia 

életmódjának.
73

  

 A nemzetközi szakirodalomnak viszonylag elkülönülő, de nagyon jelentős csoportját 

alkotják az ipari örökség, és az iparrégészet tudományterületén született kutatások. A 

témám szempontjából különösen fontosnak tartom, hiszen Salgótarjánban eddig nem 

történt meg - a bányászati kiállítóhely kivételével - az ipari emlékek felmérése és az 

értékmentés. A legjelentősebb szakirodalmak közé sorolható – a teljesség igénye nélkül - 

többek között Marilyn Palmer és Peter Neaverson munkássága, akik szerte Angliában 

végeztek kutatásokat. Az Industry in the Landscape, 1700–1900
_
 című munkájukban 

például a munkások öltözetét vizsgálták hangsúlyosabban.
74

 The Textile Industry of South-

West England című, 2005-ben megjelent könyvükben pedig már a fizikai környezet 

szimbolikáját is vizsgálatuk tárgyává tették, megvilágítva a textiltermeléssel kapcsolatos 

bonyolultabb szimbolikus összefüggéseket.
75

 Műveik többsége archeológiai és geográfiai 

perspektívából is jelentős.  

 Magát az „ipari régészet” kifejezést Michael Kix alkotta meg 1955-ben és igen 

gyorsan elterjedt szélesebb körben is. Már ekkor többféle módot dolgoztak ki a 

megőrzésre. Cornwallban néhány tönkrement gépház a National Trust (Nemzeti 

Műemlékvédő Bizottság) kezelésébe került és látogatható emlékhellyé alakították át őket. 

A csatornákat és vasútvonalakat magánszervezetek vagy a British Transport Commission 
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(Brit Közlekedési Bizottság) tartotta (már akkor is) karban, de a Tengerészeti Múzeum és a 

Közlekedési Múzeum gyűjtőkörébe eső ipari műemlékeket is igyekeztek minél szélesebb 

körben látogathatóvá tenni.
76

  

 A magyar szakirodalomban, mint újdonságot mutatta be a kutatásnak ezt a területét 

Vajda Pál a Technikatörténeti Szemlében 1970-ben, miután W. E. Minchinton az Exeteri 

Egyetem gazdaságtörténeti tanára az angol–magyar kulturális csereprogram keretében 

1969. november 14-én Budapesten előadást tartott az angliai technikatörténetről és a 

műszaki emlékvédelem kérdéseiről.
77

  

 1982. augusztus 9–11-én a Magyar Tudományos Akadémia rendezte meg az első 

iparrégészettel kapcsolatos konferenciát, amelyen Patek Erzsébet a vasgyártással 

kapcsolatban adott elő.
78

 Mollay Károly 1987-ben közölt cikket az iparrégészet 

lehetőségeiről a Soproni Szemlében.
79

 Napjainkban az iparrégészeti kutatások fontos 

központja Miskolc, ahol aktívan foglalkoznak az ipari örökség elméletével és turisztikai 

szempontú vizsgálatával egyaránt. Összefoglalásként a témában kiemelendő a Váczi 

Piroska gondozásában megjelent konferenciakötet Az ipari műemlékvédelem helyzete 

Magyarországon címmel.
80

  

 A szorsan vett kutatási témámban is számos jelentős publikáció látott napvilágot. 

Vass Gergely Bankárok és menedzserek. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 

igazgatótanácsa a századelőn (1892–1914) címmel közölt tanulmányában a vállalat 

vezetésének kérdését járta körül.
81

 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. három  

legjelentősebb termelési helyszínén: Ózdon, Salgótarjánban és Borsodnádasdon is jelentős 

kutatások folytak és folynak napjainkban is. Szvircsek Ferenc több publikációja a 

salgótarjáni acélgyárat állította középpontba, Birta István az ózdi vasgyár 

munkásviszonyaival és – mint már említettem Csontos Györgyi és Vass Tibor     az ózdi 

munkáskolóniákkal foglalkozott.
82

 A salgótarjáni munkáskolóniák életét Nemcsik Pál, 

Noszky Jenő és Szvircsek Ferenc dolgozták föl különböző szempontok szerint.
83

 Az ózdi 
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acélgyári munkássággal Nagy Péter
84

 több tanulmányban és Paládi-Kovács Attila 

foglalkozott részletesen az Ipari táj című könyvében.
85

 Borsodnádasdon Murányi István 

végzett kutatásokat a munkások lokális identitásával kapcsolatban.
86

 

  A kutatástörténetet áttekintve elmondható, hogy egy ipari kolónia történetének 

alapos vizsgálatához számos tudományterület megismerésére és színes szakirodalmi 

háttérre van szükség. A gazdaság- és társadalomtörténeti megközelítéstől elindulva a 

történetírás interdiszciplináris határterületein át (történeti antropológia, mikrotörténetírás, 

oral history) a néprajz és a szociológia területén keresztül egészen     a főleg régészek, 

építészek és műemlékvédők által művelt     ipari régészetig, ipari örökségvédelemig terjed.  
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I/2. A korszak általános jellemzése 

 

 „A 18 évesektől az 50 évesekig úgyszólván minden polgárát hadba küldi a magyar állam. 

A gyermekek és gyengék kivételével egész férfinépességünk ki van téve a másfél éve tartó 

rombolás legraffináltabb eszközeinek, melyeket a modern technika és kémia csak kieszelni 

képes. Nem az ország területe, hanem népessége szenved. Kevés házat, sok embert kell újra 

felépítenünk, a XX. század emberét a maga érzékeny, finom idegzetével.”
87

 A vizsgált 

időszak a társadalomra nézve az egyik legnehezebb periódus volt a magyar történelemben. 

Az első világháborút követően a megmaradt magyar lakosságnak a romokon újra kellett 

kezdenie életét, miközben át kellett vészelnie a Tanácsköztársaság kegyetlen statáriális 

napjait és az azt követő fehérterrort.
88

 Nem sokkal utána az Apponyi Albert vezette 

delegáció 1920. május 6-án vette kézhez a magyar békeszerződés végleges szövegét.
89

 Az 

1920. június 4-én megkötött trianoni béke az ország területének kétharmad részével 

nemcsak több mint hárommillió magyart szakított el az anyaországtól, de az ipar számára 

nélkülözhetetlen nyersanyagnak és a művelődésnek is jelentős tartalékait tette 

hozzáférhetetlenné.   

 A trianoni döntést követően megnőtt a népsűrűség és az új ország iparosodottabb 

lett. A történeti Magyarország 4241 gyárából 2075 (48,9%), a gyáripar termelési értékéből 

pedig 55,1% maradt a lecsökkent területen.
90

 A bányászat és az ipar területén a háború 

előtt az össznépesség 17,1%-a dolgozott, míg a háború utáni országban ez a szám 21,4%-ra 

emelkedett.
91

 Ráadásul Magyarország az egyik pillanatról a másikra kikerült a világpiacra, 

külkereskedelemre utalt ország lett. A fejlődés az 1920-as években leginkább a fonó- és 

szövőiparra volt jellemző. A nehézipar, azon belül is a vas- és fémipar, valamint a gépipar 

csak lassú fejlődést mutatott ekkor.
92

  

 A gazdaságra nézve jól elkülöníthető egymástól négy időszak: 

1. A gazdasági konszolidáció: 1920-1925. 

2. A gazdasági fellendülés: 1926-1929. 

3. A gazdasági válság: 1930-1938. 
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4. A háborús gazdálkodás: 1939-1944.
93

 

 A gazdasági konszolidáció időszakában gazdaságpolitikailag három kérdésnek 

tulajdonítottak kiemelt jelentőséget: a költségvetési hiány megszüntetésének, a 

kiegyensúlyozott külkereskedelmi forgalom elérésének (hogy a termelés fejlesztését 

nemzetközileg megalapozzák) és a valutareformnak.
94

 Ez utóbbi sikerrel megtörtént, 

amikor az 1925. évi XXXV. törvény bevezette az új pénzrendszert, a pengőt, felváltva a 

monarchia elértéktelenedett fizetőeszközét, a koronát. A pengőben való számítás 1927-től 

vált kötelezővé.
95

 

 Az önállóvá váló országban a gazdaság legnagyobb problémáját az jelentette, hogy 

feldolgozóipar nyersanyagbázisa jórészt az elcsatolt peremvidékeken maradt, emiatt szinte 

mindent exportálni kellett. Krónikus volt a szén-, nyersanyag-, és a háborús 

gazdálkodásból fennmaradt élelmiszerhiány.
96

 A kormányzat átmenetileg a háborús idők 

behozatali, tilalmi rendszabályaihoz nyúlt és mivel az elzárkózó vám politika nem csupán 

Magyarországon, hanem a térség minden országában jellemző lett, ennek következtében a 

gazdasági kapcsolatok ezek között az országok között szinte teljesen megszakadtak.
97

 

 A 19. század végétől a vas- és acélipari fejlődést az acéltermelés gyorsabb üteme 

jellemezte, amely Magyarországon a háború után jelentősen lelassult és elmaradt az 

európai átlagtól. Az eltérés nem a gazdasági fejlődéssel, hanem a területváltozás adta új 

körülményekkel és az országgal szemben támasztott nemzetközi feltételekkel volt 

elsősorban magyarázható. Az új országhatárok között az acéltermelés 55, a vastermelés 31 

%-a maradt meg. 1925-ig a termelés kizárólag a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 

kohóiból származott, majd 1926-ban elkezdett termelni Diósgyőr is.
98

 

 1918-ban a nyersvas termelés még a háború előtti szint felét sem érte el, így a 

kohászatban ócskavas-felhasználásra szorultak, de még ezzel együtt sem sikerült leküzdeni 

a háború végén már közel 50%-os visszaesést.
99

 A vas- és gépipar feldolgozó ágazatainak 

átállását a béketermelésre döntően befolyásolta az alapanyaggyártás katasztrofális 

helyzete. Az ország legnagyobb kohászati kombinátja a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 

Rt. volt és szénben, kokszban és vasércben olyan súlyos hiányt szenvedett 1920 őszén, 

hogy bár készleteit véglegesen kimerítette, mégis csak 10%-os kapacitással tudott 
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működni.
100

 A vállalat az ózdi, salgótarjáni és borsodnádasdi üzemeiből az 1919-es nyári 

munkáslétszám mintegy 30%-át elbocsátotta.
101

 Az igazgatósági jegyzőkönyvek szerint az 

elbocsátottak első sorban a Tanácsköztársaság ideje alatt a vállalatvezetés ellen forduló 

munkások voltak.
102

 

 A minisztertanács 1922. március 31-én adta meg az engedélyt a Csehszlovákiával 

folytatott tárgyalásokra, amelyek legfőbb célja a Rimamurányi társaság határon túlra került 

bányáiból történő vasércszállítás megszervezése volt az ózdi kohó számára. A sikerrel 

zárult tárgyalásokkal egy időben a kokszbehozatalt is sikerült megoldani, így a termelés 

végre megindulhatott az emelkedés útján.
103

 Az 1922-es évet követően nagy 

részvénykibocsátási láz lett úrrá az országon. Ez volt az inflációs konjunktúra időszaka 

Magyarországon, amikor a korona elértéktelenedése miatt az értékállónak tartott 

értékpapírok iránt megnőtt a kereslet. Az alaptőkék emelését ezt megelőzőleg korlátozták, 

majd a korlátozás feloldásával a legnagyobb vállalatok nyitották meg a sort a tőzsdén új 

részvényeikkel. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 33 ezer új részvényt dobott a piacra, a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű pedig közel 2 millió darabot.
104

  

 Erre az időszakra esik a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. részvényhamisítási 

botránya is. A rendőrségi közlemény alapján a hamisító nem végzett elég alapos munkát, 

mégis éveken át húzódott az ügy és még 1924-ben is találtak hamis részvényt a piacon. 

„Eddig az 1920. november 12-i kelettel kibocsátott 25 darabos hamisított címletek jutottak 

a Rendőrség kezére, amelyeknél a valódi címletekkel szemben a következő jellegzetes 

eltérések mutatkoznak: A részvényköpeny dombornyomása tompa és nem domborítja ki a 

közepén levő alakot és az írása is elmosódott. A hozzátartozó szelvényeknél pedig a 

dombornyomás feltűnően vastag és nehezen olvasható. A részvényköpeny francia 

szövegében a cég szövegénél előforduló “de” szónál a “d” betű hiányos, a jobboldalán 

lévő két névaláírás pedig merev és az utánrajzolás jellegét hordja magán. A valódi 

címletekkel való összehasonlításnál a hamisítvány könnyen felismerhető.”
 105
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 MNL OL Z 366 94. cs. 2789. sz. RMST részvények hamisítása 1922-1923. A hamis részvényeket egy  

Szalai Árpád nevű fiatalember vitte be a Schein Gyula és Társa Irodába és adott megbízást 50 darab 

Rimamurányi részvény eladására. Az iroda eleget tett a megbízásnak és Szalai Árpádnak két napon belül 
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elfogták, de már egy fillér nélkül úgyhogy a Schein Gyula és Társa cég kára nem térült meg, ráadásul még 
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 A kormány folyamatos hitelfelvételre szorult, jelentős külföldi magántőke áramlott 

be és hamarosan Magyarország a régió legeladósodottabb országa lett. Az 1925-ös évben 

10 millió dollár összegben kapott 48 vidéki város hitelt. A Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű Rt. három millió dollár összegben a New York-i Liessman & Co. pénzcsoporttól 

vett fel kölcsönt, amelyből az üzemeken végrehajtott rekonstrukciós munkálatokat 

fedezték.
106

  

 Az 1920-as évek derekán több nehézséggel is meg kellett küzdeniük a 

vasfélgyártmányokkal kereskedő cégeknek, jóllehet 1926 után a konszolidációt követő 

gazdasági fellendülés jellemezte az általános gazdasági helyzetet. (Ebből egyébként 

elsősorban a textilipar profitált.) 1926-ban a MÁVAG és a Rimamurányi megállapodott a 

gyártmányok árát illetőleg, nem volt azonban ilyen egyszerű a helyzet a piacra törő Weiss 

Manfréd Művekkel, amely komoly konkurenciát jelentett. Heves árharc indult meg a két 

nagyvállalat között. A Rimamurányi társaság többek között csak olyan kereskedőknek volt 

hajlandó eladni termékeit, akik garantálták, hogy nem vásárolnak Csepelen, a Weiss 

Manfréd gyár pedig a vidéki kereskedőket igyekezett megszervezni a Rimamurányival 

szemben. 1928-ra a helyzet odáig fajult, hogy a Rimamurányi a nyersvasszállítás 

megtagadásával igyekezett sakkban tartani a Weiss Manfréd Műveket.
107

 Végül sikeresen 

megegyeztek és 1928-ban felemelték az árakat, az addig nyújtott kedvezményeket pedig 

ezzel egyidejűleg visszavonták. A vaskartell ismét az egyik legbefolyásosabb 

monopolszervezet lett az országban és ehhez az is hozzájárult, hogy a Rimamurányi a 

harmadik legjelentősebb vállalatot a piacon nyolcvanezer pengő kártérítés ellenében 

leállította.
108

 1926-ban a vállalat tulajdonosai számára kedvező helyzetet teremtett, hogy 

megalakult a nemzetközi vaskartell és ez hozzájárult a belső piac védelméhez, 

megszabadítva a Rimamurány-Salgótarjáni Vasművet a lengyel versenytől, így újra 

                                                                                                                                                    
fokozódott 30,000 koronával azáltal, hogy időközben a részvények értéke emelkedett. Kérvénnyel fordulnak 

a Rima igazgatóságához, hogy mivel a vég közreműködésével a nagyvállalatot tetemes károsodástól sikerült 

megmenteni, legalább részben kártalanítsák a csőd szélére sodródott irodát. A kártalanítás nem tudni, hogy 

megtörtént-e. 
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emelhették áraikat.
109

 A mérsékelt konszolidálódásnak a világválság jelentette az újabb 

akadályát. 

 Az 1929-ben induló gazdasági világválság kirobbanásakor Ormos Mária szerint 

Magyarországon minden elemző egyetértett abban, hogy a világgazdaság kiépülése 

érdekében a gazdasági kérdések széleskörű egyeztetése szükséges állami és nemzetközi 

szinten egyaránt.
110

 A liberálisok belenyugodtak a nagyobb fokú állami szerepvállalásba, a 

szociáldemokraták pedig egyre nagyobb teret kívántak az államnak a gazdaságban az 

„általános jólét” biztosítása érdekében. A nemzetközi agrárválság Magyarországon még 

erőteljesebben éreztette hatását, mint Európa más régióiban. A mezőgazdasági termékek 

külföldi piaca beszűkült és a válság nyomán megkezdődött egy nagyon erőteljes 

bezárkózás a nyugat-európai országok részéről, amely a főleg mezőgazdasági termékeket 

exportáló országok esetében igen nagy csapás volt.
111

 

 A gyáripari termelésben az 1931–1932-es évek jelentették a mélypontot. 1929-hez 

viszonyítva az egész gyáripar termelése ekkor nem érte el a 76%-t sem. A gépipar 47,7 %-

on állt, a vas- és fémipar az 1929-es eredmények 60%-a alá csökkent.
112

 A kohászati 

kapacitások gyakran kihasználatlanul álltak. A Rimamurányi vállalat hat kohójából 1929-

ben is csak öt, a gazdasági válság idején pedig csupán négy működött és ez a helyzet 1936-

ig nem is javult.
113

 Ráadásul az addig hitelező nyugat-európai országok a válság hatására 

beszüntették a folyósításokat, így a hitellehetőségek is megszűntek. Az ország csőd közeli 

helyzete miatt központilag leállították a devizaforgalmat, így még az a vállalat sem tudta 

törleszteni hiteleit, amelyiknek lett volna rá forrása. Ebből is adódott a külső hitelforrások 

teljes elapadása. 

 Az ipari termelés 1932. évi mélypontot követően még évekig stagnált, majd 1935-

től megindult a gazdaság fejlődése és 1937-38-ra elérte, majd meghaladta a termelés a 

válság előtti, 1929-es szintet.
114

 A termelés modernizálását jelentette, hogy a villamos 

energia ipari alkalmazásának meghonosodásával az egész országban megszüntették a 

Bessemer-féle acélgyártást és meghonosították az elektroacél-gyártás technikáját.
115

 Az 

ország nyersvas termelését az állami diósgyőri és a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 

ózdi kohója szolgáltatta, de az acéltermelésben természetesen oroszlánrész jutott az 
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említetteken felül a csepeli Weiss Manfréd Műveknek is. A fellendülés hátterében már az 

ország háborús készülődése állt, amelyet a győri programban hirdettek meg. Ennek 

hatására a korábbinál jóval nagyobb erőforrások, megrendelések érkeztek az államtól a 

nehézipari cégek felé. 

 

 A magyar kormány 1935-től folyamatos szabályozással igyekezett javítani a 

munkásság életkörülményein.  Ebben az évben a 6600-as kormányrendelet
116

 

felhatalmazást adott a 8 órás munkaidő egyes iparágakban történő bevezetésére. Ennek 

alapján először az asztalosiparban, majd 1936–1937-ben egy sor más iparágban 

(kárpitosipar, sokszorosítóipar, cipész-, csizmadiaipar, textilipar) bevezették a 8 órás 

munkaidőt. 1937-ben fogadta el a Parlament a munkaviszony egyes kérdéseinek 

szabályozásáról szóló 1937. évi XXI. tc-et, a következő évben pedig megjelent a 

3000/1938. Ip. M. számú rendelet a törvény végrehajtási utasításaként. Ez a rendelet 

szabályozta a legkisebb munkabéreket, a fizetéses szabadság intézményét és a 8 órás 

munkaidőt. A törvény nagy hiányossága abban rejlett, hogy kerettörvényként csak 

felhatalmazást adott a szociálpolitikai intézkedések bevezetésére, de nem rendelte el 

kötelező érvénnyel azok alkalmazását. A minimális bérek megállapítása például azokban 

az iparágakban volt jelentős, ahol egyébként alacsonyak voltak a bérek, például a 

textiliparban. Hatása nem volt egyértelműen pozitív, mert számos helyen ettől kezdve a 

minimális bérek egyúttal a maximális bérek is lettek. A fizetett alapszabadság évi 6 nap 

volt, amit a munkaviszonyban eltöltött idő függvényében pótszabadság egészített ki. A 

rendeletnek az volt a szépséghibája, hogy a fizetett szabadságot csak azok számára 

garantálta, akik egy évig folyamatosan egy munkahelyen dolgoztak. Ilyenek viszont a 

nagyarányú fluktuáció miatt viszonylag kevesen voltak. Az iparban, bányászatban és 

kohászatban dolgozó munkások gyermeknevelési pótlékáról szóló 1938. évi XXXVI. tc-

ket 1938. december 30-án hirdették ki. A törvény a munkáltatókat kötelezte, hogy a 

dolgozóknak gyermekenként és havonként öt pengő nevelési pótlékot fizessenek. 

Ugyancsak a szociális jogalkotás körét bővítette a 930/1939. M. E. sz. rendelet, amely arra 

kötelezte az ötvennél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatokat, hogy a jelentősebb 

méretű elbocsátásokat 15 nappal korábban jelentsék be. 1938-ban első ízben alkalmazták 

általánosan a fizetett szabadságra vonatkozó rendeleteket. Az érintettek nem sokáig 

élvezhették a szociálpolitikai törvények előnyeit, mert 1939 őszén a háborús 
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körülményekre való tekintettel a kormány az 1939. évi II. törvény felhatalmazása alapján 

rendelettel felfüggesztette az összes munkaidő-korlátozást, csupán a túlmunkára vonatkozó 

magasabb bérek maradtak érvényben. A fizetett szabadság intézményét ugyan nem 

szüntették meg, de lehetővé tették, hogy a munkaadó pénzben kifizethesse annak 

ellenértékét. Ennek ellenére a háborús konjunktúra első éveiben az ipari munkavállalók 

helyzete javult.  

 1938 augusztusában a bledi egyezményben
117

 Magyarország lemondott az 

utódállamok megtámadásáról, ezzel egyidejűleg megszűntek a Magyarországra vonatkozó 

katonai korlátozások. Az 1938. november 2-i bécsi döntéssel Németország és Olaszország, 

az ezt megelőző müncheni egyezmény aláírói elismerték Magyarország jogát a nyelvhatár 

mentén fekvő összes nagy városra: Pozsonyra, Nyitrára, Lévára, Rimaszombatra, Kassára, 

Ungvárra és Munkácsra. Miután Hitler 1939. március 14-én egész Csehországot 

bekebelezte, a magyar csapatok megszállták Kárpátalját, amely Ruténia néven tartományi 

önkormányzatot kapott. 1939. szeptember 1-jén Németország megtámadta 

Lengyelországot és ezzel kitört a II. világháború. A Szovjetunió 1940 júniusában bevonult 

Besszarábiába és Észak-Bukovinába, illetve Bulgária visszakapta Romániától Dél-

Dobrudszát. Ezt követően Magyarország is bejelentette igényét Erdélyre. A magyar területi 

gyarapodás 1941 áprilisában Jugoszlávia németekkel közös lerohanásával és a Délvidék 

visszafoglalásával fejeződött be, ekkor került sor az első magyar katonai akcióra. Az 

ország hadba lépésével újra bevezetésre került a hadigazdálkodás, ennek minden 

következményével együtt a termelésre, munkarendre, foglalkoztatottságra nézve. 

 A vizsgált két világháború közötti időszak a magyar társadalom számára hatalmas 

próbatétel volt. Az ország lakosságának egyszerre kellett megbirkóznia a háború okozta 

ember-, a terror okozta erkölcsi és a trianoni békedekrétum okozta emberi, erkölcsi és 

területi veszteséggel. A szellemi élet újraszerveződésére azután kerülhetett sor, hogy 1921. 

április 14-én Bethlen István gróf lett a miniszterelnök. Klebelsberg Kúnó neonacializmus 

néven hirdette meg programját.
118

  „A mi kulturális bajainknak is az a főforrása, ami 

összes bajainknak kútfeje, hogy elszakították az ország kétharmadrészét. Ennek csak 

további következménye, hogy két egyetemünk hajléktalanná vált, hogy elvesztettük 

gyönyörű kolozsvári klinikáinkat, laboratóriumainknak felszerelését, könyvtárainkat s hogy 

odaveszett az ógyallai csillagvizsgáló is. Bajainkat tetézték a botor forradalmak s az 

eszeveszett proletárdiktatúra, minek során a rendbontásban és fegyelembomlásban 
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közintézményeink lerongyolódtak, felszerelésüket szétlopkodták s ma a hiányokat 

méregdrága árak mellett kell kipótolnunk.”
119

 A veszteségekért Magyarország nemzetközi 

elszigeteltségét tette felelőssé. Abból kiindulva, hogy Trianon új fejezetet nyitott és 

érvénytelenítette 1848 és 1867 ellentétét, gyakorlatiasságra igyekezett ösztönözni. Ennek 

jegyében 1924-ben a középiskola reálgimnáziumnak nevezett új válfaját vezette be az élő 

nyelvek és a természettudományok oktatásának föllendítésére.    

 1922-ben az Egyesült Izzólámpagyárban megkezdődött egy teljesen új ágazat 

alapjainak megteremtése, a rádiógyártás.
120

 Egyre több háztartásban szólalt meg nap-mint 

nap a “külvilág”. Az emberek szórakozásnak tekintették, de az előrelátóbbak tartottak is 

tőle. A rádió-előfizetők száma induláskor nem érte el a 17 000 főt, 1938 végén viszont már 

419 215 háztartásban szólalt meg a rádió.
121

 A kormányzat mindenekelőtt nemzeti irányú 

művészetet várt az alkotóktól, a nemzetközi dzsessz zenét pedig magyar népzenével 

szerette volna kiszorítani.  

 A rádióval egy időben élte első nagy hőskorát a filmgyártás is. Az 1920-as évek 

elején a fiatalság új szabadidős tevékenységgel gazdagodott, a mozival. Egymás után 

alakultak meg a filmgyártó cégek (1916-ban a Star, 1917-ben az Astra stb.),
122

 ezek 

azonban nem voltak hosszú életűek és az évtized végére szinte kivétel nélkül mind 

tönkrementek. A Mozgófilm-színház eljutott Salgótarjánba is. Az acélgyári sajtó is 

rendszeresen közölte a heti műsorát. 

 Nem csak a filmgyártást akasztotta meg az 1929. október 24-én a new york-i 

tőzsdén kezdődött világválság, hanem az élet minden terén megmutatkozott. A tárgyalt 

időszak egymásnak feszülő gondolatai között jelentős helyet foglalt el a kommunista 

eszme, a népi irányzat, az új liberális gondolkodás és a konzervativizmus. A két 

világháború közötti korszak szellemi-ideológiai történetével Lackó Miklós foglalkozott 

számos tanulmányában, melyekből egy esszéisztikus, összefoglaló kötet is született.
123

 A 

húszas és harmincas évek pezsgő szellemi életében számos költő, író és tudományos 

szakember vitázott egymással személyes találkozók, előadások, konferenciák és 

jelentősebb folyóiratok lapjain is. 1929-ben, Osvát Ernő öngyilkosságát követően Babits 

Mihály lett a Nyugat című folyóirat szerkesztője, aki nyíltan állást foglalva fölemelte 

szavát az erőszak ellen “Az írástudók árulása” című, 1928-as, Nyugatban közölt 
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röpiratában. Az 1936-ban indult Szép Szó baloldali folyóiratot kezdetben Ignotus Pál és 

József Attila szerkesztette és igyekezett összefogni a fiatal írókat, ebbe a körbe tartozott az 

ekkor még műegyetemista Örkény István is. Kósa László véleménye szerint egyetlen 

írónak sikerült elismertetnie a közönséggel a szellem jogát a politikai függetlenségre: 

Kosztolányi Dezsőnek.
124

 Mindezek az irányzatok és viták elértek Salgótarjánig is. Bár az 

acélgyári Olvasó könyvállományáról a korszakra vonatkozólag nem találtam 

információkat, adatközlőim elmondása alapján rendszeresen olvastak, volt olyan család, 

ahol rendszeresen járatták a Tolnay Világlapját, de olvasták a Szép Szót is és heves vitákat 

váltott ki családon belül egy-egy cikk. Az Olvasónak szinte mindenki tagja volt, a 

könyvtárat is rendszeresen látogatták. A nagyobb, serdülő gyerekek között nagy 

népszerűségnek örvendett a ponyvaregény és a bűnügyi történetek műfaja. Kézről–kézre 

adták például Rejtő Jenő regényeit. 

 Miután 1925-ben a kormányzat kézbe vette a nemzeti filmgyártás megteremtésének 

ügyét,
125

 Székely István 1931-ben leforgatta első sikerfilmjét, a meggazdagodott pesti 

kispolgárt és úrhatnám feleségét karikírozó Hyppolit a lakájt.  Ezzel rátalált a magyar 

polgári komédia alaphangnemére, amely az elkövetkező években minden addigi sikert 

felülmúlt. Bár 1932-ben megszületett a harmincas évek legnagyobb igényű művészi 

vállalkozása, az Ítél a Balaton, amely nagy nemzetközi elismerést aratott, a magyar 

közönséget nem sikerült meghódítania. A társadalom éppen aktuális állapotáról sokat 

elárul, ha áttekintjük, hogy milyen mélységű problémákat feldolgozó alkotásokra 

fogékony. A magyar közönség az 1930-as években a komédián kívül másra nem volt 

nyitott.
126

 Miért fontos ez a salgótarjáni acélgyári kolónia szempontjából?  A hangos film 

rövid idő alatt kitermelte a maga sztárrendszerét. A komikusok közül a legnagyobb 

népszerűséget az ügyetlenül csetlő-botló, mégis boldoguló kispolgár figuráival Kabos 

Gyula érte el. A salgótarjáni filmszínház rendszeresen játszotta filmjeit és olyan nagy 

közkedveltségnek örvendett, hogy többször meghívták vendégszerepelni a városba. 
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Többször volt vendége az acélgyári Munkás Olvasónak is. A Dornyay Béla Múzeum 

Fényképtárában az Olvasó előtt készült rajongói fotót is őriznek róla.
127

  

 A harmincas évek közepére kibontakozott lendületes kulturális fejlődést 

korlátozások sora zavarta meg. 1938-ban rendeletet vezettek be az előzetes cenzúráról, 

illetve életbe lépett az első zsidó törvény, amelyet 1939-ben követett a második, majd 

1941-ben a harmadik. E törvények a szellemi életre is bénítóan hatottak. 1939-ben a 12 és 

23 év közötti fiúknak évi tíz hónapban heti négy órára emelték a leventeképzést. 1939. 

január 1-től kezdték érvényesíteni a filmszakmában is az ún. "zsidótörvényeket", s 

fokozatosan kiszorították a zsidó származású filmeseket.
128

 1939-től nem jelenhetett meg 

többé magyar filmen többek között Kabos Gyula, Ráday Imre, Perczel Zita, Ágay Irén. 

Kabos Salgótarjánt sem látogatta meg többet, ahogy Rejtő Jenőtől sem olvashatott újabb 

regényt a kolónia ifjúsága. A mozi a maga módján vette tudomásul a világhelyzet 

változásait. Megszűnt a komédia egyeduralma és a helyét a melodráma vette át. Új nőtípus 

jelent meg a ’40-es években, a modern végzet asszonya: Karády Katalin. 

 Ormos Mária véleménye szerint miután egy megújult liberalizmus a gazdaságban 

nem tudott áttörni, az államról és a társadalomról, politikáról folyó eszmecserékben 

eluralkodtak az államközpontú, diktatúraközeli eszmék. „Olyannyira, hogy hamarosan a 

diktatúrát ellenző konzervatívok is a diktatúrát feltartóztató diktatúráról kezdtek 

gondolkodni.”
129
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II. A gyár, amely uralta az időt és a teret 

A kolónia térbeli határait a bekötő utakat lezáró sorompók jelölték ki. Időben pedig a 

mindenkori műszakváltást jelző gyári dudához alkalmazkodott a lakosság, ez határozta 

meg életritmusukat, ennek következtében még a második világháború idején is igen 

keveseknek volt csak órája. Salgótarján arculatát az adott korszakban minden szinten a 

településen működő gyárak és a bánya határozták meg. 

 

II.1. Gyárak völgye: Salgótarján 

 

A nógrádi medence keleti részén emelkedő 729 méter magas Karancs-hegy alatt, a Tarján-

patak és a Salgó-patak egyesülésénél, egy Y alakú keskeny völgyben fekszik Salgótarján.  

A 19. század második felében bekövetkező rohamos fejlődését a szénbányászat 

megindulásának és az ipari üzemek megtelepedésének köszönhette. Az 1850-ben 800 

lakossal rendelkező település 1869-ben már közel 4200 embernek adott otthont és 

megélhetést, 1910-ben pedig 13726-nak.
130

 Szvircsek Ferenc kutatásai kimutatták, hogy 

amíg 1870-ben az összlakosság 71 százaléka volt bányász és csupán 2 százaléka gyári 

munkás, addig a századfordulóra ez az arány megfordult és 22 százalék bányamunkás 

mellett már 49 százalék a gyári munkások aránya. 1930-ra a bányászok száma tovább 

csökkent. Ekkor mindössze a bérből és keresetből élő lakosság 12 százaléka maradt a 

bánya alkalmazásában, 46 százaléka dolgozott a gyáraknál és a többiek egyéb 

foglalkozásúak voltak.
131

 Tehát Salgótarján bányásztelepülésből egyre inkább ipari 

településsé változott.
132

  

                                                 
130

 Racs 2012: 16. 
131

 Szvircsek 1997: 32. 
132

 A legmeghatározóbb salgótarjáni iartelepek elhelyezkedését térképen ábrázoltam. Lásd 1. térképmelléklet. 



 

35 
 

 

 

A 19. század végén még egy átlagos palóc falu képét mutató település földesura Jankovich 

Antal (1792-1855) megyei alispán volt. A rétek a falutól északra és délre terültek el a 

völgyekben. A szántók a falu körüli dombok oldalaira futottak fel, a legelőket szabad 

vízmosások szabdalták. A hely hiánya miatt jól körülhatárolható településközpont nem 

alakulhatott ki, helyette a lakosság birtokba vette a kisebb mellékvölgyeket és 

hegyoldalakat, mindez jól elkülöníthető településrészeket eredményezett.
133

  A 19. század 

középén Salgótarján 808 lakosú magyar falu volt, melyet Mocsáry Antal szerint csak az 

uraság kastélya ékesített.
134

  

A Tarján-patak elárasztotta és elmocsarasította a fővölgyet, a lovaskocsik két gázlón, a 

lakosok gyaloghídon jutottak át egyik oldalról a másikra.
135

  

 Dr. Dornyay Béla 1939-ben megjelent Salgótarján történetéhez
136

 című kis 

könyvében leírta, hogy a salgótarjáni széntelepeket 1766-ban Matusek Vencel pesti 

kádármester fedezte fel, mikor Salgótarján környékén járt, hogy báró Péterffy erdejében 

mestersége folytatásához szükséges tölgyfát vásároljon. Ez alkalommal hallotta az 

odavalósi erdei favágóktól, hogy a közelben van egy hegy, mely állandóan füstölög. Mikor 

odavezették, megállapította, hogy a hegy alatt szén van. A Pressburger Zeitung, mely 

elsőízben tett említést a salgótarjáni szén előfordulásról, az 1767-ik évi decemberi 

számában így írt: „a múlt nyáron magától gyulladt meg (t. i. a föld) és égett erős füsttel 2 
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hónapig. Az elégett föld 4 öl Hosszban, 2 öl szélességben és 2 láb vastagságban kőszénné 

(Erdhöhlen) változott, mely hosszú lánggal, de kénes szaggal ég.”
137

  

 Az 1850-es népszámlálás szerint 808 lélek élt a faluban.
138

 A lakosság elsősorban a 

föld megművelésére, az erdő hasznának betakarítására, az állattartásra, ezen belül is a 

makkoltatásra épülő sertéstartásra építette megélhetését. Az erdő hasznosításának ez volt 

az egyik legáltalánosabb módja, tekintettel arra, hogy az észak-magyarországi erdők nagy 

része a tölgyesek és bükkösök övezetébe tartozott.
139

 A hegyoldalak lelegeltetéséhez 

hozzájárult az állattartásnak az a formája is, amikor hosszú tél és megfogyatkozott 

takarmány idején a palóc pásztorok az éhező állatokat az erdőkbe hajtották és lelegeltették 

a fiatal hajtásokat, illetve a fákra fölmászva rügyező ághegyeket vágtak nekik és halomba 

dobálva feletették.
140

 Mindezek következtében a falu környéki hatalmas erdőség 

visszaszorult. 

 1850-ben még csak 128 szalmafedelű, fából-vályogból épült parasztház állt a 

településen.
141

 „Salgó-Tarján falu. Még 1842-ben az egész községben csupán 900 lélek 

volt, melyek annyira nyomorult állapotban léteztek, hogy mellékneve Tarjánnak nem Salgó, 

hanem szomorú hangzatú – Kenyeretlen – volt. Határa minőségére nézve feledtébb rossz. 

Földje dacára a nehéz munkáltatásnak felettébb rosszul fizet, és  mióta a bányák 

megnyíltak – és abban a lakosság elegendő foglalatosságot nyer […] Vagyon jelenleg már 

itt Gyógyszertár, Takarékpénztár és 2 osztályú elemi iskola.”
142

  

 A település fejlődésében igazi fordulópontot a bányák megnyitása és a bányászat 

fellendülése jelentette. A Salgótarján környéki barnakőszén nagyüzemi kitermelése a 

felfedezése után több mint 80 évvel kezdődött meg.  A nagy lehetőséget felismerő 

Windsteig Georg és Johann Breilich tevékenysége és a terület földesurai, a Jankovich 

örökösök érdekeltsége és közbenjárása eredményeként 1861–ben megalakult a Szent 

István Kőszénbánya Társulat,
143

 amely 1868–ban állami közreműködéssel Salgótarjáni 

Kőszénbánya Részvénytársasággá
144

 alakult. A bányaüzemek központjául Salgótarjánt 

jelölték ki. Az Észak Magyarországról, elsősorban a szlovák területekről érkező bányászok 

betelepedése jelentős mértékben megnövelte a település lakosságát. Lakáskörülményeiket 
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a folyamatosan épülő munkáskolóniák jellemezték. 1867–re a község 172 házból állt, de 

már a befejezett vasútépítés révén májustól összeköttetésbe került a fővárossal.
145

  

 1868–ban kezdetét vette a Salgótarjáni Vasfinomító építése, amelyet a következő 

fejezetben részletesen tárgyalni fogok.  

 1884–ben ötlött föl először egy palackgyár alapításának gondolata Salgótarjánban. 

Az országban nem volt ugyanis olyan üveggyár, amely kizárólag csak palackokat készített 

volna. Pedig a legfontosabb magyarországi felvevő piacok ebben az időszakban, mint 

például a keserűvíz és savanyúvíz források, bortermelők, sörgyárak, pezsgő és konyak 

gyárak körülbelül évi 33 millió darab palackot igényeltek.
146

  

 A salgótarjáni vállalkozás szervezői telekvásárlási céllal Szilárdy (Mumhardt) Ödönt 

keresték meg 1892. decemberében, aki nemcsak földbirtokos, hanem korábban 

hutatulajdonos is volt Salgótarjánban. A részvénytársaság 1893. február 22–én kötötte meg 

a szerződést Szilárdyval, amelynek értelmében összesen 29 600 négyszögöl nagyságú 

területet vásároltak meg. A terület a vasútvonal és az országút között feküdt, az országút 

keleti oldalán volt a zöld üveg gyártására alkalmas homokbánya. A gyár hivatalos üzembe 

helyezésének napja 1893. december 10–e volt.
147

 A felépült munkáskolóniát összesen 100 

munkáscsalád részére építették. Minden lakáshoz egy szoba, konyha, éléskamra, valamint 

sertésól és szénkamra tartozott.
148

 A salgótarjáni üveggyár munkásainak nagy része az 

észak–magyarországi szlovák üvegfúvó családokból származott. A Salgó–Tarjáni 

Palackgyár önálló részvénytársasággá 1904–ben alakult át. A gyárnak a Salgó–Tarjáni 

Palackgyár Rt. nevet adták, átalakítását a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank végezte.  

 Az üveggyár létesítéséről szóló tárgyalásokkal egy időben kezdődött a harmadik 

jelentős salgótarjáni gyárnak a története. 1886–ban Hirsch Fülöp megalapította vasöntő 

vállalatát Budapesten.
149

 A gépjavító műhelyként induló vállalkozáshoz a következő 

esztendőben Frank Zsigmond társult be és 1886–ban a tulajdonosok vasöntödei, gépgyártó 

és szerszámgyártó ipar gyakorlására szereztek iparengedélyt. 1898–ban Babocsay 

/Rosenthal/ Hermann hadseregszállító bekapcsolódásával részvénytársasággá alakult át a 

vállalkozás és a Hirsch és Frank Budapest–Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő Rt. nevet vette 

fel. Az ekkor életre hívott salgótarjáni gyártelep a vasöntödei, valamint gépgyártó ipar 
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működtetésére nyert iparengedélyt. A főleg szerszámgépek, közmű berendezések, 

emelőgépek, szállító eszközök és vasöntvények gyártására berendezkedett vállalat már a 

századforduló idején évi átlagban 300 munkást foglalkoztatott. A következő két 

évtizedben, a munkáslétszám már 700 főre emelkedett.
150

 Az ábrán jól látható a körülbelüli 

munkáslétszám alakulása az egyes üzemekben.
151

   

 

 Bár a toborzás fogalma elsősorban a hadsereg állományának bővítése kapcsán 

használatos, mégis mondhatjuk, hogy a bánya és a gyárak vezetősége is ugyanehhez a 

módszerhez folyamodott, hogy frissen épült üzemeiket munkásokkal töltsék fel. Ennek 

következtében a település népességének összetétele a 19. század folyamán teljes mértékben 

átalakult. A toborzottak eredeti lakhelye elsősorban az akkori Felső–Magyarország volt. 

De az ideérkezettek közt volt galiciai, bánsági, bihari, Bars megyei, stajer, karinthiai, 

Hunyad megyei, Krassó–Szörény megyei lakos is.
152

 Az első Salgótarjánba érkezett 

bányászok Selmecbányáról, Körmöcbányáról, és a Szepességből érkeztek. Az acélgyárban 

leginkább szlovákok (tótok, illetve liptákok), szepességi szászok (cipszerek) és németek 
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vállaltak munkát. Mindezek következtében a város társadalma mind etnikai, mind nyelvi és 

kulturális téren is sok színűvé vált. Ez a multikulturális közeg alapvetően határozta meg a 

kis számban megmaradt tősgyökeres helyi lakosok, a kialakult vonzáskörzetből bejárók, és 

a nagy számban ideérkező, általában más nyelvet beszélő betelepülők hétköznapjait.  

 A toborzás különböző formáival részletesen foglalkozott R. Nagy József,
153

 aki 

megállapította, hogy a toborzó gyakorlat elsősorban és hangsúlyosan az 1890–es években 

vált kiterjedté, amely révén a lakosság szám erőteljesen felduzzadt. A toborzók elsősorban 

a várostól távoli falvakban élő postamesterek, tanítók, tisztviselők, papok, vendéglősök, 

korábban a vállalatnál dolgozók közül kerültek ki, akik a beszervezettek után járó 

jutalékért vállalkoztak e feladatra. Fontos szabály volt, hogy negyven évnél idősebbeket 

nem toborozhattak és minimális szinten felelősséget kellett vállalniuk a toborzottak után, 

tehát nem lehettek betegek, vagy nagyon problémás természetűek. Havonta egy összegben 

kapták meg a díjazásukat. A toborzottakat 25–30 fős csoportokban küldték, és ideális 

esetben így is érkeztek meg a bányaigazgatóságokhoz, vagy a vállalatokhoz. A vállalat 

megbízottja általában távirati úton, olykor levélben tartotta a toborzóval a kapcsolatot. 

Minden munkás – a felvételét követően – megkapta az utazási költséget, és ha nős volt, és 

vele érkezett a felesége is, akkor ő is részesült a juttatásból. Ezen túl az utazási időre 

élelmezési hozzájárulást, megérkezés után lakáskiutalást kaptak.
154

 A toborzás elsősorban 

a termelésben résztvevő fizikai munkásokra vonatkozott. A szakképzett munkaerőt 

(mérnökök, altisztek) igénylő állásokat elsősorban a Bécsben és Budapesten megjelenő 

újságok hirdetései révén biztosították. Természetesen a gyakorlat része volt az 

ismeretségre alapozó ajánlás is. Egy 1886–os leírás szerint Salgótarján már egészen más 

képet mutatott, mint a század derekán: „...Amott a Karancs–hegy csoportja, előttünk 

Medves kőszéngyarmata. A mély völgyben pöfögnek egyre a magas kémények; pipálnak a 

hegygerinccel. A kohókban lobog a láng. Heve finomítja a vasat. Óriási gőzkalapács veri 

édes testvérét, s rengeti a talajt. Szurtos gyerekek nagy ügyességgel tolják alája a 

vaskocsiban a vörös izzó tömeget, nagy fogóval ragadja meg azt, s forgatja a másik legény. 

Odakünn a gyáron kívül húzódik el két sorban a munkások városa. Igazi magyar 

Birgmingham ez.”
155

  

 A falu szerkezete megbomlott. Az ideérkező népesség nyilvántartása, ellátása falusi 

viszonyok között megoldhatatlan volt. Kezdetét vette a népesség–nyilvántartások gyári 
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kezelése, amely a termelés helyére korlátozódott, ez által közigazgatásilag és 

nyilvántartásilag különálló részeket kialakítva a településen belül. Az idegen ajkú 

munkások letelepedése hosszú évtizedekig mindenféle központi szabályozás és rendszer 

nélkül zajlott a településen. Bár gyakorlatilag 1852–től szó szerint özönlöttek Tarjánba a 

vendégmunkások és többször összeírták őket, a problémára csak 1905–ben adtak 

jogorvoslatot. A Salgótarjáni Hírlap 1905. szeptember 17–ei számában felhívást tettek 

közzé, miszerint a „külföldiek” letelepedését szabályozó 1886/XXII. t.c. 15. paragrafusa, 

illetve két másik körrendelet
156

 alapján kötelezővé tették a letelepedők rendőri 

nyilvántartását. Aki három hónapnál hosszabb ideig tartózkodott a helységben lakhatási 

engedélyért kellett folyamodnia, ha nem tette meg, hatóságilag felszólították erre és 600 

Korona büntetést kellett fizetnie, ellenkező esetben azonnali hatállyal kitoloncolták.
157

  

A toborzás egészen egyedi társadalom alapjait fektette le. A lakosság túlnyomó 

többsége nem a településhez, hanem a tevékenységhez, a gyárhoz kötődött, akár 

ideiglenesen, akár tartósan maradtak Salgótarjánban. A baloldali sajtó még 1946–ban is 

bírálólag írt a toborzások által kialakított „felkavart társadalom” problémáiról. „A szén és 

ezzel kapcsolatos ipari üzemek létesülése csalta ide az ország és a szomszéd államok 

minden részéből a szerencsepróbálók tömegeit, és ennek a heterogén népelemek utódai a 

mai lakósság törzse. Itt tehát mindenki idegen, gyökértelen. Hiányzik a lakosságból a 

hagyomány folytán kialakult lokálpatriotizmus, az összemelegedés.”
158

   

Szabó Zoltán szociográfiai tanulmányában egészen pontos képet festett Salgótarján 

társadalmáról és településképéről. „Bármelyik oldalról vizsgáljuk is e vidék képét és 

társadalmát, szembetűnő az iparosodás gyarmatosító jellege. A munkások telepi házai 

élesen elkülönülnek a bennszülöttek falvaitól. Minden ilyen kapitalista gyarmat külön test 

feudális jellegű vidéken. Külön test település szerint, külön test a települők osztálya és 

szelleme szerint. S végül: külön test a települők fajtája szerint. Ugyanis: a munkásság nem 

itt fejlődött    hanem: ide érkezett. A kapitalista gyarmatosítók toborozták ide a 

gyarmatosokat az ország, illetve az egykori Monarchia legkülönbözőbb tájairól. E 

gyarmatosok az első évtizedben még abban is elkülönültek az őslakóktól, hogy más nyelvet 

beszéltek. Faji, nyelvi és osztálykülönbségek álltak útjába a bennszülöttek és a jövevények 

keveredésének és krajnai németek, vagy liptói szlovákok ide ugyanúgy gyarmati 

lehetőségekre gyűltek, mint hollandok Jávába, vagy németek a magyar középosztályba. Az 
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idők folyamán a nyelvi különbség a jövevények elmagyarosodásával eltűnt, de megmaradt 

a kapitalista gyarmat és a feudális vidék közti különbség, megmaradt az idegeneredetű, 

osztálytudatos munkásság és a tájhoz ősök sírjaival kötött parasztszemléletű őslakosság 

közötti különbség. Mindez ma is fennáll és e telepeket továbbra is teljesen gyarmati 

elkülönültségében tartja meg. A következmény: a bányászatnak és az iparosodásnak a tájra 

gyakorolt hatása nem volt gyökeres, az iparosodás nem a meglevő társadalmat alakította, 

hanem: föléje telepített.”
159

 Szabó több fontos észrevételt tesz, mégha gyakorta 

önellentmondásba is keveredik a romantikus osztályelvű látásmód miatt. Habár nem az 

osztálykülönbségek álltak útjába az őslakosság és a betelepülők keveredésének,
160

 mégis 

jellemzővé vált – ha nem is minden telepen – a több generációra jellemző elkülönülés, sőt 

az endogámia. Szabó helyesen látja, hogy az iparosodás a 19. században a meglévő 

társadalom fölé, vagy inkább mellé telepítette munkásait, hiszen nem minden telepen éltek 

jobban a munkások, mint a környező parasztság.  

 R. Nagy József az alábbiakban foglalta össze a Szabó által is említett 

zártságot: „Az ipari munkások magyarországi kolonizálásának módja a társadalmi 

kommunikáció szintjén több évtizedes zártságot eredményezett. Az a tény, hogy a 

beköltözők a környezetüknél legtöbbször lényegesen, de mindig észrevehetően fejlettebb, 

modernebb és tudatosabb réteget alkottak, zárt világot hozott létre. A telepi dolgozók 

kapcsolatai a környék népességével nehézkesen épültek, s emiatt nehezen is tudták 

életmódmintáikat átadni a nagyrészt agrárnépességnek.”
161

 A szerző azonban 

feltételezhetőleg túloz, hiszen amikor a salgótarjáni tanulmányhoz adatokat gyűjtött, már 

túlnyomó részt a magyar nyelvet használták a külföldről telepített munkások is és a helyi 

lakosság jelentős része felhagyott a földműveléssel és ipari munkásként kereste a kenyerét. 

Tehát a város társadalma már összeolvadóban volt, mint a sok különböző alapanyag egy 

olvasztótégelyben. Még az 1850–1869 közötti időszakban a lakosságszám 800 főről 4184 

főre emelkedett. „A népességtöblettel járó városodás persze még nem városiasodás.”
162

  

A település városi szerepkörök nélkül úgy festhetett, mint egy hatalmas, felbolydult 

falu. A nagy számban érkező munkavállalók tömegei szétfeszítették a korábbi 
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hagyományos, palóc közösségi kereteket, megbénítva a falu közigazgatási rendjét és 

traumatikus viszonyokat teremtve. A völgy különböző végein hatalmas építkezések 

indultak, a tartós, több generációs palócházak falusi épületét a gyorsaságra és az ipari 

praktikusságra alapozó kivitelezés váltotta fel. „…az őslakosság szorosan a hegy lábához 

építette házait úgy, hogy az út és a lakások között 10–20 méteres előkert vagy udvar 

maradt. Az ujjonan épült házak ellenben az utcához símultak.”
163

 A kezdeti nehézségek 

után változott a kép és két generációval később már a lakosság megtanult együtt élni és 

dolgozni. „…a mezőgazdaság a maga nadrágszíjj parcelláival már évtizedek óta nem tudja 

felszívni és élelmezni a népfelesleget, azért a régi ,,hadok  ivadékai a gyárakba és a 

bányákba szorultak, ahol jól keresnek és megtalálják életlehetőségüket, Ma már nem 

szégyen, ha a régi díszes palócviseletben pompázó gazdalány bányászhoz megy 

feleségül.”
164

  

A főutca átalakításában elsősorban a bányának, az üveggyárnak és a Hirsch 

gyárnak volt döntő szerepe. Ahogy Horváth István megállapította, részben a máshonnan 

idehozott szokások szerint megjelenő kisiparosok és kereskedők a lakószobával 

összekapcsolt kisműhely, bolt rendszerét alakították ki. Másrészt a szükségképp 

megtelepedő orvosok, ügyvédek, célszerűségi szempontok alapján használták lakásuk egy 

részét rendelőnek, vagy éppen irodának. Az épületek földszintjén kapott helyet a bolt vagy 

az iroda, míg az emeleten a család lakott. Az 1880–as évek elején megépült a nevezetes 

Polacsek féle polgárház, amely az első kétszintes épület volt. Ezt követően a város fő 

utcáján álló épületek rendje tovább változott, emeletes házak sora épült fel a Fő tér 

környékén. A barakklakások építésében az ideiglenesség volt a meghatározó. Ezek az 

épületek az 1920–as években változtak át lepusztult állandó lakássá, és idéztek elő 

elégedetlenséget, leginkább a régebbi bányakolónián, amelynek első építési korszaka még 

1884–1885–ben zajlott és Zemlinszky Rezső bányaigazgató nevéhez fűződött.
165

  

A központtal ellentétes irányban a vasútvonalon túl, a völgy nyugati szélén 

húzódott a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. tisztviselőtelepe és munkás lakótelepe. A bánya 

üzemeinek súlypontját a 20. század elején már egyre inkább Kisterenye felé helyezték át, 

mert a város közvetlen közelében lévő bányák kimerültek. A bányaigazgatóság, a 
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tisztviselői kar továbbra is Salgótarjánban maradt, de a város építkezéseiben már olyan 

intenzitással, mint a 19. század végén, már nem vett részt. Délkelet felé a 

szénbányavállalat egy másik elkülönült telepe a Forgách–telep húzódott Kazár felé. 

Építészetileg, az építőanyagok fajtája és ebből adódó építési mód is különbözött az egyes 

telepeken. A két irányt adó pólus közül a város déli szélén elterülő gyártelepek (üveggyár, 

vasöntöde) csupán egyszerű kivitelű kolóniaszerű munkáslakások létesítésére vállalkoztak 

és szürkébb, külvárosi képet mutattak, szemben az északi (acélgyári) rendezett burkolt 

úttal és közvilágítással, a korszakban modernnek számító munkásházakkal, szociális 

épületekkel rendelkezett. A város déli részén elterülő bánya telepek, névszerint Újakna, 

Forgách, vagy Károlyi, ekkor már a város nyomornegyedeinek számítottak. Az építési 

módot nézve ezek az épületek annak az elvnek a kényszerítő hatására épültek, hogy a 

bánya és az ipari üzemek gyors munkáslétszám növekedésének következtében a lakosság 

elhelyezését biztosítani kellett, akár olyan áron is, hogy olcsó, egyszerű lakásokat építenek 

azzal a céllal, hogy a szén majdani elfogyása után a tömeg elhagyja a telepet, tehát nem 

kell generációkat kiszolgálnia az épületeknek. Az acélgyárban egészen másképp 

tekintettek a jövőre.  

 A falu és község mivoltát is hamarosan kinövő Salgótarján képviselő–testülete 1922. 

január 27–én, minden különösebb ünneplés nélkül kimondta a település várossá 

nyilvánítását. Az eseményeket a kirendelt szervező dr. Förster Kálmán irányította, aki 

egyben a város első polgármestere lett. Ezzel az eseménnyel lezárult az a folyamat, 

amelyet 1908–ban indított el a település földesura Szilárdy Ödön.
166

 “Liptay B. Jenő 

kórmányfőtanácsos (sic) az Acélgyár igazgatója a következőket volt szíves mondani: 

Salgótarjánnak várossá való átalakulását csak szerencsés gondolatnak és eseménynek 

minősíthetem. A keretek megfelelően kibővültek a város élére magas iskolai képzettségű 

vezetők kerültek, akik nagy tapasztalatukkal és képességükkel már is dicséretes 

eredményeket értek el. A jelen sajnos nem valami rózsás, mer, csak, hogy egyet említsek az 

Acélgyár nagy fasori tervbe vett építkezései is félbemaradtak, ami a városnak már csak 

adó szempontjából is tetemes kárt jelent. Azonban a jövőt nem látom sötétnek mihelyt az 

általános európai helyzet enged az építkezések megindulnak és Salgótarján is beláthatja 

nagy terveit, ámbár a terek beépítésének nem vagyok barátja. Föltétlen szükségesnek 

tartom a passivitás megszüntetését s erre az időt akár egy megbeszélés összehívása, akár 

egyéb lépés megtétele tekintetében alkalmasnak tartom. Nem nagyok az ellentétek, hogy ezt 
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át ne lehetne hidalni esetleg a legexponáltabb bizottsági tagjelöltek kihagyásával. Csak 

kölcsönös engedékenység kell.”
167

  

 A fiatal város pontos térképét, minden későbbi városrendezési terv alapját 1923–ban 

Csengeri Árpád készítette el.
168

 A lakáskörülmények nagy diferenciáltságot mutattak. A 

város vagyonának jelentős részét képező ingatlanok a 20–as évek közepén ingyenes 

adományként számolódtak fel. Olcsó telket adományoztak a városi életet reprezentáló 

állami, közigazgatási épületeknek. A Szilárdy család 121 parcellát alakított ki, s a vásártér 

áthelyezése céljából szántóföldjét is átengedte. A régi vásártér az új város ún. „úri" 

negyedének kiépítését volt hivatva szolgálni. A vele rokonságban álló Luby család szintén 

az újtelepi részen parcellázott, a Kretsch család pedig az acélgyári munkások részére 66 

parcellát ajánlott fel. De ezek a telkek is csak a lakosság kisebb hányadának lakásgondját 

voltak képesek megoldani.
169

 A zsúfolt lakások megszüntetése érdekében első lépésként 

1922–ben állami támogatással 12 db kétszobás és 18 db egyszobás lakásból álló lakótelep 

építését engedélyezték, melynek során a lakások felét a szerveződő városi tisztviselői kar 

kapta volna meg. A rendkívüli rossz gazdasági feltételek miatt végül az akció csak jelentős 

késéssel indulhatott el. A közvilágítás és a köztistaság is meglehetősen alacsony szinten 

állt az 1920–as évek derekán. Förster Kálmán visszaemlékezéseiben leírja, hogy csak a 

fiatalos hevülete tartotta Salgótarjánban, miután először szembesült az új város általános 

problémáival. A város utcáinak még a századfordulón is a legszembetűnőbb jelensége a sár 

volt, rendszeresen tárgyalt téma a helyi sajtóban is. A Munka című lapban szellemesen 

jegyzik meg: „...a mi sarunk egészen más, mint a más vidékek, különösen más városok 

sara. A mienk a sárminőség tekintetében a legelső helyen áll, mert feketébb, nyúlósabb is, 

meg maradandóbb is, mint más vidékek sara. Soha nem tűnik el utcáinkról. Legyen virágos 

tavasz, vagy sárga levelű ősz, izzó hőségű nyár, vagy csikorgó hideg, — Salgótarján utcái 

mindig tündökölnek, feketednek a híg, kemény habarcstól […] Most különösen, hogy a tél 

közepén tavaszi záporok szakadtak ránk, háromszoros élvezetben volt részünk, ha egyik 

oldalról az utcán át akartunk kelni a másik oldalra. Egyesek, úgy vélik a dolgot 

megoldhatónak, ha a város forgalmasabb pontjain kompközlekedést szerveznénk.”
170

  

 A sár azonban nem csak és kizárólag a városképet rontotta és a közlekedést 

nehezítette, a Salgótarjáni Hírlap
171

 szerint 1905–ben még halálos áldozatot is követelt. 
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Egy gyári munkás (feltehetőleg Hirsch–gyári) november 17–én este 6–7 óra között a 

kivilágítatlan utcán belesétált  a piactér közepén éktelenkedő sártengerbe és belefulladt. A 

város kénytelen volt két búvárt hívni, hogy felkutassák a holttestét, de az újságíró 

véleménye szerint elképzelhető, hogy nem találják meg és akkor tavaszig kell pihennie 

benne, amíg a piactér fel nem szárad és ez nyilvánvalóan rossz hatással lesz az ott lakók 

lelki állapotára. (A további lapszámokban nem találtam nyomát az ügy folytatásának.) A 

cikkből is kiderül, hogy a piactéren nem csak a sár volt mély, de a víz is, hiszen a patak 

gyakran elöntötte és ingoványossá tette a területet. Pedig a város központját az új 

vasútállomás (Salgótarján Főtér) előtti térre, a piactérre tervezték.  

 Az új város számára a városszabályozási terv azért is volt elengedhetetlenül fontos, 

mert a településen belül négy „város" élt különböző ellátottsági fokon: „Salgótarján az a 

város, amely nem született, hanem készült. Készült pedig nem olyan szempontok szerint, 

hogy miként lehetne szebb és városibb város, hanem egyedül és kizárólag az üzemek 

szempontjai szerint. Ennek következtében ma négy Salgótarján van. Az egyik a rimai, a 

másik a bányai, a harmadik az üveggyári, a negyedik a Hirsch–gyári Salgótarján”
172

 A 

négy „vállalati város” közé szorulva, de leginkább egyikhez sem tartozva feküdt az egykori 

falu. Salgótarjánt egészen érdekes módon, a szélein kezdték el felépíteni az ipari vállalatok 

és ahogy a kolóniai lakótelepek terjeszkedtek, úgy érték el az eredeti falumagot és a 

későbbiekben épültek egybe vele. A régi falumag, a római katolikus templom és a földesúri 

kúria környéke, mindinkább vesztett központi jellegéből. A város inkább a városháza és a 

„rimai” vagy acélgyári városrész felé, illetve részben a régi vásártér környékén kialakított 

új telep felé terjeszkedett. Szép lassan a régi szalma, zsúp vagy cserép fedésű parasztházak 

eltűntek a település központi részéről.
173

  

Az ipar maga után vonta a polgárosodást, amelynek hatása széles körben 

érvényesült. Az 1890–es évek végén Salgótarjánban már öt orvos: a községben egy tiszti 

orvos, a Rima telepén egy gyári orvos, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt–nél egy bányai 

orvos, illetve a lapujtői körorvos, aki mint pályaorvos (vasúti) is működött és egy 

állatorvos felelt a közegészségügyi állapotokért. Ezen kívül egy patika állt a lakosság 

rendelkezésére.
174

  

Ezektől az évektől kezdődően a gyors polgárosodás által diktált követelmények 

szerint alakult át a hagyományos, mindennapi élettér. Salgótarján és környéke 
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iskolaügyének fejlődését tulajdonképpen a községbe költöző vállalatoknak köszönhette, 

amelyek — a törvényben előírtaknak általában megfelelve, de természetesen saját érdekeik 

megvalósítása céljából — sorra létesítették népiskoláikat. A századfordulóra a salgótarjáni 

három társulati iskolán (a vasgyárin, bányáin és üveggyárin) kívül társulati iskola 

működött Karancsalján, Baglyasalján, Pálfalván, Kazáron, Homokterenyén, 

Mátranovákon, Inászón, Rónatelepen és Salgóbányán. Ezek egy részében iparostanonc–

képzés is folyt.
175

 Az 1868–as népiskolai törvényben az iskolafenntartóknak két csoportját 

különböztették meg. Az egyik csoportot a községek alkották, melyek megfelelő 

körülmények között kötelesek voltak iskolát állítani, a másik csoportba pedig a 

felekezeteket, társulatokat és magánfenntartókat sorolták. Ez a csoport nem volt köteles, de 

jogosult volt iskolát létesíteni és fenntartani, ha annak működése megfelelt a törvény 

megszabta követelményeknek.  

A polgári életmód részeként a még nagyközségi státuszú helységben letelepedett 

vállalkozók, szabadgondolkodású értelmiségiek voltak a lapalapítások fő kezdeményezői 

is. Így alapult meg 1897–ben a Salgótarján és Vidéke, 1902–ben a Salgótarjáni Lapok, 

1903–ban az Új Salgótarján és Vidéke, 1905–ben a Salgótarjáni Hírlap, 1911–ben a 

Salgótarján, 1914-ben pedig a Salgótarjáni Újság. Salgótarján az 1930-as években már 

komoly állami intézményekkel rendelkezett: volt gimnáziuma, polgári iskolája, állami és 

társulati elemi iskolái, óvodái.
176

 A bányavállalat és az acélgyár is nagy részt vállalt a 

salgótarjáni gimnázium 1923-as létrehozásában. A bánya épületet adott, amelybe azután 

1941-ben kereskedelmi iskola költözött, s a tanárok számára a bánya tisztviselő telepén 

lakást biztosított. Sorra megalakultak a munkásjóléti intézmények is, társulati pénztárak, 

kórházak. De jelentős szerepük volt a villamosítás terén is. 1912-től működött a 

bányavállalat vízválasztói villamos erőműve, majd átvette 1929-ben a városi kis 

villamosművet és a város áramszolgáltatását bekapcsolta a bányahálózatba.
177

  

A város sajátos helyi közlekedési eszközzel is rendelkezett az iparvállaltoknak 

köszönhetően, a „villamosvasúttal”. A keskeny nyomtávú iparvasút egyes városrészek 

közlekedését jelentősen meggyorsította
178

. 1871-72-ben épült meg a Salgótarján-Zagyvai 

vasút 8 km hosszan, majd 1893-ban meghosszabbították Inászóig. 1931-ben a Salgótarján    
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Baglyasalja    Zagyvapálfalva közötti összeköttetés valósult meg. 1881-től pedig már 

Salgóbányára is fogaskerekű keskeny nyomtávú iparvasút vezetett, melyet csak 1957-ben 

számoltak fel.
179

 Az iparvasút minden szakaszát igénybevehették személyszállítás céljára 

is, a salgóbányai vasút még túristákat is szállított. 1937. okt. 21-én kelt levelében Förster 

Kálmán polgármester köszönetet mond a Társulatnak, hogy a növekvő idegenforgalom 

dacára a túristák ingyenesen igénybe vehetik az iparvasutat. Véleménye szerint az 

idegenforgalom tovább fog növekedni és kéri, hogy a Társaság nyilatkozzon arról 

hajlandó-e kimondottan személyszállításra is berendezkedni a vasút terén természetesen 

megfelelő anyagi ellenszolgáltatás fejében.
180

 Salgótarján idegenforgalma a település 

rendezett tanácsú várossá alakulása után vett nagyobb lendületet. 

A település fejlődését tehát alapvetően meghatározta a nagyipari termelés, 

amelynek volumene nem volt egyenletes, számos válság és külső tényező hatására 

többször megingott a két világháború közötti időszakban. Az első világháborút lezáró 

trianoni békedekrétum súlyos helyzetet teremtett a település ipara és társadalma számára. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlása után az üveggyár anyavállalata, az aussigi 

Union Glashütten A. G. Csehszlovákia területére került. Az acélgyár és a vasgyár is 

csökkentett termelés mellett volt csak képes működni, hiszen amíg nem sikerült 

Csehszlovákiával megegyezésre jutni, nyersanyag hiánnyal küzdöttek. A legnagyobb 

megtorpanás azonban az üveggyártás területén következett be. 1919 augusztusától 

tömegesen szűntették meg a munkások munkaviszonyait a gyárban. Az üveggyár 

bezárásáról a Munka  ímű lap a következőképpen számolt be: „St.  alackgyár üzemét 

beszüntették. Esztendők óta kénytelenek voltak a kitűnő szakmunkások napszámos munkát 

vállalni, vagy kivándorolni. Redukált üzemmel mostanáig mégis dolgoztak. Múlt héten az 

igazgatóság elbocsájtotta a munkásokat — mivel a magas anyagárak miatt képtelenek a 

palackgyártásra, mert a kész hazai üveg többe kerülne, mint az importált palack. 
181

   

A tömeges elbocsátás oka az volt, hogy a gyárral kapcsolatban a Mühlig cég 

képviselői tartózkodó magatartást tanúsítottak, először csökkentett mértékben 

foglalkoztatták a munkásokat, majd egy részüket elbocsátották, akiket segítségképp a 

bánya alkalmazott.
182

 Förster Kálmán polgármester a munkanélküliség kapcsán 
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visszaemlékezéseiben többször említette a vállalatok segítségnyújtását a munkájukat 

vesztett emberek felé. “De köszönetet mondok a helybeli iparvállalatok tisztelt vezetőinek 

azon megértésért, melyet a város irányában sokszor kifejezésre juttatni szívesek voltak. 

Néha bizony ellentét keletkezett a társulatok és a város érdeke között, de lojálisan kell 

megállapítanom azt, hogy a társulatok vezetői sokszor alá tudták rendelni speciális 

kiváltságukat a város helyesen felismert egyetemes közérdekének.”
183

   

Az idézetben említett érdekek összeütközése az acélgyár levelezésében is jól 

nyomonkövethető. 1938. februárjában Förster Kálmán ingyenes víz, villany és szennyvíz 

szolgáltatást kért, valamint 100 q szenet a Salgó utcai óvodába, amelyet át akartak építni. 

Igényét azzal támasztotta alá, hogy 90%-ban a gyár alkalmazottai vették az óvodát 

igénybe. A gyárvezetőség nagyon udvariasan de határozottan elutasította a kérést, egy részt 

azzal az indokkal, hogy nem a gyár területe, másrészt azzal, hogy az Acélgyári iskola 

részére is külön kutat kellett ásni, így vizet nem tudnak adni, a derítőjük pedig nem 

megfelelő helyen fekszik ahhoz, hogy az óvoda szennyvizét belevezessék. Az ügynek nem 

lett folytatása a polgármester és a vállalat között végig jó maradt a kapcsolat.
184
 Az 

üveggyár anyavállalatának vezetői a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. vezérigazgatójával — 

Chorin Ferenccel — kezdtek tárgyalásokat a részvényállomány egy részének átadása 

ügyében. Chorin először több budapesti sörgyárral együttesen kívánta a részvényeket 

megszerezni és nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy a salgótarjáni palackgyárat, 

mint jelentős szén  és áramfogyasztót a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. érdekkörébe vonja. 

A gyár újbóli üzembehelyezésére 33 hónapi szünetelés után 1926. május 4-én került sor. A 

fazekas kemencék részére külföldről toboroztak ismét szakmunkásokat és felépítettek a 

részükre egy lakóházat is 16 lakással. Mikor a gyárat 1926. május 4-én üzembe helyezték, 

mintegy 250 főnyi munkásnak biztosítottak foglalkoztatást. Azokat a magyar 

állampolgárságú üvegfúvókat is visszahívták, akiket a gyár leállításakor kellett 

elküldeniük. De a szakmunkáshiányt a toborzott és a régi üvegfúvók visszahívásával 

együtt is csak lassan sikerült megoldaniuk. A kolónia lassan újra benépesedett. Egy 12 

lakásos földszintes lakóházat építetett a vállalat, amelyet a többi kolóniaépülettel 

párhuzamosan helyeztek el. A kolónia bővítést az újabb 22 fő külföldi (csehszlovák) 

munkás felvétele tette szükségessé. A kádkemence félautomata gépeire Salgótarján 

környéki munkásokat toboroztak, akik hamarosan „szakmunkásokká" váltak. A régebbi 
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kolóniák padlástereiben szükséglakásokat alakítottak ki. Akiknek nem jutott kolóniai lakás, 

a közeli bányatelepek üres házaiban kaptak ideiglenesen szállást. “ desapám az 1928-as 

évben, mint nőtlen ember jött az üveggyárba dolgozni. Házasságkötés után 1929-ben hozta 

a feleségét Salgótarjánba.Az akkori szokás szerint a gyár a szakmunkások számára lakást 

biztosított. Mivel nem volt üres lakás, a bányától kapott kölcsönlakásba költöztek, hol 

1931-ben születtem és még egy leány 1933 és fiú testvérem született 1935-ben. 1937-ben 

kaptak lakást, a Vág utca 1  szám alatti, úgynevezett Tót kolóniában, ugyanis a 

szakmunkások nagy része hozatott munkás volt és különböző nemzetiségűek voltak: 

németek, szlovákok, csehek és magyarok éltek együtt, a családok és a gyerekek jól 

megvoltak egymással.”
185

  

 Az 1920-as évek gazdasági problémái a vasgyárat is megviselték, komoly 

erőfeszítéseket tettek mind a vasgyár, mind az acélgyár vezetői, hogy munkásaikat 

megtarthassák a rossz anyagi körülmények ellenére. A Munka című lap elismeréssel 

nyilatkozik a Hirsch és Frank gyár üzemvezető igazgatójáról „...a kereset és kenyérnélküli 

munkások iránt számtalan esetben tanusított részvéte és jószivüsége: egyrészt minden 

szociális érzékű és munkásbarát ember részéről elismerést tiszteletet érdemel., másrészt 

követendő példa abban, hogy a munkáselbocsájtásoknál tekintettel kellene lenni a nagy 

családu és olyan munkásokra, akik seholsem tudnak elhelyezkedni.     Elvégre ha él valaki 

okvetlenül kell ennie is! S ha tisztességes munkával az élelmét meg nem szerezheti., hát mit 

csináljon, kérdem én magam is ! A kétségbeeséstől, éhségtől és szenvedéstől mentette meg 

már sok családot a Hirsch-gyár vezető-igazgatója: „A Munka” mint a munkások 

érdekeinek harcosa, a tisztelet és elismerés zászlaját lengeti a Hirsch és Frank gyár 

igazgatója Horváth Géza felé.”
186

 

A fejlődés fontos tényezőjévé lépett elő   az országos ösztönző hatásokhoz 

hasonlóan     a turisztika tömegessé válása, a sportolók körének kiszélesedése, valamint a 

sportversenyek megtekinése mint hétvégi programot nyújtó szórakozás elterjedése. A 

turisztikai élet szervezeti kereteit a Magyar Kárpát Egyesület (MKE) Salgótarjáni 

Osztályának 1923-ban történt megalakulása teremtette meg.
187

 A Salgótarjáni Sport 

Egyesület (SSE) személyében már komoly hagyományokkal rendelkező salgótarjáni 

labdarúgás 1920-ban újabb csapattal gyarapodott, megalakult a Salgótarjáni Bányatelepi 

Torna Club (SBTC). A fennállásuk óta nemes vetélkedést folytató csapatok közül előbb az 
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SBTC-nek ment jobban. 1933 után 1935-ben is Magyarország amatőr futballbajnoka lett. 

Ezzel jogot szerzett arra, hogy a következő évben a Nemzeti ligában játsszon. A 

salgótarjáni csapatok Hungária elleni találkozóját megkülönböztetett figyelem kísérte. Az 

1938/39-es Nemzeti Bajnokság első osztályába feljutott SSE első mérkőzésén a 

Hungáriával találkozott. A csapatokat 5000 szurkoló várta. A Jancsik cukrászdában 

fogadni lehetett és díjat lehetett nyerni a meccs eredményének helyes tippjével. A város 

sportélete nem csak a labdarúgásról szólt, atlétikai, tenisz és sok más sportkör is alakult. A 

polgári szórakozás részeként megalakult a Salgótarjáni Sakk-Kör 1928-ban. Az alakulást 

követő években tagjai a Fő utcán levő Czirbesz vendéglő különtermében rendezték be 

főhadiszállásukat. Rövidesen egyre több vendéglő és kocsma szerzett be sakk készleteket, 

állított fel különasztalokat. Minden ipartelep rendelkezett saját kuglizóval is. A Hirsch-

gyár kuglizóját csak 1925-ben nyitották meg. „A Hirsch-gyári kuglizó ünnepélyes 

megnyitása Pünkösd vasárnap d. u. 6 órai kezdettel táncmulatsággal egybekötve fog 

megtartatni, az ujjonan berendezett kerthelyiségében. Az olvasóköri kuglizóban a 

díjdobálás f. hó 17-én vasárnap kezdődik. 3 dobás 1500 korona. Nyereménytárgyak: I. dij 

1 drb. 10 sz. husőrlő, II. dij 1 drb. 8 sz. husőrlő, III. dij 1 drb. 5 sz. husőrlő, ezeken kívül 

még egy külön dij van, melyet az az egyén kapja, aki a legszebb 3 dobást fogja 

csinálni.”
188

  

Az említett négy ipari kolónia mindegyikén külön kulturális élet folyt. 

Rendelkeztek színjátszó körrel, dalárdával, rendszeresen rendeztek hangversenyeket, 

táncmulatságokat. Az üveggyári munkások egyik nevezetes mulatsága az üvegfúvók bálja 

volt. Ezt általában a bányai kaszinóban tartották meg, a tisztviselők részére fenntartott 

teremben, külön belépővel. Ebben a mulatságban jól megmutatkozott üveggyári munkások 

közötti rangsor. Első helyen álltak az ún. ,,háromspénereseket", azaz az olyan üvegeseket, 

akik hármasban dolgoztak. Ez a hármas műhely úgy értendő, hogy a műhelyben egy 

üvegszájtágító, egy befúvó és egy merítő dolgozott. Lényegében ők számítottak a 

legelőkelőbbeknek a munkások között és ennek megfelelően egy asztalnál is foglaltak 

helyet. A rangsorban a második helyre az egész helyen dolgozó üvegesek kerültek. Ök egy 

műhelyben úgy dolgoztak, hogy a felállás egy mester és egy segéd volt.  k is külön 

asztalnál ültek. A harmadik kategória a félhelyes volt. Itt csak ketten dolgoztak egy 

műhelyben, általában nőtlenek, legényemberek voltak és egyben az ún. padlásszobák 
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lakói.
189

 Élénk társasági és műkedvelői élet zajlott már a háború előtt is az üveggyári 

kantinban, ahol elsősorban a Salgótarjáni Palackgyári Munkások Társas Egylete tartotta 

mulatságait, illetve színi előadásait. Amíg az üveggyár termelése szünetelt, a kantinját 

Bodó Lajos volt budapesti vendéglősnek adta bérbe.
190
 A palackgyári kantin 1926-ban, a 

gyár újraindításának évében aztán kiérdemelte a város egyik legnépszerűbb szórakozó- és 

mulatóhelye címet. A kantin népszerűségének növekedésében elvitathatatlan érdem illette 

a már említett színjátszókat, a Közkedvelt Színpadot, akik az év minden jelesebb 

ünnepnapján felléptek itt. A Forgáchi Műkedvelő Gárda a Salgótarjáni Bányatelepi Torna 

Club (SBTC) Forgáchi Osztályának Műkedvelő Gárdája néven 1920-ban alakult meg. 

1925 végén vették fel a Közkedvelt Színpad nevet, és választották a színpad helyéül 

Omilyák Károly Liget utcai vendéglőjét. Ezt megelőzően igen gyakran léptek fel a Városi 

Vigadóban és a palackgyári kantin nagytermében is. A várossá válás után néhány évig még 

a Vadász szálloda játszott meghatározó szerepet a város társaséletében. Fennállásáig 

továbbra is a Vadász nagyterme volt a színhelye a városba érkező színész 

vándortársulatoknak, rövid ideig pedig a Városi Kaszinó tartotta itt rendezvényeit. A 

Vadász szálloda mellett, majd pedig 1927-es felszámolásával egyre feljebb tört a 

szomszédos Pannónia szálloda, kávéház és étterem.  

A korábban a salgótarjáni izraeliták találkozó- és szórakozóhelyeként számontartott 

Pannónia igényessége mellett nyitottabbá és a modernebb szórakozási formák 

meghonosítójává vált. Tulajdonosa, Nagy József indította el a kertmozit a Pannónia 

kerthelyiségeiben, amelyben 1924-től május 1-től szeptember 30-ig vetítettek filmet. Híres 

Pesti színtársulatok is rendszeresen turnéztak a városban. Többször fellépett Kabos Gyula 

és Salamon Béla társulata is. „Londonban tartják számon a Salamon turné állomáshelyeit. 

Azért kell táviratilag jelenteniük a társulat tartózkodási helyét, mert velük turnézik 

Rubinstein Erna, a világhírű hegedűművésznő, akinek a hegedűje 50 000 pengő ért. A 

hegedűt Londonban biztosította. „Június 10-én éjszaka megy a távirat Londnba: Holnap a 

hegedűvel Salgótarjánban vagyok.”
191

  

A pesti módit követve kerthelyiségében pingpong játéktermet is berendezett, hogy 

az új sport gyakorlására lehetőséget nyújtson közönségének. A Pannoniában léptek fel 

először budapesti jazz-zenészek. A modern táncok bemutatására két táncosnőt és egy 
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táncost szerződtetett a tulajdonos.  A háború alatt és után Amerikából betört és nálunk is 

divatba jött táncok, mint például a tangó lépéseinek elsajátítása hozzá tartozott a fiatalok 

akkori általános polgári műveltségéhez.  

Az 1920-as évek fellendülő társasági életét azonban nagyban beárnyékolta az, hogy 

az alkoholfogyasztás ijesztő méreteket öltött. Erről a város tiszti főorvosa így tájékoztatott 

jelen  tésében: „a városban és a városhoz tartozó telepeken évente elfogyasztottak 1 millió 

liter bort, 250 ezer liter sört és 5000 liter pálinkát, összesen mintegy 30 milliárd korona  .  

A probléma kifejezésre jutott a helyi sajtó lapjain is. A Munka című újság 1925-ös 

számában egy aggódó feleség személyesen megkéri „az összes salgótarjáni kereskedőket 

és vendéglősöket, hogy férjemnek Nemecz Józsefnek semmiféle italt és hitelt ne nyujtsanak, 

mert felelősséget nem vállalok.”
192

  

Még a várossá válás évében, a lázas szabályrendelet-alkotás közepette, született 

meg a vármegyei törvényhatósági bizottság határozata a szálloda, vendégfogadó és 

kávémérés iparok gyakorlásáról szóló rendelet módosításáról. Az engedély megadásánál 

elsődleges szemponttá lépett elő, hogy a kijelölendő üzlethelyiség a közegészségügyi 

követelményeknek megfelel vagy sem. Salgótarjánban 1922 és 1944 között 173 engedélyt 

adtak ki a fogadó, vendéglő, kocsma és kávémérési iparban. Csaknem háromszorosa ez az 

1890 és 1922 közötti évekre esett engedélyeknek. Fontos szerepet kaptak az erkölcs 

védelmét szolgáló pontok, amelyek elsősorban az üzlettulajdonosoktól és alkalmazottaiktól 

erkölcsi megbízhatóságukat kérték számon és az üzlet prostitúcióra való felhasználását 

tiltották. A női alkalmazottak nem vehettek részt a vendégek mulatozásaiban és nem 

csábíthatták a közönséget költekezésre. Az „üzletszerű kéjelgést” rendeletben 

szabályozták, a salgótarjáni magyar királyi rendőrkapitányság 1928. május 5-én adta ki 

rendeletét, amelyben feltüntette a kéjnők által lakható utcákat. Ennek a rendeletnek a 2. 

paragrafusa értelmében a kéjnők bármely utcában megjelenhettek május 1-től október l-ig 

22 órától reggel 5 óráig. Október 1-től április 30-ig 20 óra 30 perctől reggeli 5 óráig. Más 

időpontban a „kéjnőnek a férfi vendég szervezése céljából“ tilos volt az utcán tartózkodni a 

városban. A rendelkezésre álló források szerint az utolsó bordélyházi engedélyes Ádám 

Ferencné volt, aki 1926. október 9-től 1928. május l-ig tartotta fenn üzletét. Simon 

Istvánné 1927. október 15-én zárta be bordélyát. 
193

  „Városunk ifjúságának valóságos 

rákfenéje a város kellős közepén éktelenkedő két nyilvános ház, amely a fertőző, veneriás 
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betegségek valóságos melegágya. Szinte arcpirítóan bántó az a különös állapot, hogy a 

város egyik körzetét valóságosan megmételyezze e két szégyenház, amelyre pirulva gondol 

minden jóérzésű és erkölcsi salgótarjáni polgár.”
194
 Salgótarjánban a nemibeteg-gondozó 

1934. július 1-én kezdte meg hivatalosan működését. Létrehozásában a város, a Rima, az 

SKB Rt., és az OTI vett részt, s költségvetése egyelőre évi 3100 pengő volt, mert az OTI 

hozzájárulása még hiányzott. A Gondozó Intézetek Országos Szervező Bizottsága 1935-

ben 800 P-t adott a felszerelés kiegészítésére.
195

 Újdonságnak számított az ifjúságvédelem 

megjelenése, a fiatalok szeszes italokkal való kiszolgálását megtiltották, még felnőtt kísérő 

jelenlétében is.
196

 

Végül a vállalatokhoz köthető több ízben a vallási, felekezeti élet fellendítése és a 

templomok építése is. A marxista ideológia igyekezett a mindenkori munkásságot 

általánosan ateistának bélyegezni, illetve mindenfajta vallásosságot a hatalom erőszakos 

kényszerítéseként aposztrofálni. Az általános, eredendő ateizmus már csak azért is 

valószínűtlen volt, mert a munkásság származása révén számos, a paraszti sorból felkerült 

embert tömörített magába, akik általában véve mind erőteljes vallásos mentalitással bírtak. 

Másodsorban a bányamunkások, illetve a veszélyes munkát végző kohászok, olvasztárok 

már csak azért is mélyen vallásosak voltak, hiszen az üzemi balesetek gyakorisága révén 

tudták, hogy életük Isten kezében van.
197

  

A magyar bányászok az 1940-es évek közepéig csoportosan mondtak imát leszállás 

előtt. Nyáron az akna szája előtti téren, a kereszt tövében imádkoztak, télen a 

névsorolvasást, műszakbajegyzést követően a felőr vagy hutman irodájában volt a közös 

ima.
198
 A korábbi, lényegében egynemű község felekezeti tekintetben kiszínesedett azáltal, 

hogy új egyházközösségek jöttek létre. A hagyományos római katolikus templom mellett, 

az ágostai hitvallású evangélikus egyház 1872. szeptember 22-én fogadta el önálló 

egyházalapítási határozatukat, és 1882-ben felépítette az egyházközség templomát is az 

acélgyártól kapott területen. 1900-ban iskolaépítésbe fogott az acélgyár támogatásával. 

Népessége az új telepi munkások és vezetők soraiból került ki.  
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A református egyházközösség 1901. május 27-ére tűzte ki alakuló közgyűlését, és 

kezdte meg tevékenységét. Az 1900. évi népszámlálás során Salgótarjánban 1.385 

evangélikus, 231 református hívő lakost írtak össze.  

A településen 1895-ben alakult meg hivatalosan az Ortodox Izraelita Hitközség. A 

zsidóság első hulláma a bányanyitások első korszakában érkezett Salgótarjánba, a második 

hullám pedig az 1880-as évektől folyamatosan telepedett meg és városban. Megteremtette 

önálló anyagi alapjait, ápolta saját közösségi kultúráját és intenzíven bekapcsolódott a 

település mindennapjaiba. Számuk 1900-ban 965 fő, 1941-ben 1.297 fő volt. A településen 

élő más népességgel békében és harmóniában éltek.
199

  

Sem a helyi sajtó vizsgálatakor, sem az inerjújészítés során nem találtam nyomát 

felekezetek közti konfliktusnak. „A kolónia fele római katolikus volt, evangélikus, 

református. Más nem volt. Zsidók külön éltek a zsidó templomnál, a zsidó sahter egy 

alacsony nagyszakállú ember volt Ilapunak neveztük. […] kedveltük őt, népszerű kis 

emberke volt.”
200

 Az acélgyári római katolikus templom és ferences rendház építésére a 

gyár biztosította a földterületet és az építkezésben is segítséget nyújtott. Az acélgyári főút 

elején emelt Szent Ferenc-rendi templom felszentelésére 1936. május 17-én került sor, 

ünnepélyes keretek között.
201

 

Végül meg kell említeni, hogy a sokféle betelepülő rohamos változást hozott a 

viseletben is, az egységesülés felé vezető egyetlen út a polgárosodás volt, amely minden 

más ipari településen is elkerülhetetlenül bekövetkezett. A hagyományos férfi viselet az 

1890-es években kezdett megváltozni és akkor tűnt el végképp, amikor tömegessé vált a 

palócok munkavállalása a salgótarjáni és a környező bányákban. Kazáron azt is mondták: 

„A bánya vitte el a viseletet.”
202
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II.2. A salgótarjáni acélgyár története a kezdetektől a második világháborúig 

 

A salgótarjáni acélgyár és vele együtt az acélgyári kolónia történetét nem fedi le a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története, hiszen a salgótarjáni 

acélgyár már tíz éve működött, amikor a Rimamurány-Salgótarjáni Társaság több fúzió 

következtében 1881-ben létrejött. A két jelentős elődvállalat a Murányi Unió és a Rimai 

Vasművelő Egyesület körülbelül egy időben alapultak. 

 Magyarország legnagyobb nyersvastermelő körzete, a jelentősebb  hámorok és 

hengerművek a 18. században a felső Garam vidékén és a Garam mentén helyezkedtek 

el.
203

 Struman Márton 1808. szeptember 30-án rokonával, az ózdi Struman Andrással, 

Szamkó Andrással, Nagyrőce várossal és kisebb hámorosokkal szövetkezve megalapították 

a Murányvölgyi Uniót.  “Ezek után kezdett azon gondolkodni, hogy külföldi mintára 

létrehoz egy részvénytársaságot. ‘Miért boldoguljak csak én és más ne!’ mondogatta 

feleségének. József nádort meglátogatta  esten, aki hamarosan viszonozta a látogatást. 

Végül Rimai Coalitio néven megalakult az első részvénytársaság, az első részvényeket 

maga József nádor jegyezte.
204

” Mindezt Markó Miklós újságíró jegyezte le 1924-ben, 

amikor a csermelyi Sturmann archívumban kutatva megírta pályázatát a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt.  levéltára részére.  A teljes szöveg ma a Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában kutatható.  

 A Rimai Coalitio (más néven Rimavölgyi Vasművelő Egyesület) két évvel később, 

1810-ben alapult a gömöri és nógrádi földbirtokos családok (báró Luzsénszky, gróf 

Forgách, báró Prónay, Török, Kubinyi, Farkas, Jankovich, stb.) közreműködésével.
205

 Az 

új egyesülések összefogták az addig földesúri birtokokon külön-külön működő 

vasolvasztókat
206

 és a termelés koncentrálásával teljesen felszámolták az úgynevezett 
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 Az ősi acélgyártó kemencék, a buckakemencék kezdetleges kohászati berendezések voltak.
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Domboldalakon földbevájt aknát készítettek, amelynek fenékrészéből enyhe eséssel csatornát vezettek a 

szabadba. A csatorna egyrészt biztosította a tüzelőanyag elégéséhez a levegőt (oxigént), másrészt a buckává 

összeállt acélrög eltávolítását. A vasércből előállított kovácsolható acél módszerét a kohászat redukálásnak 
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szénmonoxiddá illetve széndioxiddá ég el és a szénmonoxid a vasoxidot színesfémmé redukálja, azaz alakítja 

át. A felfedezett új módszer lényege az volt, hogy újra kemencébe rakták a buckakemencénél elfolyt 

nyersvasat és frissítették, vagyis oxidálták. A vas széntartalmát oxigén hatására részben elégették, s igy 

mennyisége jelentősen csökkent. Az acélgyártás történetéről bővebben lásd Kiszely 1964; Lizsnyánszky 

1968: 33. 
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„tótkemencékben” történő kezdetleges technikai színvonalon álló vasgyártást is. A Murány 

völgye azonban kevés fát szolgáltatott, ezért 1827-28-ban az erdős Rima-völgyben 

erdőbirtokot vásároltak, amely terület a Rimai Coalitio érdekszférájába esett.  

 A század közepére mind a két cég vezetősége arra a döntésre jutott, hogy a 

konkurencia jelentette kutyaszorítóból az egyetlen kiút az egyesülés. 1844. október 14-én 

Rimaszombaton tárgyalóasztalhoz ültek és jóváhagyták egy közös ózdi vasgyár 

létesítésének tervét. 1845. május 15-én megalapították a Gömöri Vasmívelő egyesületet, 

amelyben a Murányi Unio és a Rimai Coalitio is részt vállalt.
207
 Miután a vasútépítés 

fellendülésével a vasipar fejlődése nem tartott lépést, a sín és kapcsolóanyagok 

szükségletét a vasúttársaságok kénytelenek voltak külföldi gyárakból beszerezni. Erre a 

hiányra építve az új vasgyár legfőbb termékének a vasúti sínt szánták. 1948-tól fogva 

többször fölmerült a telejes egyesülés gondolata hol a Coalitio, hol az Unio részéről, míg 

végül 1852. július 6-án Rimabrézón aláírták a Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület 

létrejöttét. Az esemény igen nagy jelentőségű volt, hiszen egymástól jogilag független 

társulatok koncentrálták a vasgyártást és a fúzióval lehetőséget teremtettek a fő üzemágak 

(vasolvasztás, finomítás, hengerelés) egységes megszervezésére.
208

 

Az újonnan alakult Egyesület nagyon nehéz helyzetbe hozta a kisebb gömöri 

kohótulajdonosokat, akik az erős konkurencia miatt csak alacsony áron tudták eladni 

termékeiket. Gróf Andrássy Manó felkarolta a felső-magyarországi iparvasút ügyét, hiszen 

a termelés fellendülését várta tőle. Az elégedetlenkedő kohótulajdonosok támogatását 

megszerezve 1868. április 24-én a felsőmagyarországi iparvasút ügyében emlékiratot 

intézett az országgyűléshez, amelyben az észak-magyarországi  vasiparnak a fejlesztésére 

szánt "Gömöri Iparvasút" mielőbbi megépítését kérte.
209

 Négy hónapal később, pedig új 

társulásba hívta a kohótulajdonosokat és 1868. augusztus 20-án létrehozták a Salgótarjáni 

Vasfinomító Társulatot. Az alapító tagok között szerepelt Gróf Andrássy Manó, Nádasdy 

Jakobina grófnő, gróf Pálffy Rezső, gróf Vass Samu, Szilárdy Ödön, Rosenthal Jakab, 

Szontágh Pál, Stein József és Fischer András.
210

 A társulás célját az alapszabályzat 1. 

paragrafusa tartalmazta: „A salgó-tarjáni vasfinomító társulat czélja a nyers vasnak egy 

nagyobbszerű vasgyár felállítása útján (nógrádi) kőszénnek való finomítása, és 

mindennemű rúdvas, géprészek, tengelyek, lemezek stb. előállítása által a honi vasipart 
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 Réti R. 1977: 18. 
208

 U.o. 21. 
209

 Kiszely 1964: 37. 
210

 Szvircsek 1993: 18. 
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előmozdítani s a külföldeli versenyzésre képessé tenni.”
211

 A Társulat első elnöke gróf 

Andrássy Manó lett, alelnökei Fest Imre és Szontagh Pál (a csetneki kohó tulajdonosa), az 

igazgatósági tagok pedig Schmidt Ottó, Glos Artúr, Petrovits Miklós, Schopper J. G., 

Hoffmann József és Szilárdy Ödön salgótarjáni földbirtokos és bányatulajdonos lettek.
212

 

Az alapítótagok közül Schmidt Ottót és Glos Artúrt külföldi tanulmányútra küldtek, akik a 

Sar-vidéki burbachi finomító és hengergyárban találták meg a gyár építésére 

legalkalmasabbnak vélt mérnököt: Julius Buch személyében.
213

  

1869 tavaszán megkezdték a salgótarjáni acélgyár és az első munkáslakások 

építését, és ezzel megkezdődött a salgótarjáni acélgyár és kolóniájának története. A gyár 

épületeivel egy időben kezdték meg a lakótelep, az iskola és a kórház építését. Ezekkel 

külön fejezetben foglalkozom. Az első épületeket olasz származású építőmunkások, 

kőművesek, ácsok húzták fel.
214

 A kisegítő munkásokat Tarján faluból toborozták. A gyár 

épületei a településtől északra, a Salgó-patak mocsaras, ingoványos területén épültek fel a 

Szilárdyné Jankovich Erzsébettől vásárolt földterületen. Ezzel közel egy időben 

megvásárolták a várostól északra, Salgón és a Medves-fennsíkon fekvő Szilárdy- és Koch-

féle szénterületeket is. A területen még a gyár létesítése előtt nyitott bányát Szilárdy Ödön 

felesége, Jankovich Erzsébet, valamint Koch Antal bányatanácsos. Ezeket a szénjogokat 

vette meg a Társulat és a gyár építésével egy időben kezdte meg a szénmező feltárását.
215

 

A gömöri iparvasutak kiépítését az 1870. XXXI. tc. hatálybalépése után azonnal 

megkezdték.
216
A bánya és a vasfinomító közötti 200 méteres szintkülönbséget pedig 

három siklópályával közbeiktatott 2 km-es vízszintes pályán lóvontatással oldották meg.
217

  

A gyár építésének műszaki munkálataiokhoz Németország, Csehország és Ausztria 

adta a legtöbb szakembert, de elvétve egy-két francia és angol származású szakmunkást is 

alkalmaztak, akiket a gyár vezetősége, mint vasgyártókat hívott be külföldről.
218

 A 

legnagyobb számban csehek, németek és osztrákok telepedtek meg a gyár felépülésével. 
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Az üzemépületek közül elsőnek a kavarómű
219

 készült el, vele párhuzamosan folyt a 

meleghengersor csarnokának építése. Az építkezésre szánt pénz rohamosan fogyott, így 

gróf Andrássy Manó a az Angol-Magyar Bankkal és a bécsi Wechsler Bankkal kötött 

megálapodásokat, ezzel növelve a társaság alaptőkéjét.
220

 A hivatalos üzemkezdésre 1871. 

november 19-én került sor. A gyár ekkor még a németországi burbachi vasgyár képmása 

volt.
221

 Az első saját készgyártmányait a rúdacélok, különböző szerkezeti idomacélok, az 

L-, T- és Z-acélok, U- és I-vasgerendák alkották. Induláskor 127 munkást foglalkoztattak 

és az első évben 400 mázsa nyerssínt és 72 300 mázsa kész vasárut állítottak elő.
222

 

1870. október 19-én lépett a vasfinomító szolgálatába Borbély Lajos
223

 

kohómérnök, akit a gyár vezetősége azzal bízott meg, hogy a kavarómedencék hibáit 

derítse fel. Borbély megállapította, hogy a kavarómedencéket a szakemberek igen jó 

minőségű németországi feketeszénhez tervezték, s a helybeli salgóbányai barnaszén 

alacsony fűtőértéke a kívánt célra nem volt alkalmas. A javaslatai alapján átalakították a 

kemencéket és megindulhatott a termelés. A korszerűsített berendezések következtében 

                                                 
219

 1783–ban egy angol kohász Henry Cort 1784–ben kért szabadalmat az úgynevezett kavaró eljárásra. A 

kavarómedence termelése többszörösen fölülmúlta a frisstüzi kemencéjét, és emellett kőszéntüzeléssel 

működött. A kavaró eljárás különösen azért jelentett haladást a frissítéssel szemben, mert a rendszernél 

bármilyen tüzelőanyag egyformán jól felhasználható volt. A részben, vagy egészben megömlött nyervasat 

hosszú, kampósan kiképzett vasrúdakkal állandóan keverték és forgatták, hogy annak minden része 

érintkezzék a láng oxidáló hatásával. Ahogyan csökkent az acél karbontartalma, úgy az egyre inkább 

megdermett, majd végül nagyobb gomolyákká (luppává) hegedt össze, utána a gomolyát a tűzhíd terében a 

láng további oxidáló hatásának tették ki. Aztán a gomolyát kivetették a kemence tűzhíd teréből és a 

Nasmyth–féle gőzpöröly (luppapöröly) alá vitték, és ott olyan alakra kovácsolták, hogy a lupahengersor 

üregeibe férjen továbbalakítás céljából, ahol a nagy ütések hatására a gomolyában megrekedt salak 

kisajtolódott, tehát az acél finomult. A kavarómű a nyers lapkákat további feldolgozásra átadta a 

hengerműnek, ahol a kívánt méretre vágták, majd csomagokká egyesítették (pokettírozták). A lapkákból 

összeállított csomagokat a meleghengermű forrasztó kemencéibe helyezték, ott nagy hőfokon hosszantartó 

izzásnak vetették alá, hogy az elnyújtó hengerlésnél a lapkák közötti fémes kapcsolás létre jöjjön, és bugává 

hengerelhető legyen. A bugákból újabb melegítés útján készárut hengereltek. Az ország vasfinomító gyárai 

közül a Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület ózdi gyára 1875–ben elsőként vásárolta meg a salgótarjáni 

vasfinomító gyártól a regeneratív fűtésű kavarókemence szabadalmát, és sikerrel alkalmazta a termelésben. 

Lizsnyánszky 1968: 38. 
220

 Szvircsek 1993: 20. 
221

 U.o. 21. 
222

 Az adatokat Szvircsek Ferenc dolgozta fel. Lásd Szvircsek 1993: 24. 
223

 Borbély Lajos 1843. december 1–jén született Csókán (Torontál vármegye). Tanulmányait a selmecbányai 

akadémián végezte, Kerpely Antal tanítványaként. 1868–tól kohómérnök gyakornokként részt vett a 

diósgyőri állami vasmű beindításában, azonban személyes ellentétek miatt két év múlva távozott. 1870–ben 

Floridsdorfból (Ausztria) került Salgótarjánba. Legnagyobb tudományos eredményét 1878–ban a Borbély–

féle gáztüzelésű izzítókemence szabadalmával érte el. 1873–tól a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat műszaki 

igazgatója lett. Az egyesült Rimamurányi Vasműben műszaki vezérigazgató volt. 1914–ben vonult vissza. 

1894–ben III. osztályú vaskoronarendet kapott, 1910–től országgyűlési képviselő volt, az MTA Wahrmann–

díjjal tüntette ki „közgazdasági alkotásaiért”. 1923–ban halt meg. Lásd: Vass 2001: 56. 
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várt fejlődés azonban elmaradt, mert 1873-ban tönkrement a társulatot finanszírozó 

Wechsler Bank és a vállalat pénzügyeinek irányítása egyedül az Angol-Magyar Bankra 

maradt.
224

  

A Rimamurányvölgyi Vasművelő Egyesület az 1870-es évek végére tőkeszegény 

lett, így közgyűlésén úgy határoztak, hogy megfelelő ajánlat esetén hajlandóak a vállalat 

részvényeit eladni. 1881-ben összeomlott az Angol-Magyar Bank is és a Salgótarjáni 

Vasfinomító Társulat is bajba került. A Wiener Bankverein megbízottja Laczkó Antal 

1881. február végén közölte a pénzintézetek ajánlatát a Rimamurányvölgyi Egyesület és a 

Salgótarjáni Társulat közgyűlésével is, miszerint a bank hajlandó átvenni az összes 

részvényt. 1881. március 21-én így a két vállalat egy kézbe került.
225

 

Az új vállalat neve Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság lett.
226

 Az új 

társaságba egyesült a két vállalat minden vagyona, szerződése és joga. A részvénytőkét 7,2 

millió forintban határozták meg.
227

 Új igazgatóság és felügyelő bizottság alakult. Az elnök 

Vágújhelyi Laczkó Antal, a Fonciere Biztosítótársaság új elnöke lett.
228

 A vállalatot a két 

vezérigazgató irányította.
229

 A vállalat bányaműveinek, gyárainak és erdőbirtokainak 

műszaki és adminisztratív vezetését a Salgótarjánban működő műszaki vezérigazgatóság 

látta el, a kereskedelmi és pénzügyi irányítást a társulat budapesti székhelyéről a 

kereskedelmi igazgatóság intézte. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság a 

millenniumi Magyarország gyakran kutatott nagyvállalata, ezért vállalat-történetével 

részletesebben nem kívánok foglalkozni, viszont külön fejezetben vizsgálom munkásjóléti 

intézményeit, hiszen ezek gyakorolták a legnagyobb hatást a salgótarjáni kolónián élők 

életére.
230
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 A cégbejegyzést lásd MNL OL Z 366 3200 o. sz. 113. cs. Az RMST hivatalos cégbejegyzése, 
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 Igazgatósági tagok: Fáji Gusztáv – Gömör megye főispánja, Háhn Sámuel – a Lenderbank 

vezérigazgatója, Loisch Ede – a Kassa–Oderberg vasút elnöke, Mörheimi dr. Mitscha lovag – a Wiener 

Bankverein kormányzó tanácsosa, dr. Szelényi Károly – ügyvéd, gróf Ráday Gedeon, Borbély Lajos műszaki 

igazgató, Brüll (Bíró) Ármin kereskedelmi igazgató és Pauer Leó pénzügyi igazgató. A felügyelő bizottság 

tagjai: Tauszi Hugó, Wehrmann Mór, Wolf Károly és Zobel Lipót. Lásd Réti R. 1977: 30. 
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Gau ík 2011: 
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 A vállalat gazdaságtörténetével, tevékenységével, üzletpolitikájával és vezetőségével eltérő 

szempontrendszerek alaján számos kutató foglalkozott. (Például általános gazdaságtörténeti kötetekben lásd 

Berend  T. – Ránki György 1955: 131.; Berend T. –Ránki 1974: 148.; Berend T. – Szuhay 1975: 87; 91; 97–

99; 105; 113.; Katus 1979: 573; 1027; Kaposi 2002: 185; 244.) A vállalat ózdi gyáráról Berend T. Iván 
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A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. létrehozása fordulatot jelentett az észak-

magyarországi területek vaskohászatában, amikor a társaság 1884-ben Likéren üzembe 

helyezte a terület első koksztüzelésű nagyolvasztóját.
 231

 Ez volt az első ilyen berendezés 

az Osztrák – Magyar Monarciában. A Thomas
232
 kísérletek alapján a vállalat vezetősége 

úgy határozott, hogy Salgótarjánban a Thomas, míg Ózdon a Siemens-Martinn
233

 féle 

acélgyártást vezetik be, ami 1895-ben meg is történt.
234

 Gondos mérlegelés után a két gyár 

nehézkohászatának összpontosítását Ózdra tervezték, mivel a helyi adottságok – a bőséges 

terület, a szénvagyon, az érc és a mészkő közelsége – ezt indokolták.
235

 

1889-ben a folytacél-gyártás bevezetésével a salgótarjáni vasgyár elnevezése is 

megváltozott, az üzem neve Salgótarjáni Acélgyár lett.
236

 Nemsokára megépült a 

szekértengely kovácsműhely. Majd megindult a termelés a frissen elkészült két új 

gyárrészlegben is, a huzalműben és a szegüzemben, így bővítve a termelést. A húzó, 

szegverő és szerszámgépeket, tisztítódobokat két gőzgéppel hajtották. 1891-től már vasúti 

                                                                                                                                                    
szerkesztett monográfiát. (Berend T. 1980) Réti R. László szintézies (Réti R. 1977) egyaránt foglalkozik a 

Társaság elődvállalataival és a vezetők életrajzaival 1919–ig. Tomka Béla 1997–ben megírta a 

magyarországi bankok és iparvállalatok kapcsolatainak problémakörbe ágyazva a Rimamurány–Salgótarjáni 

Vasmű és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kapcsolatát. (Tomka 1999: 99., 102–103., 117–118., 140–142., 

177. Illetve Tomka 1997: 37–46.) Gau ík István a vállalt gazdasági elitjét vizsgálta (Gau ík 2011). Pogány 

Ágnes az osztrák, cseh és magyar kartellek közötti együttműködést vizsgálta. (Pogány 2005: 144–159). 

Mária Sarudyová a mai szlovákiai területeken található vasgyárak és olvasztók történetével foglalkozó 

munkájában tér ki többször a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű szlovákiai telephelyeire (Sarudyová 1993: 

51–74). Nagy Péter az ózdi munkásjóléti intézményeket (Nagy 2012: 17–36), míg Murányi István 

szociológus a borsodnádasdni gyár egykori dolgozóinak lokális identitását vizsgálta (Murányi 2012). A 

salgótarjáni acélgyár történetével és kolóniájával átfogóan Szvircsek Ferenc foglalkozott (Szvircsek 1993). 
231

 A nagyüzemi acélgyártás Henry Bessemer 1855–ös szabadalmával, a szélfrissítő Bessemer–acélgyártás 

feltalálásával indult meg. Szélfrissítés az acélgyártásnak az a fajtája, amikor a kísérő elemek oxidációját a 

folyékony vasfürdőben átfújtatott levegő oxigénjével végzik el. A vaskohászat világszínvonalához 

viszonyítva az észak–magyarországi terület vaskohászatában 1880–ig nem történt meg a minőségi változás a 

nagyolvasztóknak koksztüzelésre való átállításával. Sarudyová 1993: 60. 
232

 1878–ban Sidney Gilcrist Thomas 1879–ben a Bessemer–féle szélfrissítő acélgyártást fejlesztette tovább, 

a konverter bázisos bélésű szabadalom bevezetésével, majd ezt kiegészítette a „mészpótlékolásal” és az 

utófúvás műveletének bevezetésével. Ezzel az új szabadalommal Németország teljes mértékben fel tudta 

használni foszfortartalmú vasérceit és vasiparával a század végére megelőzte Angliát. Lizsnyánszky 1968: 

68. 
233

 Pierre Martin francia kohász 1864–ben tervezett egy folytacélgyártásra alkalmas kemencét, amelyben 

azonban nehezen lehetett csak elérni az optimális hőfokot. A problémát Wilhelm Siemens német 

tüzelőtechnikus hidalta át. A két találmány összekapcsolásával jött létre a Siemens–Martin féle 

széngáztüzelésű acélgyártó kemence. Ez az eljárás jóval lassúbb, mint a Bessemer–féle, de a végeredménye a 

sokkal jobb minőségű folytacél. Lizsnyánszky 1968: 68. 
234

 Kiszely 1964: 55. 
235

 Bővebben lásd: Koroknai 1980 
236
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sínhengerelés is folyt Salgótarjánban.
237

 A Thomas-mű beüzemelésével egyidejűben a 

kavaróművet leállították és építettek egy újabb, nagyobb teljesítményű kazánházat, amely 

a gőzgépek leszerelése után köszörűsműhelyként üzemelt tovább.
238

 A kazánház tartozéka 

volt egy 95 méter magas falazott kémény is. Az ózdi és a salgótarjáni kísérleti bázistelepen 

folyamatos feljegyzések készültek mind a Thomas-, mind a Martin-műről, az adatok 

hosszas kiértékelése után a döntés az ózdi Martin-műre esett, ekkor intézkedtek az ózdi 

továbbfejlesztésről és a salgótarjáni Thomas-mű fokozatos leállításáról. A 

meleghengersorokat Salgótarjánból Ózdra költöztették át. 1902-re a folytacél-gyártás 

Salgótarjánban megszűnt. Ezek után a gyár bugaellátását Ózdról biztosították.
239

 

A századfordulót követő években jelentősen nőtt a termelés és azzal együtt az 

acélgyár munkáslétszáma. Ezt jól mutatja az alábbi táblázat.
240

 

Év Átlagos munkás létszám Éves termelés/tonna 

1880 680 13 902 

1905 1600 46 200 

1915 1900 33 226 

 

Az 1906-1907-es év átmeneti gazdasági válsága hátrányosan befolyásolta az egész 

vaskohászatot, megbénította a gömöri nagyolvasztókat, amelyek közül többet leállítottak.
 

A Rimamurány-Salgótarjáni Rt. a kohászati termelés súlypontjá fokozatosan Ózdra 

helyezte át, ez az összes volt Andrássy-féle nagyolvasztó leszerelésével járt.
 241

 

A Salgótarjánban megszűnt nehézkohászat csarnokaiban vasöntöde és egy új 

acélöntöde létesült. Jónásch Antal
242

 salgótarjáni gyárigazgató döntée alapján 1909-ben 
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 A táblázat adatait Szvircsek Ferenc számításaiból készítettem. Szvircsek 1993: 81. 
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 Jónásch Antal (Svedlér, 1850. dec. 19. – Bp., 1945): bánya– és kohómérnök. Tanulmányait a selmeci 

akadémián végezte. 1875–76–ban a salgótarjáni vasmű gyakornoka, ahol Borbély Lajos irányításával az első 
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egy háromtonnás Martin-kemencét építettek a házi öntvényigények kielégítésére.
243

 

Szintén Jónásch Antal nevéhez köthető kertesházas, szövetkezeti alapon épített Jónásch-

telepének elkészülte 1907-ben. A meleghengermű durva sorainak leállítása után a 

csarnokban felszabaduló helyre a társulat 1903-ban az eke-, lapát- és villaüzemet 

telepítette. Mivel az új üzem gyártmányait főleg a mezőgazdaságban használták, ezért ezt 

az üzemrészt mezőgazdasági szeráru gyárnak nevezték el. Az ország hidegen hengerelt 

szalagacél ellátását addig külföldről biztosították és az országon belüli kereslet 

kiemelkedően nagy volt, ezért Salgótarjánban eldöntötték a hideghengerlő műhely 

felállítását, amelynek a kezdeti eredményei meglepően jók voltak. Borbély Lajos tervei 

alapján elkezdték egy nagy teljesítményű hideghengermű felállítását. 1908-ban egy 

különálló új vasöntöde is készült, amely Ózd és a többi gyár vasöntvény szükségletét 

fedezni tudják.  

A salgótarjáni gyár teljes átszervezése és átépítése 1911 – 1913 között történt. Az 

átépítést a gazdasági szeráru üzem nagykovács műhelyével kezdték és annak kibővítése 

után regeneratív fűtésű gőzkemencék sorát építették föl, majd a gőzkalapácsok helyett 

légpörölyöket és korszerű sajtoló gépeket létesítettek.
244

 Ebben az időben építették a 

gazdasági szeráru üzem készáru raktárát is. Az egykori Thomas-műből átalakított 

tengelykovács műhelyt teljesen elbontották és új helyen építették fel. Régi helyén egy 

korszerű villamos erőközpontot létesítettek. Az erőközponttal egy időben építettek egy 

nagy kazánházat és egy gázfejlesztő telepet is. A gyárat villamosították, ezzel a dugattyús 

gőzgép korszaka lezárult Salgótarjánban is. A jobb helykihasználás érdekében a gyári 

patakot vasbeton áthidalással befedték és fölé raktárakat építettek..  

1914-ben a salgótarjáni gyár üzemrészlegei a következőek voltak: 

meleghengermű
245
, szekértengely üzem

246
, gazdasági szeráru üzem

247
, sodronygyár

248
, 

                                                                                                                                                    
magyar ipartörténet szempontjából értékes adatot tartalmaz. Magyar Életrajzi Lexikon 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC06879/07079.htm (Utolsó letöltés 2014. dec. 12.) 
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 Lizsnyánszky 1968: 80. 
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 Az alábbi fejlesztésekkel kapcsolatos adatokat lásd Lizsnyánszky: 84–101. 
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 1902–ben leállították a Thomas-művet és 1915-ben a finomsor is befejezte működését, ezzel a 

nehézkohászat végleg megszűnt Salgótarjánban. 
246

 A meleghengermű hulladékanyagának köszönhette létrejöttét. A nagymennyiségű rövid bugavégek 

felhasználására létesítették még 1879-ben.  
247

 A volt Thomasmű salakmalmában állítottak üzembe nyolc homokkőköszörűt, egy márgacsiszolót és egy 

kettős fényezőgépet és megkezdték a csákányok gyártását. A meleghengermű finomsor csarnokának egyik 

felében 1903–ban kezdték meg az ekegyártást, de nagy mennyiségben gyártottak itt sajtolt lapátot és 
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szeggyár
249
, hideghengermű

250
, vasöntöde

251
, acélöntöde

252
. A felsorolt üzemegységek az 

általam vizsgált korszakban végig működtek. 

Ezt követően Borbély Lajos 70 évesen nyugdíjba vonult, ennek kapcsán saját 

vagyonából a gyár „elaggott munkásainak” 50 000 korona, és a tisztviselők gyermekeinek 

ösztöndíj gyanánt szintén 50 000 korona alapítványt tett. A Kassai Munkás című baloldali 

lap 1914. júl. 11-ei számában azzal vádolta a “Rimáék legnagyobb kutyáját”, hogy 

vagyonát abból szerezte, hogy meglopta a munkásokat. A levéltári csomóban megtalálható 

a Kassai Munkás Lap és a Korompa – a Szepesség ipari és kereskedelmi érdekeit szolgáló 

társadalmi hetilap - aktuális száma is.
253

 Borbély becsületsértési pert indított a Kassai 

Munkás szerkesztője ellen.
254

 A Korompa védelmébe vette Borbély Lajost és a Kassai 

Munkás cikkét komisznak nevezte, valamint felszólította az említett számában a Kassai 

Munkást, hogy kérjen bocsánatot Borbély Lajostól. Ezt az 1914. június 6-ai számukban 

meg is tették, de azért a “korompai urakat” emberégetőknek nevezték. A kassai királyi 

törvényszék vádtanácsa a sajtó útján elkövetett becsületsértési pert a háború végéig 

elhalasztotta. Ítélet végül a háború elhúzódása miatt nem született, és az ügy feltehetőleg 

                                                                                                                                                    
hengerelt villát is. 1913–tól gőzkalapácsok helyett légpörölyöket, ejtőkalapácsokat, sajtológépeket állítottak 

üzembe. Az összes termelőgép meghajtását villanymotorok végezték. Lásd Szvircsek 1993: 63. 
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 Még a meleghengerműi drótsor termékének további feldolgozására hozták létre 1881–ben a hideg 

alakítású huzalhúzó, vagy más névvel dróthúzó üzemet. A tüzihorganyzás 1904–es bevezetése után 

tüskéshuzalt is gyártottak.Az 1911–13–as átalakításkor a huzalművet egy közös nagy műhellyé alakították át. 

Ettől kezdve gyártottak bútorrúgót is. Az első világháború után vezették be a galvanikus dróthorganyzást. 

Lásd Szvircsek 1993: 66–71. 
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 A hidegen húzott huzal további feldolgozására szeggyártó gépeket telepítettek.A huzalmű és a szeggyár 

külön egy nagyobb épületben volt külön kazánházzal és körpácolóval. A szegverő műhelyben 130 különböző 

szegverőgép dolgozott, a szegek tisztítását és fényezését 40 szegtisztító dobban végezték. A szeggyár 

tartozéka volt az acélgyári gyerekek első munkahelyének számító szegcsomagoló is. Lásd Szvircsek 1993: 

67. 
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 Az első hideghengerlő műhelyt 1903–ban létesítették. A szalagacél pácolása és lágyítása a huzalművi 

berendezésekkel történt. Három különböző méretben hengereltek szalagacélt. Az új hideghengerlő csarnok 
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alkatrészeinek üzemen belüli pótlása volt. Miután a századfordulón megszűnt az acélgyártás, az üresen 
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 1909–ben egy kis méretű, három tonnás martinkemence megépítését határozták el, amellely nem csak 
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kerekeit. Lásd Szvircsek 1993: 79–80. 
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elévült. Viszont az egyik ügyvéd leveléből kiderül, hogy a háború alatt betiltották a Kassai 

Munkást.  

1916-ban a harctéri igények fokozott kielégítése érdekében egy új üzemágat hoztak 

létre Salgótarjánban és megkezdődték az úgynevezett akadálykarók gyártását. 1915-ben 

lövegek gyártására is kísérletet kellett tennie a gyár vezetőségének, ezt azonban nem 

koronázta siker, így végül csak gránátfélék sajtolását kellett beilleszteniük a termelésbe
255

 

Az olvasóegylet színházterméből hadikórházat alakítottak ki.  A háború utáni időszak 

növekvő gazdasági-szociális gondjai miatt az elégedetlenség 1918. június 21-én általános 

sztrájkban robbant ki a városban. Az acélgyári sztrájkkezdeményezőket elfogták és 

hadbíróság elé állították, majd börtönbüntetésre ítélték.
256
A gyár vezetősége munkaidő 

változtatásokat hajtott végre. Ahol lehetett a 12 órás munkaidőt 9 órára csökkentették. Az 

új munkaidőbeosztásnak megfelelően a gyári időjelzések is megváltoztak. Reggel hat 

órakkor hármat fújtak a szirénával, egy órával később egyet fújtak. Déli 12 órakor egyet 

fújtak, délután fél kettőkor egyet fújtak és délután fél hatkor is egy fújás jelentette a 

munkaidő végét/kezdetét.
257

  

 Az őszirózsás forradalmat követően a gyár normális munkamenete megszűnt. A 

Tanácsköztársaság idejln a gyár irányítását munkástanács vette át. Liptay B. Jenő
258

 

okleveles gépészmérnököt emelték műhelyfőnöki beosztásából termelő biztossá, ezzel egy 

időben a régi igazgatót, Jónásch Antalt leváltották.   

 A Tanácsköztársaság bukása és a trianoni béke megkötése után a salgótarjáni gyár 

nagyon nehéz helyzetbe került. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. érdekkörébe 

tartozó ipartelepeket, vas- és mészkőbányákat, erdőbirtokainak, szénvagyonának nagy 

hányadát Csehszlovákiához csatolták, ami komolyan veszélyeztette a termelést. A vállalat 
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határkiigazítási közbenjárására és dr. Auer Pál jogi szakértőként való közreműködése eredményeként 1922. 
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Lásd Liptay 2012. 135. 
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az 1919-es teljes munkáslétszám mintegy 30%-át elbocsátotta.
259

 Az igazgatósági 

jegyzőkönyvek szerint az elbocsátottak első sorban a Tanácsköztársaság ideje alatt a 

vállalatvezetés ellen forduló munkások voltak.
260

 Salgótarjánban is jelentős munkaerő-

leépítés következett be. Ehhez hasonló nagy visszaesés csak az 1929-es gazdasági 

világválság elhúzódó hatásaként tapasztalható Salgótarjánban. 

Év Átlagos munkás létszám Éves termelés/tonna 

1918 1800 30 398 

1920 1100 7100 

1925 2064 11 800 

1930 1852 33 800 

1935 1430 32 200 

 

A részvénytársaság mindent elkövetett, hogy diplomáciai úton Salgó, Medves és 

Vecseklő térségében határkiigazítást érjen el, hogy a gyárak szénellátását biztosítani 

tudják. Hosszas tárgyalások után végül 1922-ben sikerrel jártak és Somoskő falut 

Magyarországhoz csatolták.
261

 Ugyanezen tárgyalások keretein belül sikerült a feleknek 

megegyezniük a Rimamurányi társaság határon túlra került bányáiból történő 

vasércszállításban is.
262

 Salgótarján jelentősége ebben az időben megnőtt, mivel az erdélyi 

és észak-magyarországi bányák elvesztése után Budapest ipartelepeit a salgótarjáni 

medence látta el szénnel. Az acélgyárnak a legnagyobb szerep a mezőgazdasági 

szerszámok gyártásában jutott.
263

  

Liptay B. Jelnő igazgatósága alatt, 1923-24-ben folytatták a gyárhoz vezető út 

távolabbi részén a lakóházépítkezéseket és a kolónia addigi legnagyobb épületeit, a három 

darab kételmeletes, összesen 78 lakásos házat. 1924 után a gyári kórházon is nagyobb 

felújítást végeztek és az orvost külön lakásba helyezték, a volt orvosi lakást betegszobákká 

alakították át.  
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Az ipari víz hiánya sok gondot okozott, gyakran akadályozta a folyamatos 

termelést.
264

 A közkutak kérdését Salgótarjánban sokáig nem sikerült orvosolni, megoldást 

a vezetékes ivóvíz bevezetése jelentette, melyre először 1924-ben került sor az 

acélgyárban. Elsőként az üzemcsarnok vízellátását oldották meg, a Tatár árokban fakadó 

forrásvízzel, amely a hamuhegyi víztoronyba felnyomva saját ivóvízhálózattal látta el az 

acélgyári kolóniát. A város többi pontján ezt csak jelentős lemaradással tudták biztosítani.  

1927-től, az addig főmérnökként tevékenykedő Zorkoczy Samu lett a salgótarjáni 

gyár műszaki igazgatója.
265

 1928–29 között a salgótarjáni gyárigazgató Eisele Gusztáv
266

 

lett, aki a korszak legjelentősebb bányászati monográfiáját állította össze még 1907-ben. 

Alig két évet töltött az igazgatói poszton, majd váratlanul elhunyt. 

1929-ben a gyár vezetését Fabini Henrik vette át, aki 1938-ig viselte a tisztségét. A 

kifelé szigorú, komoly igazgató a visszaemlékezések alapján megértő és igazságos ember 

volt, szerette a rendet és a fegyelmet. A kolónián talán az ő vezetése alatt volt a 

legnagyobb tisztaság. 1930-ban új járványkórház építését kezdték el több kisebb 

kórteremmel és 11 ággyal. A kórházhoz tartozott korszerűnek számító röntgen felszerelés, 

fogászat, kvarclámpa és műtő.  

A gyár különböző részlegeinek fejlesztés tovább folytatódott. 1933-ban a gyár 

huzalmű részlege új gyártmánnyal bővült, a hegesztőpálca gyártással
267
. Az új termék 

nagyon keresetté vált és a ”Rimagil” márkanevet kapta. A név a Rima és a masszaanyagot 

szállító német Agil cég összevonásából keletkezett. A salgótarjáni gyár áramellátásának 

biztonságosabbá tétele érdekében 1939-ben a Vízválasztói erőművel, illetve a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Részvénytársasággal villamos energia szolgáltatási megállapodást 
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 Zakoróczy Samu 1869. november 9–én született a Besztercebánya melletti Radványban. Iskoláit a 
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Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Zorkóczy Samu–emlékérmet alapított, érdemes 

tagjainak kitüntetése céljából. Lásd Nagy 1997: 895–896. 
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kötöttek.
268

 A gyárigazgatóság tervbe vette mind a kazánok, mind a villamosközpont 

generális felújítását. A tervek elkészülte után a Láng Gépgyár Rt. egy nagyobb turbina 

egységet le is szállított. A kazánházi átalakítások befejezését azonban a II. világháború 

meggátolta.
269

 

 Még 1936-ban a Rimamurányi társulat összes telepein bevezették a fizetett 

szabadságot, ezzel a szociális intézkedéssel bő egy évvel megelőzve a kormányzat 

rendeletét
270

, amely 1937-ben szabályozta a szociális juttatás ezen részét. Az általam 

vizsgált időszakban a dolgozók száma drasztikusan nem ingadozott. A rendszeres 

jelentésekből készített táblázat jól mutatja, hogy a munkáslétszámban minimális ingadozás 

figyelhető csak meg.  

Dátum Ténylegesen 

dolgozó 

munkások 

Szabadságolva Betegállományban Teljes 

munkáslétszám 

1937. július 1986 67 68 2121 

1937. 

augusztus 

2014 103 89 2206 

1938. június 2042 118 43 2203 

1938. 

október 

2099 96 73 2268 

1939. január 2001 159 62 2222 

1939. 

március 

2203 98 70 2371 

1939. április 2079 284 77 2440 

1939. június 2236 212 96 2546 

 

A termelés visszaesésével mindig csökkent a dolgozók létszáma is, a létszámcsökkenés 

azonban elsősorban a kolónián kívülről munkába járókat érintette és nem a kolonizált 

lakosságot.  A nyolcórás munkaidő bevezetésével egy időben 1937, január 1-jével 7 

százalékos béremelést is végrehajtottak a nagyfokú átlagkereset-csökkenés 

megakadályozása érdekében. Az acélgyári munkásság természetbeni juttatásainak ellenére 
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sem érte el a tíz évvel korábbi átlagkeresetet, ezért egyes üzemekben (drótgyár, öntöde, 

gazdasági üzem) hétfőtől péntekig 10 órát, szombaton 8 órát dolgoztak.
271

 Az 

öblösüveggyárral összehasonlítva az éves átlagos munkáslétszám az általam vizsgált 

időszakban így alakult:
272

 

Év Átlag éves munkáslétszám/ 

fő 

Acélgyár 

Átlag éves munkáslétszám/ 

fő 

Üveggyár 

1930 1852 710 

1935 1430 800 

1938 2200 1250 

1942 2630 1600 

 

 1938-ban először lépett a Részvénytársaság vezetői posztjára salgótarjáni születésű 

mérnök, az új műszaki igazgató Tetmajer Alfréd
273

 lett. Ugyanebben az évben a 

salgótarjáni gyárigazgatói pozícióba Karattúr Antal
274

 került. A gyár éves, havi, heti és 

napi jelentései alapján újabb építkezéseket, felújításokat és bővítéseket végeztek 

Salgótarjánban. A sodronygyári új raktár emeleti részében a szalagvasónzó berendezésnét 

korszerűsítik és a Rimagil üzemet áthelyezték végleges helyére, akárcsak a rúdvaspácolót. 

A villamosközpont részére pedig új transformátorházat építettek. Vasöntödei 20 tonnás 
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darut meghosszabbították.
275

 Az export piaca az 1930-as években főleg India, Kína, 

Törökország és Portugália volt.
276

 

A II. világháború előtti utolsó nagy bővítések az új huzalműi javítóműhely 

megépítése és a hideghengermű 1943-as újabb bővítése a patak befedésével, ezzel 

fellazították a zsúfoltságot és a kiszolgáló és raktárterületet tetemesen megnövelték. A 

második világháború alatti események már túlmutatnak az általam vizsgált időszakon. Az 

acélgyárban 1944. nyaráig folyt a termelés, akkor jelentek meg a magyar és német katonai 

leszerelő és gyárbénító alakulatok megbízottai, akik már mind a gyár, mind a lakótelep 

teljes kiürítési tervét készítették elő. 
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III. Az acélgyári kolónia társadalma 

 

A kolónia társadalmának életmódja több befolyásoló tényező együttes hatása 

következtében alakult ki. Mindenekelőtt mozgás- és életterüket alapjaiban határozta meg 

az épített környezet: a gyár épületei, a kulturális és ellátó épületek és természetesen maguk 

a lakóházak. A munkások és a munkáltató viszonyának jellemzése szintén elengedhetetlen 

egy általános kép kialakításához, amelyhez közvetlenül hozzá kapcsolódik a munkásjóléti 

intézményeken túl az oktatás és a szabadidő megszervezése is. A jobb áttekinthetőség 

érdekében mellékeltem egy térképet a teljes acélgyári kolóniáról, amely térkép alapját egy 

1922-es helyszínrajz jelentette, de jelöltem rajta minden jelentős épületet és helyszínt, 

amelyek a kutatásaim során felbukkantak a két világháború közötti időszakban.
277

  

 

III.1. A kolónia épített környezete   

 A Rimmurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. megalakítása után közvetlenül megkezdte, 

illetve pontosabban folytatta a lakásépítkezéseket a dolgozói részére. Hiszen mire a 

részvénytársaság megalapult 1881-ben, már a gyár főutcáján álló házak java része megvolt. 

Az új részvénytársaság a régi házak modernizálásával és és új házak építésével igyekezett 

megfelelő minőségű otthonokat teremteni a növekvő munkásság részére. Ez nem volt 

egyedülálló sem az országban, sem európában, hiszen a nagy mennyiségben érkező 

munkásoknak lakhatást és ellátást kellett biztosítania a vállalatnak, ráadásul a település - 

mint már az előzőekben láttunk - nem rendelkezett megfelelő tartalékokkal ilyen nagy 

számú betelepülő ellátására. Egészen más volt a helyzet a fővárosban létrejövő nagyipari 

vállalatoknál, ahol a megfelelő kiskereskedelmi ellátóhálózattal rendelkező városrészek 

lehetővé tették, hogy a vállalatok egyedül bérkaszárnyák és lakások építésével elfogadható 

környezetet biztosítsanak a betelepülő munkások részére. Vidéki kisvárosokban és várossá 

növő falvakban nem maradt más megoldás, csak a teljes lakás és ellátóhálózat kiépítése a 

gyár közvetlen közelében. A 19. század végén Európa szerte két véglete volt a telepi 

munkáslakásoknak. A skála egyik végén a földbe vájt, deszkafalú, higéniai szempontból 
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borzalmas állapotokat mutató barakkok álltak, míg a felső végén a Körner Zsuzsa által 

“paternalista gyárosokként” aposztrofált vállalatok “mintaértékű ipari falvai.”
278

  

 A két véglet között óriási volt a különbbség és viszonylag keskeny skálán mozgott 

a középmezőnybe sorolható, közepesen jól megépített és ellátott munkáskolóniák száma. 

Eredetileg csupán átmeneti szállástípus volt a barakknak nevezett munkáslaktanya. A 

barakk kizárólag a munkavállaló férfiak számára épült. Bányanyitás, új üzemek építése, 

megindítása idején a munkások zöme barakkban élt. Az idénymunkásként alkalmazott 

építők és bányászok, illetőleg a heti ingázásra berendezkedő gyári munkások többsége is 

barakklakó volt. A barakk építéséről a vállalat gondoskodott és diplomatikusan fogalmazva 

is igen szerény komfortfokozatával együtt is fontos fejlődési fokozatot testesített meg a 

korábbi ideiglenes, vagy vándorló munkások által épített, a munkahelyhez közeli 

kunyhókhoz. Ilyen kunyhókat használtak az észak-magyarországi erdőmunkások (favágók, 

mészégetők, szénégetők). Ezek mind igen szűkös, kényelmetlen, gallyakból és 

fahulladékból összehordott, általában enyhén földbe mélyítet hajlékok voltak, amelyek 

legfeljebb az esőtől és a hótól védték az embereket, akik gyakran heteket is eltöltöttek az 

erdőben. Különböző típusait gyűjtötte egybe a néprajztudomány, úgy mint bogárhátú 

kunyhó, szénégető kunyhó, koliba, kuliba, vagy krám.
279

 Utóbbi a hátával a hegy oldalába 

simuló, félig földbe vágott, tetején gyeppel fedett kunyhót jelentette, amelyben szűköseb 

véve elfért négy-öt fekhely és a tűzhely. Ezeket a krámokat használták a torockói 

bányászokon kívül a gömöri és szepesi vasolvasztók is.
280

 Paládi-Kovács Attila 

kutatásainak
281

 eredményeként kiderült, hogy a Salgótarján környékére Liptóból lejáró 

bányászok az 1860–1880-as években még szintén krámot építettek maguknak.  

 A munkáskolóniák építése Magyarországon az 1860-as évektől követhető nyomon 

a bányászat és a kohászat kialakuló új központjaiban. A 19. század második felében és a 

20. század első évtizedeiben épült munkáslakások között nagy minőségi különbség 

mutatkozott. A régi telepeken se vízvezeték, se szennycsatorna nem épült, a szennylé a 

házakat és az apró kerteket, disznóólakat egymástól elválasztó 5–6 méter széles, udvarnak 

és közlekedő útnak egyaránt szolgáló szabad térségen ásott árokba szivárgott és onnan 

párolgott el. A népi építkezés kutatásának leggazdagabb és legtöbbet művelt területe a 
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lakóház. Ezzel szemben a telep
282

 vagy kolónia szerű
283

 építkezés témája még napjainkban 

is az építészettörténet kevésbé kutatott területe. Körner Zsuzsa
284

 alapvető összefoglalása a 

telepszerű lakásépítkezések magyarországi és európai gyakorlatának a feltérképezésével 

ezt a hiányt enyhítette. Monográfiája számomra is kiindulópontként szolgált. 

Megemlítendő Dömsödi Balázs
285

 tanulmánya a hajléktalanság kezeléséről és Umbrai 

Laura
286

 könyve az I. világháború előtti kislakásépítésekről, bár az általam vizsgált ipari 

telepi építkezést csak apróbb részleteiben, távolról érintik. A nép építészettel szemben a 

munkáslakóházaknak egyfajta lebecsülése jellemző, amely szemléletmód talán az 

ideiglenességre vezethető vissza. Az érvelés elég gyenge lábakon áll, hiszen 

megközelítőleg egy évszázad távlatából már nem beszélhetünk a most is álló téglafalú 

kolóniai házak ideiglenességéről. Ahogyan a városi munkásságot sem lehetett már a 19. 

század végén sem homogén csoportként meghatározni, ugyanolyan nagy különbségeket 

mutattak a részükre épített lakóházak is. Építményük tartóssága nagyban függött a falazat 

anyagától, szilárdságától és időtállóságától, amelyből egyértelműen kiderül, hogy 

eredetileg ideiglenes építményeknek szánták őket, vagy nem.  

 Bár a Bakó Ferenc által szerkesztett három kötetes Palócok monográfia
287

 népi 

építésszettel kapcsolatos fejezete az ipari telepekkel közvetlenül nem foglalkozik, mégis 

fontos kiindulópontnak tartom Salgótarján építészetét vizsgálva. A salgótarjáni kolónián 

álló házak sem építtetőik, sem stílusuk vagy építési céljuk szempontjából nem mutatnak 

hasonlóságot a palóc házakkal, de egy palóc településbe ékelődtek be, és több alkalommal 

palóc származású munkásoknak adtak új otthont. Szintén nem hanyagolhatók el a palóc 

lakosság gyárhoz szegődésével meginduló falusi építészeti változások sem, amelyek a 

telepi „modern” épületek megjelenésével vették kezdetüket. Bakó Ferenc szerint a palóc 

parasztházak korszerűsödését a legnagyobb mértékben az ipar segítette elő, amely nyomán 

megindult az urbanizáció. Hagyományos palóc környezetben létesült az ózdi, 
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borsodnádasdi és salgótarjáni ipartelep is. A parasztság szegényebb rétegéből kialakult 

bejáró munkásság már nem ragaszkodott a korábbi építőanyagokhoz, így lakását a maga 

újszerű igényeinek megfelelően, a telepi munkásság modernebb lakóházai mintájára 

építette át. A probléma vizsgálata külön tanulmányt igényelne.  

 Az elmúlt másfél évszázadban sok kritika érte a munkások lakáskörülményeit. 

Mennyiben jelentett pozitív vagy negatív változást egy család életében a gyári kolóniára 

költözés, csak akkor írható le, ha előtte vizsgálat tárgyává tesszük a gyárhoz szegődés 

előtti lakáskörülményeiket. Tímár Lajos debreceni kutatásaiban kimutatta, hogy 1931-ben 

a debreceni munkáslakások nagyobb arányban rendelkeztek padlóval, kövezettel és 

vízvezetékkel, mint a paraszti gazdálkodók lakásai, tehát átlagosan jobb körülmények 

között éltek lakóik.
288

 Tekintettel arra, hogy a külföldi szakmunkások megérkezése után a 

Salgótarján vonzáskörzetében lévő falvakból áramlott a legtöbb munkás a bánya és gyári 

kolóniákra, célszerűnek tartom a Salgótarján környezetére jellemző palóc 

lakáskörülmények rövid áttekintését, hogy összehasonlítási alapként szolgáljon a telepi 

munkásság lakáskörülményeihez.  

 Ha lehetne korszakhatárról beszélni az épített környezet, valamint a palóc 

lakóházak változásának tekintetében, akkor sokkal inkább 1880-at kellene fordulópontnak 

tekinteni, mint 1900-at.  Az 1880-1920 közé eső első szakaszban a palóc falvakban a 

füstelvezetésben állt be döntő változás, mégpedig a mászó- és cilinderkémények 

építésével, a szabadkémények korszerűsítésével.
289

 A hagyományos paraszti 

építkezésekben a 18. század derekától szorult vissza a faépítkezés, erdőgazdálkodási céllal 

tiltották azt, és előtérbe került elsősorban a föld- és vályogfalazat. A hagyományos falazó 

anyagok között a föld a legkevésbé tartós, a vályog pedig a legrövidebb élettartamú falazat. 

A téglaépítkezés a hagyományos paraszti világban a gazdagságot jelképezte. A téglaház 

elterjedésének fő akadályát az képezte, hogy előállítási költségeit a parasztság túlnyomó 

része nem tudta megfizetni, de nagyobb tartóssága és tűzálló tulajdonsága miatt a ház 

egyes részeinek kialakításában használta fel. A 19. század végén tudunk több vándorcigány 

téglaégetőről, akik az építkezés helyén dolgoztak. Működésüket a téglagyárak megjelenése 

függesztette fel. Az első téglagyárak között lehet megemlíteni a Karancskesziben, 

Mátraderecskén és Serényfalván létesült üzemeket. A paraszti házak hagyományos 

tetőfedő anyaga általában a zsúp, nád, palóc földön ritkábban pala és a zsindely. Az ipari 

építőanyagok úttörője a népi építészetben a tetőcserép, amely a 19. század végétől 
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kezdődően szinte teljesen kiszorította a természetes növényi és ásványi anyagokat. A 

cserépfedés legfontosabb oka a tűzbiztosság. Kimondottan ipari telepekhez köthetően 

terjedt el helyenként a bádog tető. Nógrád megye egy részét „pótári” (Poltár) bádogtetővel 

látták el a századfordulón, a Salgótarján mellett található Kazáron pedig „cementcserepet” 

használtak, amelyet az első világháborút követően Pásztón állítottak elő, de kelendőek 

voltak a gömöri égetett agyag cserepek is. A nógrádi, borsodi ipari kolóniákon jellegzetes 

tetőfedő anyag volt  az 1870-1880-as években az észak-gömöri térségből származó 

fazsindely. Az 1870-es évek évek végén terjedt el a kátránypapír, amelyet közvetlenül 

Németországból, általában bécsi közvetítőkön keresztül szereztek be. A hullámos 

bádoglemezt a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 1889-ben már a nógrádi 

bányatelepekre is szállított, ipartelepein: Borsodnádasdon, Ózdon és Salgótarjánban már 

jóval előbb megjelent. A tetőcserepet az említett kolóniákra általában Fazekas-

Zsaluzsányból, az egykori Gömör vármegye területéről vásárolták és az 1880-as években 

már megtalálható a Salgótarján környéki bányatelepeken
290

. A 19. század végén megépülő 

első acélgyári kolóniai házak több szempontból is korszerűnek számítottak a paraszti 

építkezés tekintetében is. Az új házak nyitható ablakokkal rendelkező, kályhával, 

kéménnyel ellátott téglafalú épületek voltak. A nyitható ablakok használatát országosan 

1893-ban rendelték el, de falun még az 1910-es években is tömegesen fordultak elő 

nyithatatlan alblakú, szabadkéményes parasztházak, illetve előfordult, hogy a törvénynek 

elegettéve csak az utcára nyíló ablakot cserélték le.
291

 

 A ház a paraszti világban egyesítette a lakóteret és a háztól olykor különálló 

állattartó és gazdasági, vagy tároló építményeket. A lakás pedig képezhette a ház egyik 

részét, de kiterjedhetett a háztól különálló építményekre is, hiszen szükség esetén az 

istállóban, a csűrben vagy a kamrában is laktak. A lakóház és a lakás fogalma így abban 

különbözik egymástól, hogy az előbbi egyetlen építményre korlátozódik, az utóbbi pedig 

olykor több építményre tagolódik, úgymint lakóház és gazdasági épület.
292

  

 A település hagyományos tagoltságát meghatározta többek között a nemzettségek, 

rokonsági csoportok szerinti elrendeződés. A palócoknál tipikusnak mondható a rokonsági 

alapon tagolt, úgynevezett hadas település. Lényeges sajátossága, hogy az azonos nevet 

viselő és egymással rokonságban álló családok vagy az egy nemzettséghez tartozók 

egymás közvetlen közelében laktak. A védelmet jelentő hadban egymásra mindig, minden 
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körülmények között számíthattak és a település belső területének egy-egy összefüggő 

részét sajátjuknak érezték. 

 „A sorompó, mely az országutat elválasztja a telepi úttól, a sarat választja el az 

aszfalttól, a szegényességet a gazdagságtól, a vármegyei útszakaszt a rimamurányi 

útszakasztól. A telepen kívüli világ és a telep kerítésén belüli világ két külön ország, bár itt 

is munkások vannak, ott is.”
293

 A Szabó Zoltán által említett “telepi út”, a mai Acélgyári 

utat jelenti. A szűken vett kolóniának két egymással párhuzamos útja a Salgó út és az 

Acélgyári út volt. A Rákóczi útból kiágazó hosszú utca, amely a város északi végéig 

tart, a Salgó utca. Neve hivatalosan nem változott a történelme során, de különböző 

szakaszait a helyi nyelvben más-más névvel illették.
294

 A Salgó utca legelején, az 

elágazásnál egy rövidebb szakaszt Paplakásoknak hívtak. “A paplakás elnevezés alatt a 

mai Salgó út 6-10. sz. házai értendők, amelynek tulajdonosa és építtetője az evangélikus 

plébános, Ruttkay volt. Nevezték úgy is, hogy “Ruttkay” házak.”
295

 Az utcának ezen a 

szakaszán volt a gyár egyik élelmezési üzelete is (magazin). Az utca Tiszti Kaszinó és 

Munkás Olvasó (ma Kohász Művelődési Központ) melletti szakaszát Kaszinó-sornak 

hívták. Tovább haladva, az acélgyár mellett húzódó kisebb kolónia neve Bikási út volt, 

amely az egykori Zólyom vármegyei Bikás településre utalt, ahol a Rimamurányi vállalat 

nyugdíjas és rokkant telepe volt.  

 A ma Acélgyári útnak nevezett, a Rákóczi útból kiágazó, az acélgyár kapujához 

vezető utca a telep főutcája volt. Építését 1869-70-ben kezdték meg. A gyár vezetői, 

tisztségviselői és munkásai számára a várostól elválasztott kolóniaként létesült. Kezdetben 

gyári Fő utcának, Kolónia útnak, majd 1927-től Rimamurányi útnak nevezték.
296

 A 

lakosság körében használatos volt az Acélgyári fasor, vagy csak egyszerűen Fasor 

elnevezés is az út két oldalán álló jegenyesor miatt. 

 A Szabó Zoltán által is említett sorompókból négy volt a gyár körül, mindegyikhez 

tartozott külön őrbódé és őr is. A fő sorompó közvetlenül az acélgyárhoz vezető út elején, 

a „rampánál”, az 1936-tól álló katolikus templomnál volt. A „rampa”, ami a 

zagyvarakodóhoz tartozott, fontos határkő volt az itt élők mentális térképén. „A 

zagyvarakodó a temető aljában volt a vágánynál. Ott osztályozták a szenet. Inászóról 

hozták a szenet a kis gőzmozdonyok és ott a nagy Truman mozdonyokba töltötték bele.”
297
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A másik sorompó az acélgyári iskola mellett, a Salgó útra felvezető közben volt, a 

harmadik tőle nem messze, „ahol az acélgyári kaszinónak megy az út a Salgó útnál, a volt 

mészáros háznál, vagy mészárszéknél, az volt a hentes. A negyedik pedig a Salgó utat zárta 

el attól az úttól, ami a nagyiroda épülete előtt vezet el.”
298

 A sorompók igen fontos 

szerepet játszottak az acélgyáriak életében, mindazonáltal csak szimbolikusan zárták el a 

„rimamurányi” városrészt a többitől, fizikailag komoly akadályt nem jelentettek. „A 

sorompót, amelyből három működött a telep bejáratai előtt, egy-egy nyugdíjas bácsika 

kezelte, kis őrházacska előtt, vagy abban pipázgatva, s a paradoxon az volt, hogy bármely 

közelgő jármű előtt felemelte azt! Viszont ezzel a gyakorlattal a tulajdonosi jog tökéletesen 

kifejeződött!”
299

 Ha fizikai síkon az áthatolhatatlanság nem is mutatkozott meg, a 

sorompók által kijelölt szimbolikus határ kikerülhetetlenül éles volt.  

 A szakirodalom az ipari telepeket az építtetőik alapján, a telep lakóinak társadalmi 

státusza szerint, és morfológiai szempontból osztályozza.
300

 A salgótarjáni acélgyári telep 

a vállalati telepszerű építkezések közé sorolható, társadalmára nézve vegyes összetételű 

telep és legjelentősebb részét (az Acélgyári út és a Salgó út határolta területet) a zártsorú 

beépítés jellemzi. Az első világháború kirobbanásáig 424 lakás készült el.
301

 Az 

alkalmazottak körülbelül 30-40%-a élt családtagjaival együtt társulati lakásban.  

 A közműveket nemcsak a gyár által létrehozott, hanem a szövetkezeti lakótelepeken 

is a Rima építette ki saját költségén. A mérnökök és tiszviselők nem voltak hermetikusan 

elzárva a munkásoktól. Egy utcában laktak velük. Az első tisztviselői lakások közvetlenül 

a gyár közelében, az utca gyárhoz legközelebb eső részén épültek. Később a telep másik 

végéhez közelebb eső, az evangélikus templom közelében épültek újabb tiszviselői házak a 

Salgó úton. Itt laktak az orvosok, tanárok, mérnökök. A munkásság köreiből kiemelkedő 

                                                 
298

 Részlet a B. Tiborral készített interjúból. (2009) 
299

 [Feltehetően nem emlékezett pontosan a szerző az összes sorompóra. ]Vertich 1986: 8. 
300

 A rendszerezést Körner Zsuzsától vettem. Körner 2004: 51-52.  

 Az építtetők köre szerint: 1. állami telepszerű építkezések, 2. városok (községek) és városi 

közüzemek telepszerű építkezései, 3. vállalati telepszerű építkezések, 4. országos társadalombiztosító és 

életbiztosító társaságok telepszerű építkezései, 5. házépítő szövetkezetek, országos működésű társadalmi 

szervezetek telepszerű építkezései, 6. magánerőből és egyházi pénzeszközökből megvalósított telepszerű 

építkezések.  

 A telepek lakóinak társadalmi státusza szerint: 1. tisztviselő telepek, 2. mérnöktelepek, 3. 

munkástelepek, 4. vegyes összetételű telepek. 

 Morfológiai szempontból: 1. zártsorú városias beépítés, 2. hézagosan zártsorú városias beépítés, 3. 

keretes, megnyitott és komponált keretes beépítés, 4. szabadonálló városi bérház, szabadonálló többszintes 

villa, 5. sávos beépítés, 6. ikres, szabadonálló, oldalhatáron álló kisvárosias, falusias beépítés, 7. sorházas, 

városias beépítés. 
301

 Csík 1972: 136. 



 

77 
 

szakmunkások és előmunkások többnyire a gyár főutcáján laktak az iskola melletti 

házakban.   

 A salgótarjáni acélgyári telep különböző területeinek elnevezése még ma is 

általánosan használt az idősebb generáció körében, de a város távolabbi részein lakó 

fiatalabb generáció, illetve a beköltözők már nem ismerik őket, hiszen „a kisebb dűlők 

megjelölése az adott helyen kívül érthetetlen. Valójában e banalitás mögött olyan 

probléma rejlik […] miképp tükrözi vissza egy adott helyen a megnevezések sűrű 

szövevénye a mindenkori tértudatot.”
302

 Az acélgyár telepén az utcák és teleprészek 

elnevezései részben hivatalosan, az RMST más telepeire utalva születtek (pl. Ózdi, 

Nádasdi, Bikás utca), részben az építkezések megkezdésekor hivatalban lévő 

gyárigazgatók után kapták nevüket (Jónásch-telep=Jónásch Antal, Liptay-sor=Liptay B. 

Jenő), harmadrészt pedig a telepi lakosság személyes élményeihez fűződően nyertek 

elnevezést (Amerika, Gyármögött, Fasor, Paplakás, Kis-hegy, Mészárszék-sor, Kemence-

sor, Rampa, Kaszinó-sor, Dühöngő).   

 Az acélgyári kolónia teleprészeinek jellegzetes arculatát a más-más típusú 

házaknak köszönhette. A gyárkaputól kiindulva, végighaladva a „Fasoron”, az út bal 

oldalán találjuk a volt üzemvezetőség irodáját (1869-ben épült), ahol a hutamester,
303

 a 

számvevőség és a pénztár kapott helyet. A gyári bejárattól jobbra emelkedő emeletes 

épület földszintjén volt a vállalati vezérigazgatóság, az emeleten a mindenkori 

vezérigazgató lakása.
304

   

 A lakótelep terveit nagyrészt Schweitzer Zsigmond mérnök készítette 1869-ben. A 

megvalósítás során a vezérigazgatósági épülettel szemben, az út túloldalán épült a 

tisztviselők részére egy egyemeletes épület, amelyben négy családot helyeztek el. Majd 

1926-ban építettek egy két családos tiszti lakóházat is ugyanazon a helyen. Ezt követték a 

legrégebbi, földszintes, sátortetős, négyosztatú munkáslakóházak. A négyosztatú, 

kisméretű lakásokat tartalmazó munkásház tervét 1851-ben mutatták be a londoni 

világkiállításon. Ez a típusterv a beruházók körében igen kedvelt lett, sokfelé alkalmazták 

a munkáskolónák tervezése során. Tulajdonképpen a tervezők a ház szimmetriatengelyeit 

képező falak mentén négy lakást fordítottak össze, oly módon, hogy minden lakásnak csak 
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két ablak vagy ajtó számára megnyitható homlokzata maradt.
305

 Az 1867-es párizsi 

világkiállításon bemutatott modell Magyarországon is nagy publicitást kapott. A 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. főmérnöke, a későbbi bányaigazgató Gerber Frigyes angliai 

tanulmányútja során határozta el az 1890-es évek végén, hogy hosszú „munkáslaktanyák” 

helyett elkülönített, 2-4 családos házakat fog építeni. Ennek a szemléletváltásnak 

köszönhetően indult el a salgótarjáni acélgyár telepén is a lakhatóbb, komfortosabb és 

polgárosultabb munkásházak építése
306

. Tulajdonképpen a tervezők a ház 

szimmetriatengelyeit képező falak mentén négy lakást fordítottak össze, oly módon, hogy 

minden lakásnak csak két ablak vagy ajtó számára megnyitható homlokzata maradt.
307

 A 

házak hossztengelyükkel párhuzamosan épültek az utca vonalával és a két-két bejárati ajtó 

a házak közötti szűkebb területre nézett. Itt virágágyások és egy-egy pad volt elhelyezve. 

Homlokzatuk nagyon hasonló volt, az 1930-as években felújították őket és a bejárati 

ajtókhoz vezető lépcsők helyett fa verandát alakítottak ki. 

 Az egyemeletes munkáslakások a gyártól távolabb, az út két oldalán épültek meg. 

1875-ben baloldalon még csak hét és öt épület, jobboldalt hét tervszerinti és négy ettől 

eltérő épület valósult meg. Az épületek alapja, lábazata ekkor még gyenge minőségű 

homokkő volt, így ez lett végül a legfőbb oka az 1931-es felújításoknak. Ezeknek a 

háztípusoknak is az alapját a négyosztatú munkásház adta, amelyre emeletet terveztek, 

megtoldották egy beső lépcsőházzal és így alakult ki a nyolclakásos munkáslakóházak 

alaprajza. Az egykori Rimamurányi (ma Acélgyári) úton több is felépült egymásmellett 

belőlük. Az egykori Rimamurányi utca 19. számú házának 1937-es átalakítási tervrajza 
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alapján készült az itt látható, nyolclakásos munkáslakóházakra jellemző földszinti alaprajz. 

 

1. ábra Négyoztatú, nyolc lakásos ház földszinti alaprajza. (Eredeti tervrajz: MNL NML 18667/1937) 

 

 

Bár alaprajzilag hasonlítottak egymásra, homlokzatuk, tetőformájuk és az ablakok 

kialakítása nagy változatosságot mutatott, ezzel színessé és játékossá téve az utca képét.  

 A házak oldalfalai téglából készültek, a tetőzet fagerendás, kátrányos papírlemez 

borítású volt. Ezt később fokozatosan cserélték át borsodnádasdi lemezborításra, a 

tisztviselői házak 30-as évekbeli átépítésekor a tetőfedésénél már eternit palát is 

használtak. A vízvezeték nem épült ki azonnal, kezdetleges csatornaként az 1880-as 

években még az út menti árok szolgált. Az egyszintes épületekben 4, a később épült 

kétszintesekben az 1931-es átalakítás után 8 lakás volt, ritkán, szükségből több. Ilyen 

szükséglakásokat képeztek az úgynevezett özvegyi lakások, amikor a dolgozó családfő 

elhúnyta után a gyár vezetősége nem költöztette el a kolóniáról az özvegyet, de 

leválasztotta a szobát a konyháról és így két darab szobakonyhás özvegyi lakást tudott 

kialakítani. A gyári főút (Acélgyári út vagy Rimamurányi út) és a Salgó út mellett álló 

házak mindegyike rendelkezett kis kerttel és disznóóllal, amelynek a rendben tartását a 

gyár látta el. A lakásokban nem volt folyó víz, a vezetékes víz a házak előtt volt található. 

Minden házhoz tartozott több wc, általában két család használt egyet, lecsukható szenes 

láda és kamra, ezek közül családonként egy.
308

 Az Acélgyári úti házak mögött ment a 

szervízút, amelyen a lajtos kocsi járt, ennek ma már nem látni nyomát.  
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 Az 1920-as években 140 új lakással bővült a telep. Ekkor 673 lakásból állt a 

kolónia és a lakások 9, 46 százalékában éltek tanítók, művezetők, altisztek, 67, 71 

százalékában munkások és 25, 17 százalékában nyugdíjasok és özvegyek.
309

 1928-ban a 

részvénytársaság lakótelepein összesen 2758 lakásban 13 177 fő élt, a szövetkezeti alapon 

épült 212 házban 1422 személy lakott.
310

 A munkásság lakbére 2 pengő volt hanként.
311

 A 

bejáró munkások egy részének barakklakásokat építettek, lakóik (kb. 150-200 fő) 

hetenként vagy havonta járt haza falujába.
312

Az 1929-ben épült elemi iskola tornyos, nagy 

épületével megközelítőleg a Fasor közepén állt. Vele szemben körhintás, libikókás, nagy 

parkosított játszóteret alakítottak ki.
313

 A játszótér oldalán, még távolabb a gyártól álltak 

nagyobb méretű emeletes, nyolc családos munkáslakóházak, melyeket 1922-ben kezdtek 

építeni.  Ezek mellett a házak mellett, a mai Acélgyári út 9-11 házak helyén volt valamikor 

a sokat emlegetett korcsolyapálya, amelyet télen a patak vizével locsoltak. A 

korcsolyapályával szemben épültek fel az 1920-as évek közepén a “kolduspalotának” 

csúfolt három emeletes, legnagyobb alapterületű és homlokzatmagasságú 

munkáslakóházak. A lakások tágasabbak és kényelmesebbek voltak, bármelyik másik 

munkáslakásnál. Rendelkeztek vízöblítéses vécével és konyhai vízcsappal. Nagy méretű 

konyhával, szobával, kamrával és erkéllyel. Fürdőszoba még ezekben a lakásokban sem 

volt. Az elnevezése feltehetőleg ugyanolyan humoros, önkritikának szánt megjegyzésen 

alapszik, mint Amerika neve. A modernnek számító kényelmes lakások igazi palotát 

jelentettek a szerény körülményekhez szokott munkások számára. A háromemeletes 

házakkal szemben 1936-ban került felszentelésre a telepi katolikus templom, amely 

modern stílusával kiemelkedett a város többi temploma közül. A templom a salgótarjáni 

Szontagh Pál tervei alapján épült, aki több építkezést és átépítést is tervezett az 1930-as 

években a Rimamuráyi vállalat számára. A munkások védőszentjéről elnevezett Szent 

József plébániatemplom terveit ingyen, felajánlásból készítette el.
314

 Szabó Zoltán az 

1930-as évek elején látogatta meg az acélgyári kolóniát Salgótarjánban és idillisztikus 

képet festett róla, annak ellenére, hogy leginkább a munkások nehéz életkörülményeit volt 

hivatott felvázolni országszerte. „Az út szegélyén zölddel futtatott hatalmas munkásházak 

állnak, erkélyekkel és nagy ablakokkal, az ablakokból rádió szól és loggiákban ülnek a 
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családok. A nyitány az úthoz: nagyon szép, hatalmas modern templom, a ferenceseknek 

építtette a vállalat és a munkások; egyszerű sima falai magasan nyúlnak a házak fölé. 

Oldalában kultúrház van, előadóteremmel és ferences rendház. Messzebb kisebb 

munkásházak következnek, frissen átfestve vidám színekre. Kéken, sárgán és 

halványpirosan virítanak a jegenyesorok mögött. Ezek a házak a régi munkásházakból 

lettek, melyeket már elavultaknak tartott a vállalat igazgatósága. Tehát: modernizáltak, az 

ablakokat kitágították, az ereszeket átformálták, ahol lehetett, erkélyt ragasztottak a 

falakra, a kapubejáratot a legmodernebb ízlés szerint átépítették, a házak elé kicsiny kertet 

ültettek. A házak között az ország egyik legmodernebb és legszebb elemi iskolája áll, 

csempézett fürdővel, parafapadlós tornateremmel, remek műhelyekkel és otthonokkal. Az 

ablakok alul homályosak, hogy az ádáz külvilág ne zavarja az elemistát s az egész épületet 

befutja a repkény. Az üzemben hátul zajongó gépek verik a szögeket és jólöltözött, nyugodt 

munkások figyelik a gépeket.”
315

  

 A házak belső kialakításáról nem sikerült megfelelő fényképet találnom. A 

Dornyay Béla Múzeum fotótárában az első világháborút megelőző évekből őriznek egy   

két belső fotót, az egyik egy nappali szoba, amely egy asztalon készült tárgyfénykép 

hátterében látszik,
316

 a másik pedig egy családi fénykép a karácsonyfa előtt,
317

 szintén nem 

tudtam használni, csak legfeljebb részleteiben a házbelső leírására, mert feltehetőleg az 

első világháború előtt készült. Képi ábrázolások hiányában az adatközlők 

visszaemlékezéseire és rajzaikra támaszkodtam. A két lakásbelsőről készült rajz részletes 

és jól elemezhető.
318

 A munkáslakások funkció szerint leginkább tároló helységekre, 

szobára és konyhára oszthatók. A tárolást minden család egyedi módon oldotta meg. A kis 

alapterület miatt minden apró zugot kihasználtak, és ezek berendezése, polcozása szinte 

kivétel nélkül saját munka volt. A házakhoz bútorokat nem adott a gyár, így vagy maguk a 

házban lakók, vagy közeli hozzátartozó készítették, illetve vásárolták meg a bútorokat. A 

beköltöző fiatal párok gyakran bútor nélkül vágtak neki a közös életnek. Az acélgyári 

szülőkkel rendelkező fiataloknál azonban a stafírung része volt a hálószoba bútor, amely 

többnyire az ágyat jelentette és a ruha tárolására szolgáló szekrényeket. Az 1920-as évek 

közepétől vált általánossá a munkáslakásokban a hálószoba-garnitúra.
319

 Ehhez két ágy és 
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két darab kétajtós szekrény, két éjjeliszekrény, egy asztal, kettő-négy szék és egy toalett-

tükör tartozott. A város más részéről hozott menyasszonnyal szemben magasak voltak az 

elvárások. „Az idősebbek nekem úgy mesélték, hogy mikor hozták az acélgyárhoz az új 

asszonyt, mindenki kint volt az utcán és nézte, hogy milyen féle a feleség. A kocsira fel volt 

pakolva a bútor, az volt a minimum, hogy legyen rajta egy teljes szobabútor, meg egy 

konyhabútor.”
320

 A bútor nélkül életet kezdő párok legnagyobb része hamarosan saját 

keresetéből vette meg az első berendezési tárgyakat, illetve cserélte le régi, kopott bútorait. 

Az asztalosnál és bútorkereskedőnél hitele volt minden acélgyári dolgozónak. „A lenti 

nagy templommal szemben vot Hohauzer Gyuri bácsinak a bútorüzlete, ő egy zsidó bácsi 

volt. Apám nézegette egy gyönyörű, diófa hálóbútorát. Apám mondta, hogy ennyi pénze 

nincs. Hóhauzer bácsi azt mondta, hogy vegye meg, majd kifizeti, nem baj ha nincs pénze. 

Mire hazaértünk hazafuvarozták a bútort.”
321

  

 A konyha a főzésen kívül a családi étkezésnek is az egyetlen helye volt. A 

szobában, kivételes esetekben, ünnepnapokon étkeztek, de akkor is csak a felnőttek, a 

gyerekeknek mindig a konyhában terítettek. A palóc, hierarchikus étkezési renddel, 

amelyben először a családfő, illetve a dolgozó korú fiú gyermekek ettek, majd a feleség és 

a kisebb gyermekek, nem találkoztam, ahogy azzal sem, hogy a nők nem ültek egy 

asztalhoz a férfiakkal. „Az asztalnál volt egy érdekes tájolási dolog az acélgyárban. 

Nálunk úgy mondták, hogy Salgó vagy Tarján. Salgónak ült Apám az asztalnál, én ültem 

Tarjánnak, Mamám meg középen, hogy ugrásra kész legyen.  desanyám is mindig az 

asztalnál ült velünk.”
322

 Egyéb funkciót is ellátott a konyha. Egyik adatközlő édesanyja 

varrt, a másiké hímzett és ezek a munkák is a konyhához kötődtek. A mosakodás is ebben 

a helységben történt. Még a komfortosnak számító „kolduspalotában” sem volt fürdőszoba. 

„Konyhában mosakodtunk. Volt egy ilyen mosótál, oldalra úgy volt kialakítva, ott voltak a 

törölközők és a zománcos kancsó. Aztán a sparhétra, ami beépített volt, ott volt egy 20 l-es 

öntöttvas fazék, abban volt a víz. Aki munkába ment az mosakodott először. A vízcsap a 

konyhában volt, falicsap volt s édesanyám hímezett neki egy terítőt rá volt írva: Minus 

forrása, az isten áldása. Liptay néniről nevezték el a forrást.”
323

 Az 1920-as évektől terjed 

el széles körben a feliratokkal és előrenyomott mintákkal díszített, kivarrott vagy hímzett 

vászon falvédő is
324
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 A gyárban volt fürdési lehetőség. A gyárhoz közelebb lakó családok hetente 

többször, a távolabb lakók ritkábban látogatták a gyári fürdőt. A családfők a műszak 

lejártát követően általában a gyárban mosakodtak le és tisztán mentek haza. A gyerekek a 

konyhában tanultak, így felügyelet alatt voltak. A közeli, mindennapos vendégeket is 

ebben a helységben ültették le. A legtöbb család a rádiót is itt hallgatta. A rádiót a konyha 

falán, külön erre a célra felszerelt polcon tartották. A mosás szintén a konyhában zajlott. A 

házak mögött kialakításra kerülő kamrában tartották a füstölt húsokat illetve a krumplit, 

esetenként az almát. Azonban nem volt jellemző az élelmiszerfelhalmozás, adatközlőim 

szerint a gyári “magazin” úgy ellátta őket, hogy nem volt rá szükség. Mivel azonban 

disznót szinte minden háznál vágtak, a füstölt hús tárolását a kamrában oldották meg. 

Szintén itt tárolták a nagyobb szerszámokat is, a kisebbeket a konyhaszekrény fiókjában, 

az evőeszközös fiók mellett vagy alatt. A szenet egy erre kialakított csukható tetejű 

szenesládában tartották. Az egyéb élelmiszereket, sót, cukrot, lisztet a konyhaszekrény 

aljában tartották, vagy ha porcelán tárolóba tudták tenni, akkor a konyhaszekrény polcra 

tették, mert díszítette is a konyhát. A szobát jellemzően alvásra használták. A lakások 

többségében a szobát diófa bútorral rendezték be.  Az ágy napközben tiltott területnek 

számított, letakarták és nem volt szabad ráülni sem. Az ágyak mellett minden lakásban volt 

tükör és éjjeli szekrény és ruhásszekrény. Az ágy előtt mindenhol alacsony szobaasztal állt 

székekkel. A csecsemő korú gyerekeknek a szobába kis rácsos ágyat állítottak föl. A 

kiságyból kinőtt, de még nem iskolás korú gyerekek előfordult, hogy a szüleik között 

aludtak. „Emlékszem, hogy elég nagy volt a szoba, hogy még egy sezlony is volt ott. 

Amikor kisebbek voltak a gyerekek, akkor előfordult, hogy a szülők között aludtak, aztán 

amikor nagyobb lettem, akkor én kerültem a sezlonyra, a legkisebbnek meg volt egy 

kiságy.”
325

 A toalettükör vagy a szobaajtóval szemközti falon, középen kapott helyet, hogy 

„az aki bement a szobába azt látta meg először,”
326

 vagy  a szoba sarkában állt és talán 

helyenként betöltötte a paraszti lakásbelsők vizsgálatakor „szent saroknak”
327

 aposztrofált 

kultikus teret. A tükrös szekrénykén álltak a szentképek, feszület, vagy egyéb kegytárgyak. 
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Illetve a könyvek is itt foglalták el méltó helyüket, akárcsak az ékszeres doboz.  

Jellemzően az ágy fölött is tartottak szentképet. Napközben az ágyak laposra voltak 

bevetve, a polgári ízlésnek megfelelően
328

. A ruhákat a szobai diófa ruhásszekrényben 

tartották és a gyerekek játékai is itt kaptak helyet ládában, vagy kis játékszekrényben. A 

fűtést a konyhai rakott tűzhely biztosította. A szobában nem volt külön fűtés, kinyitották az 

ajtót és „bement a meleg”. A családok nagy részénél tartottak otthon könyveket. Eltérő 

összetételben és számban, de jelen volt. Ezt is a szobában polcokon tárolták, többnyire a 

toalettükör közvetlen közelében. A szemetet vödörbe gyűjtötték össze, akárcsak a kályha 

kihamuzásakor a salakot. A gyár gondoskodott a hulladék begyűjtéséről. „Volt szemetes 

vödör, rocska, nálunk kettő volt. Abba bele kellett tenni a salakot, mi troszkának hívtuk és 

amikor jött az acélgyárból a fogat két emberrel akkor az egyik rázta a csengőt, én ezért 

szerettem volna szemetes lenni. Levittük a vödröt és ők borogatták be a kocsiba. Külön 

vittük el a troszkát és külön a szemetet.”
329

 Az ételmaradékot és a zöldhulladékot a 

“kolduspalotákból” a patak partra is lehordták, szemétdombba rakták. 

 A gyári főutcán (az Acélgyári úton) álló lakásokat egy jelentős külső jegy 

különböztette meg a távolabb lévő kevésbé jó minőségű pl. Bikási vagy Ózdi sori házaktól. 

Négy-öt lépcsőfokkal kiemelték a bejáratot az utca szintjétől. Ahogyan Dobák Judit
330

 

felhívta rá a figyelmet a diósgyőri kolónia vizsgálatakor, ennek csak részben voltak 

praktikus okai, hogy az udvar és utca pora nem ment be könnyen a házba. Jelentősebb volt  

a lakás szimbolikus határának kihangsúlyozása. Az intim terek jobban elkülönültek egy-

egy család számára és az elismert szakmunkások, altisztek házainak bejárata az utca 

szintjétől magasabban volt, mint a hierarchikus viszonyban lejjebb lévőké.  

 A kolónia közepe táján állott a teleprészről sokak által rendszeresen felkeresett, 

ivóvizet adó Csurgó nevű kút, a mai Acélgyári út 33-35. számú házak helyén.  „A gyár 

által 1924-ben egész telepen bevezetett, csőrendszerű, nyomókutas vízellátás után is még 

éveken át használták az idősebb Fasor-béli lakók ezt a “kutat” mindaddig, mígnem az 

ötvenes évek építkezései során erre a helyre is nem emeltek többszintes panelházat”
331

 

 A Fasortól távolabb, a gyár melletti hegyoldalban 1875-től került kialakításra az ún. 

„Gyármögött” lakótelep, ahol hét, az előbbiektől merőben eltérő és beosztású épületsort 

létesítettek, bár a mellékhelyiségek és az építési technika azonos volt a korábbiakkal. Az 
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építkezéshez szükséges mész és tégla a helyi mészégetőből és a téglavetőkből került ki.  

„Igen érdekes gyakorlat alakult ki még a századelőn az ide kerültek lakásválasztásai körül. 

Az üzemi előrelépés, munkahelyen adódott beosztási “ranglétrán” való emelkedés 

rendszerint együtt járt azzal, hogy erről a teleprészről másik, kedvezőbb lakásviszonyokat, 

lakáskörülményeket jelentő teleprészre került az illető.”
332

  

 Az Ózdi utca kapcsolta össze a gyármögötti magaslaton a gyerekek legfőbb 

játszóteréül szolgáló futballpályát és az Olvasóegylet előtt elhaladó Salgó utat. De mindezt 

csak 1942-ig, mert akkor a gyárvezetés gyárbővítési és kedvezőbb tárolási okokból itt 

létesítette az ún. „hengerhuzal rakodóteret” és az Ózdi utcát egy nagy kanyarral kivezették 

a sportpálya irányába és becsatlakoztatták a Liptay-sor útjára.
333

 Egy – családjára nézve 

jászberényi származású – adatközlőm még őriz emlékeket az első, Ózdi utcai lakásukról. 

Később innen a Liptay-sorra kerültek, komfortosabb körülmények közé. Miután az Ózdi 

utcai házak lakásainak alaprajzát nem sikerült sem a levéltári forrásokból, sem 

adatközlőimtől elérnem, így egy hosszabb interjúrészlettel kívánom bemutatni a 

szerényebb körülményeket nyújtó „kezdő” lakásokat az acélgyár melletti domboldalon. 

„Emlékszem, hogy az ózdi úti lakásokba fölül volt öt lakás, aztán volt egy kis part és 

lejjebb aztán újból öt lakás. […] Ott laktunk a Sodrony-gyár mögött. Úgy voltak megépítve 

egy sorba, ha jól emlékszem tíz lakás volt, azok egyformák voltak. Mert ugye az ivóvíz 

ellátás az ilyen kinti csapokkal, úgynevezett kutakkal volt megoldva. A szennyvízelvezetés 

pedig egy nyitot árok csatornával ki volt ugyanilyen betonvályuval kövezve.[…]  Volt 

előttük ilyen kis gang féle, ilyen terasz féle és el volt ilyen léckerítéssel határolva a bejárat 

az utcától. Hát utcának nem lehet nevezni, mert földes valami volt, nem volt kikövezve.  s 

egy-egy lakás állt egy konyhából és egy szobából. Semmi más nem volt ott. Úgyhogy nem 

volt olyan, hogy spájz meg mondom a vécé meg külön volt. Az ózdi utcai lakás kényelmes 

kis otthont biztosított egy munkáscsalád számára. Mégis volt egy tiszta helyiség, a szoba, a 

konyhába meg főztek az asszonyok, a gyerekek ott eltébláboltak .[…] Az emberek mikor 

hazajöttek nyáron, kitettek oda hokkedliket, kis sámlikat és ott elkártyázgattak, talonoztak 

a léckerítés mellett .[…] A házak sátortetősök voltak, kátránypapírral voltak fedve, azt ha 

megsérült cserélte a gyár. […] Vakolva voltak, az első festését megcsinálta a gyár, aztán 

emlékszem, hogy a gangon már voltak ilyen összevissza színek, de egyszerűbb mésszel meg 

budai földdel, akkor még nem voltak ilyen műanyag alapanyagű festékek. Akkor voltak 

ilyen ügyesebb emberkék, akik eljártak lakásokat festeni. Akkoriban divat volt ugye ez a 
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hengeres fal. A szobának kellett szebbnek lenni. Ne voltak ilyen modern színek. A legtöbb 

lakásban ilyen világos színek uralkodtak. Esetleg világoskék, vagy világossárga, 

rózsaszín.[…] A bejárati ajtó tömött ajtó volt, ezek álltalába földdel egyszintű lakások 

voltak, nem volt lépcső, de arra sose emlékszem, hogy víz bejött volna, mert hát valamivel 

lehet, hogy volt egy küszöbnyi valami.”
334

 A lakóházak mellett, lakásonként kisebb-

nagyobb kertrészt és baromfi ólakat is kialakítottak. Az ózdi soron interjúalanyom 

elmondása alapján a sertésen és baromfin felül nyulakat és kecskét is tartottak. Így a 

hegyoldali házak lakói egész jelentős állattartást folytattak. 

 Adatközlőm családjával az Ózdi utcából a Liptay-sorra költözött, ahol 

komfortosabb, nagyobb házat kapott a három gyermekes család. „Az ablak alatt ott is volt 

ilyen kis elkerített virágoskert rész. Az biztos, hogy minden Liptay-sori épületben hat lakás 

volt. Egy tömbben hat lakó lakott. Az ajtóhoz vagy két lépcsőn kellett fellépni. […] A 

Liptay-sor már egy komfortosabb lakás volt, mert ott már be volt vezetve a víz. […] Ilyen 

fali kút volt. Öntöttvas, gömbölyű falikút, persze csak hidegvíz ellátás volt, melegvíz az nem 

volt. A vécé még ugyanúgy kint volt. Azoknak a lakásoknak a legtöbbje úgy volt kiépítve, 

hogy volt úgynevezett padlásszoba is. Tehát ahogy bementünk a lakásba, volt egy konyha, 

vele szembe alul egy elég tágas nagy szoba. Akkor a konyhából jobbra nyílt egy másik ajtó, 

mellette volt egy megfelelő nagyságú spajz, élelemraktár és a fölött ment föl egy lépcső ott 

szintén volt egy kisebb szoba, illetőleg hát nem kisebb, hanem ugyanolyan alapterületű 

volt, mint az alsó szoba csak ilyen csapott teteje volt az ablakok miatt.  s onnat (sic) még 

egy ilyen nyitott padlásrész is volt, amit az én szorgalmas apukám úgy használt ki, hogy 

csinált magának egy biciklikerékből meg ilyen  vasúti sínekből egy fa eszterga padot. […] 

Ilyen rakott sparhét volt, be volt építve téglából. Ez a lemezgyári tűzhely csak később jött 

divatba. Azt se tudom, de talán a Liptay-soron a szobába már volt vaskályha.”
335

 

  A Bikási utca lakóházai az Ózdi utcaiakhoz hasonlóan hosszabb, 10 lakásos házak 

voltak. A Bikási útról az alábbi érdekes leírást olvashatjuk az egyik visszaemlékezésben: 

„…az ún. „nagykémény” közvetlen közelében álló valahai gyári épületek […] hosszú 

éveken keresztül a szállításnál, vagonrakodásnál fogalalkozatott „lóci vagonosok” 

otthonai voltak, néhány más épületben a gyár – úgymond – kocsisudvar elnevezéssel 

mondott szállítási, karbantartási és telep rendbentartási munkáknál foglalkoztatott 

személyek lakták. Akkori elnevezéséből is kitűnt: Bikási út, Bikási sor, sőt akadt olyan 
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emlegetés is, hogy “kocsis udvar.”
336

 A leírás legérdekesebb eleme, hogy az elbeszélő már 

a saját visszaemlékezései alapján, az 1930-as évek második felében hallhatta a „kocsis 

udvar” elnevezést és megpróbálta értelmezni a saját tapasztalati mezőjében. Valójában a 

kocsis udvar, vagy kocsis ház elnevezés valóban a gyár kocsisának az istállóval egy 

épületben található lakása volt.
337

 A későbbiekben feltehetőleg az istálló részt is lakássá 

alakítottak, de erre vonatkozó dokumentumot nem találtam.  

 Az 1880-1900-as években készültek el a Kaszinó-sor tisztviselő és munkásházai.
338

 

Ennek közelében, az 1880-as években létesült egy újabb nagyobb teleprész, az ún. 

„Amerika”, a hegyoldalba építve. Két, egymás fölött futó utcája volt: az Alsó Tátra sor és a 

Felső Tátra sor. A telepiek között használt megnevezés az Alsó-Amerika és a Felső-

Amerika volt. Földszintes házak voltak, kis kertel, disznóóllal és az Acélgyári úton álló 

házakhoz képest kisebb szobakonyhás lakásokkal. Egy visszaemlékezés alapján: „A 

nagyon szűk kis otthonok csak jó néhány év után bővültek úgy, hogy a szoba, éléskamra 

méretezésű helyiséghez az épülettel szemben emelt házsorban kicsiny konyhákat létesítettek 

a lakóknak. Ám a mellékhelyiségek stb. külön deszka épületekben álltak mindvégig és 

vezetékes ivóvíz (nyomócsapos kutakkal) csak a húszas évek közepén jutott fel 

Amerikába.”
339

  

 A gyár munkáspolitikájának fontos része volt, hogy lehetővé tette, hogy a dolgozói 

saját tulajdonú házakhoz jussanak. A Jónásch-telep, amely Jónásch Antal bánya- és 

kohómérnök nevéhez köthető, az acélgyártól Dél-Keletre, a hegyoldalban került 

kialakításra. A kertesházas telepnek való helyet 1906-ban vásárolta meg a gyár Kretsch 

földbirtokostól és jelentős kamatmentes kölcsönnel támogatta az itt építkező dolgozóit. A 

telepet alkotó utcák nevei a következők voltak: Határ út, Ilona út, Akácos út, Járdánházi 

utca (ma Kandó Kálmán utca), Jónásch körút. A telep jellegzetes típustervek alapján 

készült. A „hegyes” homlokzatú házaival újabb vidám, játékos arcát mutatta az acélgyár 

kolóniájának. 

 Az acélgyártól Észak-Nyugatra, valamint a salakhegyet övező dombhátakon 1929-

ben a Luby-parcellákon épült a Szent Ferenc-telep. Ezek is kizárólag a gyár munkásainak 

tulajdonában voltak. „Jellemző volt az is, hogy az itt építkező gyári dolgozók a »jobb gyári 

munkások« közé tartoztak, s ez a minősítés éppen a gyár nyújtotta kölcsönöknél esett latba 
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különösen. Tíz évre szólt a kamatmentes kölcsön (4-6 ezer  ) s nem ritkán önköltségi áron 

juthatott hozzá az érintett dolgozó némely építkezési anyaghoz a gyár készletéből. Szép kis 

utcácskákká alakultak ki a kertes, mutatós házak, jött létre a Gömöri, a  oprád, a Fenyves, 

a Rózsa Ferenc utca. […] utcácska végében, a fenyőkkel borított hegyoldal tövében volt 

egy bővizű forrás, melynek hozama mellett, esőzések után a hegyoldalból lefolyt vízzel 

egyesülve […] tavacskát formált ki.[…] az első, mellette épült házat gyári huzalmű 

közismert felvigyázó, Kuhár János bácsi építette fel.”
340

 Innen kapta a 70-80 cm 

vízmélységű tavacska a Kuhár-tó nevet. A telepi gyerekek egyik kedvenc pancsolóhelye 

volt a második világháború utáni megszüntetéséig. A Ferenc-telepről és a Jónásch-telepről 

Szabó Zoltán is elismerően írt: „Hátrább a Liptai-soron és a Szent Ferenc-telepen saját 

házak vannak. Vállalati kölcsönből építették fel őket a jobban kereső munkások. 56 ilyen 

ház épült az utóbbi időkben, rendesen a legmodernebb igényeknek megfelelően, nagy 

ablakokkal, kert közepére.”
341

 

 A kolónia talán legkülönösebb része volt az úgynevezett „Dühöngő”. Ezek a házak 

a Jónásch-telep közelében álltak, a telep többi, építészetileg gyengébb házaihoz hasonló, 

földszintes, szobakonyhás lakásokkal. Hivatalos dokumentumokban nem találkoztam 

ennek a teleprésznek az elkülönítésével, így az adatközlőktől kapott információkra 

hagyatkoztam. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a Kolóniára költözők büszkeségük és emberi 

tartásuk alapvető elemeként értékelték lakókörnyezetük makulátlan rendbentartását és ezt a 

gyár vezetősége is elvárta tőlük. Ha valaki nem felelt meg az előírásoknak, nem tartotta 

rendben a környezetét, vagy rendbontást követett el, a „Dühöngőbe” költöztették. „A 

dühöngővel kapcsolatban az volt a helyzet, hogy ha két szomszéd összeveszett, bementek a 

gyárigazgatóhoz panaszkodni, mert volt ilyen fogadónap, amikor lehetett beszélni vele. 

Aztán kivizsgálták a helyzetet, és aki a vétkes volt, az kikerült a dühöngőbe. Onnan aztán 

nem jöhettek vissza, csak majd esetleg a fiai, mert ez nem szállt apáról fiúra.”
342

 

 A fizikai környezet leírását mentális térképekkel egészítettem ki, amely módszer 

alapvető jelentősége, hogy a földrajzi térre vonatkozó adatok helyett az adott térre 

vonatkozó tudást térképezi fel, azaz a tudati jelentésstruktúrákat viszi térképre. Letenyei 

László fogalommagyarázata alapján a kognitív térképek  reprezentálják a „térbeli valóság” 

tudati képét, a városról a városlakók fejében kialakult véleményeket. A módszer a 

különböző diszciplínák határterületén mozog és érinti az antropológia, a pszichológia, a 
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földrajz és a térképészet tudományterületeit is. A mentális térképek ezen kognitív térképek 

„megrajzolt” vagy „elmesélt” lenyomatai.
343

 Kevin Lynch
344

 szerint – aki a mentális térkép 

(mental map) fogalmát bevezette – a „városolvasatok”, a város mentális térképe 

nagymértékben attól függ, hogy a város melyik pontjáról, illetve melyik társadalmi csoport 

szemszögébıl nézzük a várost. Ez annyit jelent, hogy a város bizonyos pontjai központi 

szerepet töltenek be néhány társadalmi csoport mindennapjaiban, míg egy másik terület 

„fehér foltként” szerepel „városolvasatukban”. Alapvetően meghatározza a mentális 

térképek létrejöttét, hogy az egyes társadalmi csoportok hogyan, milyen intézményeken 

keresztül kötődnek lakóhelyükhöz. A mentális térképek ritkán egyeznek a kartográfiai 

eszközökkel megrajzolt fizikai határvonalakkal. A „sűrűbb” pontok eltérhetnek a sűrűn 

látogatott körzetektől. Mindez csak úgy fogható meg, hogy az emberekkel folyamatosan 

beszélgetve, a szimbólumok szintjén is rögzítjük a csomópontokat, a gazdagabb, 

szegényebb területrészeket, a legaktívabb, vagy a passzív tereket.  

 Adatközlőimet arra kértem, hogy a kolónián belül mondják el, mutassák meg, 

azokat a helyeket, ahol naponta jártak, ahol szívesen tartózkodtak, és azokat a helyeket is, 

amelyeket bármilyen okból szándékosan elkerültek. Mindenképpen ki kell 

hangsúlyoznom, hogy adatközlőim mind kisgyermekek voltak az adott időszakban, így a 

számukra kedves, vagy fontos helyek csak részben tükrözhetik az akkori kolónia felnőtt 

lakosságának véleményét. Tekintettel arra, hogy a gyerekek minden esetben a felnőttek 

normarendszerét követik és a felnőttek véleményére odafigyelve alakítják saját 

értékrendszerüket. Jelentősnek tartottam felmérni megítélésüket lakókörnyezetük 

közvetlen és távolabb eső területeiről. Ennek alapján azt kértem, hogy a kolónia területeit 

pontozzák egy 0-10-es szimpátiaskálán, ahol 0 jelentette a legrosszabb, 10 a legjobb 

értéket. Tíz pontot kapott az a hely, ahol a legszívesebben laktak (volna), vagy ahová a 

legszívesebben jártak, akár ismerőshöz, rokonhoz, vagy egy séta kapcsán. 5 jelentette az 

érzelmileg semleges helyeket.  

 A válaszok mindenek előtt a két végletet, a 10 pontot kapott helyeket és a kevésbé 

kellemes, vagy tiltott részeket tartalmazták, a passzív terekre külön kérdést kellett 

feltennem. A megjelölt vagy megmutatott utcák után rajzolt térképeket egymásra 

helyeztem és az összesített eredmények alapján az egyes területeket elhelyeztem egy 

szimpátiaskálán. Ennek alapján a visszaemlékezők számára a „legjobb”, legkellemesebb 

hely az Acélgyári út volt, annak is az iskolához és a korcsolyapályához közel eső része. 
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Ebben még az is egyetértett, aki nem az Acélgyári úton lakott.  A gyerekek kedvenc helye 

volt a patak is, amely keresztülszelte a kolóniát, de leginkább az acélgyári út elején, a 

katolikus templom és az evangélikus templom mögötti részen játszottak rajta. Innen jártak 

föl az úgynevezett Kucor hegyre is, amelyen az evangélikus templom állt. Hasonlóan 

fontos hely volt a „Gyármögött” teleprésznek a futballpályája. Szintén a kedvelt helyek 

között található a Dolinka, az erdei játszóterével és a télen ródlipályává alakuló útjával. 

Talán csak azért veszített 1 pontot a korcsolyapályához képest, mert a gyár előtt, a 

tisztviselői házak mellett/mögött vezetett fel az út hozzá. Egy adatközlőm azt említette, 

hogy nem szerették, ha a gyerekek arra felé játszanak, vagy futkosnak, nem volt szabad 

hangoskodni. Ebből az okból kifolyólag is kevésbé kedvelt hely volt a gyárhoz közelebb 

eső tisztviselői házak környéke. Többen említették, hogy ott olyan gyerekek laktak 

(tisztviselő gyerekek), akik kilógtak a sorból, nem nagyon keveredtek a munkások 

gyerekeivel. „Gimnáziumba kocsi vitte őket. Két soros pad volt a kocsin, úgy volt 

kiképezve és úgy mentek a gyerekek.”
345

  

 Az acélgyári temetőt csak külön kérdés után jelölték meg, mint látogatott 

területet.
346

 Ahogy az alábbi térképen látható, Salgótarjánban nem alakult ki sem külön 

acélgyári parcella, sem (a diósgyőri vasgyári temetőre jellemző) külön „tiszti sor”.
347
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Ez utóbbinak egyik jelentős oka az volt, hogy a gyár vezetőit és tisztségviselőit általában 

nem Salgótarjánban temették el. Igyekeztem felkutatni minél több második világháború 

előtti egyértelműen az acélgyári kolóniához köthető sírt. Jól látható, hogy minden 

parcellában található elszórtan, a leggyakrabban mégis talán az acélgyárhoz legközelebb 

eső IV. parcellába temetkeztek.  Az úgynevezett „Régi központi temető szomszédos volt a 

„Zagyva-rakodóval”, és a temetőnek kijelölt hegyoldalt az acélgyári kolóniától az 

iparvasút vágánya választotta el. Rákérdezve kiderült, hogy minden család rendszeresen 

kijárt a temetőbe. Leginkább halottak napján, de voltak akik karácsonykor és az elhunytak 

születésnapján, névnapján is látogatták a sírokat. A halottaknapjához kötődő szokásokat a 

továbbiakban még részletesen ismertetni fogom.  

 A semleges helyeket tehát az alapján soroltam be a skálába, hogy csak rákérdezés 

után értékelték őket, önállóan „nem jutott eszükbe”, pedig az utólagos kérdésfeltevés után 

a válaszokból kiderült, hogy gyakran használt területek voltak. Ilyen semleges helynek 

számított a kórház, a kaszinó az élelmezési bolttal és a temető.  

 A mentális térképek alapján kitűnik, hogy bár a salgótarjáni kolónián nem voltak 

utcánként vagy soronként elkülönítve a tisztviselők, mégis lakásaik környezete mentálisan 

kiemelkedett a munkások által használt térből. A gyerekek ha lehetett a telep más részeit 

használták, az utca más részein közlekedtek, még a beszédüket is lehalkították ha a 

tisztviselők környezetébe értek. Az Acélgyári út minden tekintetben a gyár főutcájaként 

értelmezhető. A fősorompótól a gyárkapuig, a két oldalon álló jegenyesorával, rendezett 

lakóházaival a Rimamurányi vállalat reprezentatív utcája volt. A gyerekek játéktere nem 

véletlenül szorult a „Fasoron” kívülre. Minél messzebb helyezték játékterüket a gyártól és 

a tisztviselők házaitól, annál szabadabban játszhattak. Az utca középső részén 

elhelyezkedő iskola előtti játszóparkot passzív térként említették, szinte alig használták, a 

fősorompóhoz közelebb lévő korcsolya pályát látogatták gyakrabban.  

 Az ózdi kolóniához hasonló „kasztrendszerről” nem beszélhetünk Salgótarjánban, 

de a lakások nagysága, komfortfokozata, és távolsága a gyártól jellemezte lakója szakmai 

elismertségét, beosztását, családi állapotát, vagyis a társadalmi hierarchiában elfoglalt 

helyét. Amikor első alkalommal kapott valaki a gyártól lakást, akkor nagy valószínűség 

szerint az Ózdi úton, Járdánházi úton vagy a Bikási úton kezdte az életét, később a gyár 

megbecsülése jeleként költöztette át a Salgó útra, Acélgyári útra vagy a Liptay-sorra. Bár a 

két világháború között folyamatosan emelkedett a magántulajdonú házak száma, a 

munkások nagyobb része mindvégig bérleményekben élt. 
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III.2. Munkás és munkáltató 

 

 A munkás és munkáltató viszonyát minden vállalat esetében első sorban országos  

szinten törvényi rendelkezések szabályozták. Természetesen nem volt ez alól kivétel a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. sem. A 19. században a munka a magánszféra körébe 

tartozott és kimondottan patriarchális rendszer szabályozta.
348

 Mindkét fél bizonyos 

kötelességekkel tartozott a másiknak és ezek a kötelességek természetesen 

aszimmetrikusak voltak. A kötelességek és kötelezettségek konkrét formáit azonban nem 

írta elő a törvény kötelező módon, ami a liberális jogfelfogásból fakadt.
349

 Lássuk röviden 

az említett törvényeket: a munkaviszonyt Magyarországon az 1872-es Ipartörvény, az 

1875-ös Kereskedelmi törvény, majd hosszú időre az 1884-es évi VIII. új Ipartörvény 

szabályozta. A munkavédelem terén az 1872. és főként az 1884. évi XVII. törvénycikk 

hozott jelentős változásokat, amely kimondta, hogy minden tulajdonos köteles biztosítani 

gyárában a biztonságos és egészséges munkavégzés, a munkavédelem feltételeit.
350

 Ezt 
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 1872. évi VIII. törvénycikk, III. fejezet 69. § Minden gyáros köteles gyárában saját költségén mindazt 

létesiteni és fenntartani, a mi tekintettel az iparüzlet és telep minőségére, a munkások életének és 

egészségének lehető biztositására szolgál. Valamint az 1884. évi XVII. törvénycikk: 

114. § Minden gyáros köteles gyárában saját költségén mindazt létesiteni és fentartani, a mi tekintettel az 

iparüzlet és telep minőségére, a munkások életének és egészségének lehető biztositására szolgál. (30. §) 

115. § Tekintettel a fennálló népoktatási törvényekre is: 

10 éven aluli gyermekeket épen nem, a 10 évet meghaladott, de a 12 évet még el nem érteket csak az 

iparhatóság engedélye mellett szabad gyárakban munkára alkalmazni. 

Az engedély csak akkor adandó meg, ha vagy az iskola rendes látogatása a gyárban való alkalmazással 

megegyeztethetőnek mutatkozik, vagy a gyáros részéről külön iskolák felállitása által a gyermekek 

oktatásáról az iskolahatóság rendeletei szerint kellő gondoskodás történik. 

Kik a 12 éves kort meghaladták, de a 14 éves életkort még be nem töltötték, gyári munkában naponkint csak 

8 óra hosszat foglalkoztathatók. 

Oly ifjak, kik a 14 éves életkort betöltötték, de a 16 évest még el nem érték, naponkint csak 10 órai 

munkaidőre alkalmazhatók. 

Ezen törvény 62. §-ának b) pontja, valamint a tanonczok éjjeli munkájáról szóló 65. §-a a 16 éven aluli gyári 

munkásokra is kiterjesztetik. 

116. § A 16 évet még be nem töltött munkások vagy éppen nem, vagy csak bizonyos föltételek mellett 

alkalmazhatók azon iparágakhoz tartozó gyárakban, melyek egészségteleneknek vagy veszélyeseknek 

nyilvánittattak és egyáltalában csak oly munkára alkalmazhatók, mely egészségüknek nem árt és testi 

fejlődésüket nem gátolja. 

Az egészségtelen és a veszélyes iparágak lajstromát a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister 

rendeletben fogja megállapitani; ezen rendeletben egyszersmind azon föltételek is meghatározandók lesznek, 

melyeknek megtartásával 16 éven aluli munkások ily iparágakban vagy azok némelyikében alkalmazást 

nyerhetnek. 



 

93 
 

követte az 1891-es kötelező betegbiztosítási törvény, illetve az ugyanezen évben 

keletkezett vasárnapi munkaszünetről szóló törvény és az 1893-as XXVIII. törvénycikk az 

ipari balesetmegelőzésről és az iparfelügyelők intézményéről rendelkezett.
351

  

 E szabályozások megszületését és törvénybeiktatását heves viták előzték meg. A 

korabeli sajtóban félelemmel és idegenkedéssel fogadták az általános társadalombiztosítás 

és a szegénysegélyezés ötletét, mert a liberális felfogás szerint a kommunista javaslatok 

lényege a javakat közös fogyasztása, amely egyet jelent azzal, hogy tekintet nélkül egyéni 

eredetükre, nem ugyanazoknál a személyeknél jelentkeznek előnyei, mint terhei. Tehát a 

rendszert a liberális gondolkodók tulajdonképpen igazságtalannak tartották.
352

 

Véleményük szerint a kommunizmus az egész szegénysegélyezést jellemzi, s a 

munkásbiztosításnak éppen az ad létjogosultságot, hogy általa szűkebb térre szorul a 

kommunizmus, mivel a biztosított munkások többé nem szorulnak a szegénygondozásra. 

Összegezve tehát a liberális szemléletmód szerint a kötelező biztosítás, amikor 

kényszerszolidaritást vezet be, tulajdonképpen a magánviszonyoknak arra a területére hatol 

be, ahol a spontán módon alakuló társadalmi kötelékeknek kellene helyet hagyni. A 

törvényelőkészítés folyamán ez mint a magánjogi alapról való letérés jelentkezett. Viszont 

a Kereskedelmi és Iparkamarák között is volt olyan, amely megállapította, hogy a 

magánjog keretei között maradva, ahova a munkaviszony tartozott, nem lehet megoldani a 

balesetekből kifolyólag nehéz helyzetbe került munkások segélyezését, ezért azt közjogi 

alapra kell helyezni.
353

 Még az 1907-es törvény parlamenti tárgyalásánál is fölmerült, hogy 

legalább a jobb módú munkások esetében meg kellene őrizni a „magánjogi alapot”.
354

 Mire 

                                                                                                                                                    
Nők szülés után négy hétig szerződésileg kötelezett munkájuk teljesitése alól a szerződés megszünése nélkül 

felmentvék. 

117. § A munkásoknak munkaközben ugy délelőtt, mint délután, fél-fél órai, délben pedig 1 órai szünidő 

engedendő. 

Azon gyárakban, melyekben a munka éjjel-nappal foly, a gyáros az éjjeli munkára alkalmazott munkások 

kellő felváltásáról köteles gondoskodni. 

A nappali munkát reggeli 5 óra előtt kezdeni és esti 9 órán túl kiterjeszteni nem szabad. 

118. § A gyáros köteles munkása bérét készpénzben és pedig - ha máskép nem egyezkedett - hetenkint 

kifizetni. 

Árúkat és szeszes italokat munkásainak nem hitelezhet. 

Lakással, tüzifával, földhaszonélvezettel, rendes élelmezéssel, orvossággal, orvosi segélylyel azonban a 

munkást, ha ez beleegyez, elláthatja s az értük járó összegeket a bérfizetés alkalmával béréből levonhatja. 

Ugyanezen feltétel alatt láthatja el a gyáros a munkást a gyárában készülő czikkek előállitására szükséges 

szerszámokkal és anyagokkal is, ha ezeket szerződés szerint a munkás sajátjából tartozik megszerezni. 
351

 E törvényekről bővebben lásd: Bódy 2001. 
352

 A kötelező biztosítás és a liberalizmus elvi ütközéséről lásd Bódy 2010: 75-90. 
353

 Pozsonyi kamara felterjesztése. MNL OL K 231. 39. cs. 
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 Földes Béla felszólalása. Képviselőház Naplója. V. köt. 110. ülés 1907. febr. 16. 
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a hivatalos törvényi szabályozás megindult, egyes  nagyvállalatok már kiterjedt szociális 

intézményhálózattal rendelkeztek, tagjaik számára segélyeket, biztosításokat és 

nyugdíjakat nyújtottak. Számos ipari cég kulturális létesítményeket, olvasóköröket 

működtetett, valamint különféle sportegyesületeket hozott létre. Természetesen egy 

profitorientált vállalattól érthető módon mindezt nem a szolidaritás vagy a karitatív 

tevékenység jegyében tették, hanem, hogy a munkásaik számára teremtett minél jobb 

munka- és életkörülményeket biztosítván a termelés zavartalanságát elősegítsék.  

 Mint már volt róla szó, a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. országos 

viszonylatban is kiterjedtnek számító szociális intézményrendszerrel rendelkezett, 

amelynek kezdeményei már a 19. század első felében megjelentek. Egyik elődszervezete, a 

Murányi Unio 1809-től munkásai számára társládát tartott fenn és pédáját több vasipari 

társulat is követte a térségben. A fúzió után az egységek társpénztárai 1882-ben egyesültek 

és kiterjedt jóléti intézményhálózat jött létre.
355

 A vállalati társpénztár az önsegélyezés 

egyik lehetséges formája volt. Különösen a bányászatban és a kohászatban volt elterjedt a 

társláda (más néven társpénztár) intézménye. Szervezeteik egyszerre töltötték be a beteg- 

és nyugdíjbiztosító feladatait, de kezdetben baleset esetén tagjai nem részesülhettek 

juttatásokban. A társládatagság balesetbiztosítást országos szinten csak 1907-től jelentett, a 

Rimamurányi vállalatnál azonban már 1889-től bevezették a baleseti kártalanítás is. „A 

gyári és bányaüzemek nyomán járó    fájdalom nem éppen ritka    balesetek anyagi 

nyomorúságán enyhítendő, a társulat már az 1898. évben balesetkártalanító intézményt 

alapított. Ez intézmény célja a baleset által előidézett részleges vagy teljes 

munkaképtelenség eseteiben a balesetet elszenvedett tag részére egy az alapszabályok 

idevágó szakaszainek megfelelő egyszer és mindenkori segélyt nyújtani, emellett azonban 

az illatőnek a társládaintézmény keretében szerzett nyugdijigényei egészben megmaradnak.  

 Halálos baleset alkalmával a baleseti segély az illető családjának vagy más 

hozzátartozójának fizettetik ki. Ez a legmagasabb segély az elhalálozott tag napi 

keresetének 500 szoros összegében van megállapítva. A balesetbiztosítás összes költségeit 

a társulat viseli, a munkásokra e címen semmiféle teher nem hárul. A biztosítási alap 

vagyona a társ- és betegsegélyező pénztár vagyonától elkülönítve kezeltetik, de az 

intézmény kezelése a társládai bizottságok hatáskörébe van utalva, e tekintetben tehát az 

ott elmondottak mérvadók.”
356
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 A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság bányatárspénztárának alapszabálya (1929). 
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 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság és társvállalatai jóléti intézményeinek ismertetése, 

“Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1913. (Szerző nélkül), 179. (A továbbiakban Rima 
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 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság társ- és betegsegélyező 

pénztára két, azelőtt egymástól függetlenül működő pénztár egyesüléséből származott. 

Ezek egyike a Rimamurányi kerület társ- és betegsegélyező pénztára, másika a 

Salgótarjáni kerület társ- és betegsegélyező pénztára. E két intézmény egyesülése a királyi 

bányahatóság jóváhagyása mellett 1902. évi január 1-jével ment végbe és az egyesülésre 

vonatkozó intézkedések az alapszabályok 46. paragrafusában lettek lefektetve.
357

 „A 

társpénztár célja és rendeltetése beálló munkaképtelenség esetére férfitagjait, valamint 

elhalt munkás, illetve nyugbéres özvegyét az alapszabályszerűleg megállapított nyugbérrel 

ellátni s az apa elhalálozása esetén bizonyos korig az árvákat nevelési segélyben 

részesíteni.”
358

  A balesetbiztosítási alapnak 1913-ban már 17 000 tagja volt, szinte a teljes 

munkáslétszámot lefedte
359

 társláda pontos elszámolását minden naptári év végén 

elküldték a bányahatóságnak és minden társulati telepen kiplakátolták falragaszok 

formájában, tehát széles nyilvánosságot kapott.   

                                                                                                                                                    
1913.) A kiadvány scannelt változatának rendelkezésemre bocsájtását ez úton szeretném megköszönni Liptay 

Péternek. Az eredeti példány magángyűjtemény. Tetmajer Alfréd vezérigazgató úr hagyatékából - Nagy 

Zoltán anyagai között található. 
357

 Részletesebben a fent említett 1913-as publikáció jegyezte fel a társpénztárak történetét:  „1. A 

Rimamurányvölgyi társpénztár eredete jóformán a társaság gyárainak alapításával egy idejű, amennyiben az 

első társpénztári intézetet a ‘Murányi Unio’ munkásai részére már 1809. évben alapította. Tevékenysége 

körülbelül ugyanazon téren mozgott, mint a mai intézményé, ámbár írott alapszabályai nem maradtak fenn. 

Ez a társpénztár 1852. évig maradt működésben, amikor is a „Murányi Unio”-nak a „Rima Coalitio”-val való 

egyesülése alkalmából az intézetnek 22.000 váltó forintot tevő vagyona a tagok kérelmére és a 

bányatörvényszék hozzájárulása után az érdekeltek között felosztatott. Ugyanekkor szünt meg a ‘Rimai 

Coalitio’ társpénztára is, melyről még kevesebb irott adattal rendelkezünk. Annyit tudunk mindössze róla, 

hogy 1816-ban keletkezett s a Coalitio részéről évi 200 forint segélyadományban részesült. E két 

intézménytől a mai társpénztárra tehát semmi vagyon át nem öröklődött; ellenben a ‘Gömöri Vasművelő 

Egyesület’ által Ozdon 1847-ben alapított társpénztár csekély pénzkészletét (pontos számadat nincsen) 1857-

ben, amikor az idevágó bányatörvénybeli intézkedéseknek megfelelő - a mai társládai intézmény egyik fő 

alkotó elemét képező ‘Rimamurányi kerületi társpénztár’ megalakult, ennek utalta át.  

2. A Salgótarjáni vasfinomító munkásainak társ- és betegsegélyező pénztára ideiglenes szabályok keretében 

már a társulat alapítását követő évben, tehát 1869-ben alakult meg; hatóságilag jóváhagyott alapszabályok 

keretében való működését azonban csak az 1873. évben kezdte meg.Ezek az alapszabályok 1882-ben - 

amikor a Salgótarjáni vasfinomító a Rimamurányi vasmű egyesülettel összeolvadt - kezelési tekintetben némi 

módosítást szenvedtek s a ‘Rimamurány-Salgótarjáni vasmű részvénytársaság slgótarjáni kerület munkásai 

társpénztári intézete alapszabályai’ elnevezés alatt lettek bányahatóságilag jóváhagyva. A rimamurányi és a 

salgótarjáni kerület társ- és betegsegélyező pénztárai 1902. évig külön kezeltettek, amennyiben azoknak 

egymástól eltérő vagyoni állása a nyugdíjigények tekintetében egyező elbánást az ideig nem tett lehetővé. Ezt 

a különbséget a társulat bőkezű adományai időközben kiegyenlítvén, 1902. évben a társládák végleg 

egyesítettek s az egyesített intézetek ügykezelése a ‘Rimamurány-Salgótarjáni vasmű részvénytársaság 

társpénztárának alapszabályai’ elnevezés alatt 1902. október hó 16-án bányahatóságilag jóváhagyatott. A fent 

megnevezett társ- és betegsegélyező pénztár az 1854. évi május hó 23-án nálunk is érvényesített osztrák 

bányatörvény 210-213. §-ai, valamint az ezt kiegészítő, a munkások betegség esetén való segélyezését 

rendező 1891: XIV. törvénycikk rendelkezéseinek megfelelően van szervezve.” Rima 1913: 177-178. 
358

 Rima 1913: 177. 
359

 Nagy Péter elemzése. Nagy 2012: 49. 
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 Az 1884. évi ipartörvény tette lehetővé az önálló iparosok részére, hogy a segédek 

önkéntes alapon betegsegélyező pénztárt hozzanak létre munkahelyükön, ezeket az 

ipartestületek ellenőrizték.
360

 A salgótarjáni önálló iparosok számára az ipartestület 1886-

ban alapult, főként a tagok befizetéseivel, kisebb részben a munkaadók hozzájárulásával 

működött. A 200 ipartestületből 87, az ipartársulatokból 52 létesített betegeket segélyező 

intézményt.
361

  

  „Az az iparos, aki képesítéshez kötött ipara gyakorlásával önként felhagyott, mint 

önkéntes tag mindaddig az ipartestület kötelékében maradhat, amíg a tagsági díjakat fizeti, 

azonban az ipartestületben sem cselekvő, sem szenvedő választójoga nincs. A gyárosok 

önkéntes tagokul beléphetnek az ipartestületbe, ha kötelezettséget vállalnak arra nézve, 

hogy legalább öt éven át az ipartestület tagjai maradnak és a gyárosokra megállapított 

felvételi és tagsági díjakat fizeti.”
362

  Az említett tagsági díj 1934-ben már 60 P volt. A 

salgótarjáni gyár igazgatóságát 1937-ben bizalmas levélben felszólították, hogy lépjenek 

be az Ipartestületbe. Az iparügyi miniszter arra hivatkozott, hogy a salgótarjáni 

gyárigazgatók közül egyedül az acélgyári igazgató nem volt még tagja a testületnek. Az 

ügy folytatásaként Fabini Henrik, az akkori gyárigazgató körlevelet intézett az Üveggyár, 

Hirch gyár és a Kőszénbánya igazgatóságához, hogy megtudja, ők vajon valóban tagjai 

voltak-e az Ipartestületnek, de legnagyobb meglepetésére kiderült, hogy egyikük sem volt 

                                                 
360

 1884. évi XVII. törvénycikk IV. fejezet az ipartestületekről és a segélypénztárról: 142. § Addig is, mig 

általában a segédek és gyármunkások segélyezési ügye külön törvény által rendeztetik, a testülethez tartozó 

iparágak segédeinek segélypénztárai tekintetében a következő határozatok irányadók. Segélypénztárnak 

létesitését a békéltető bizottság segédtagjainak választására összehivott ülésen (141. §) a segédek többsége 

határozza el. Ezen határozat alapján a békéltető bizottság összes iparos- és segédtagjai az e végből az 

iparhatósági biztos által egybehivott és elnöklete alatt megtartandó ülésben a segélypénztár alapszabályait 

megállapitják. Ez alapszabályokban meg kell határozni: a) mily pénzekből és járulékokból alakitandó a 

segélypénztár; b) mely esetekben van a segédnek igénye segélyre; c) mi a segély legnagyobb mérve, a melyre 

a segédnek igénye van. 143. § A segédektől követelhető hozzájárulás nem lehet nagyobb, mint heti bérük 3 

százaléka. Ez a hozzájárulás hetenkint szedendő be, illetőleg az iparos által a segélypénztár számára 

beszolgáltatandó. Az iparos minden egyes segédje után a segélypénztárhoz hozzá tartozik járulni; a 

hozzájárulási összeg azonban az alapszabályok szerint a segédre nézve megszabott járulék harmadrészét meg 

nem haladhatja. A segélypénztárból nyerendő segélydijak sem végrehajtásilag le nem foglalhatók, sem másra 

át nem ruházhatók. A felvett segélydijakról a segélypénztárba beszolgáltatott nyugtatványok 

bélyegmentesek. 144. § Összebeszélés folytán bekövetkezett munkaszünetelés esetén a segélypénztár a 

munkaszünetelés tartama alatt az összebeszélésben résztvevő segédnek - igazolt betegség esetén kivül - 

segélyt nem adhat. 145. § A segélypénztár kezelésében az iparosok és a segédek egyenlő számban vesznek 

részt. A segélypénztár kezelő bizottságának elnöke az ipartestület elnöke. 146. § A segélypénztárak nem 

tekintetnek szövetkezeteknek; alapszabályaik a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister által a 

belügyi ministerrel egyetértőleg hagyatnak jóvá s kezelésük a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

minister által ellenőriztetik. 
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 Nagy 2012: 49. 
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 MNL OL Z 371 64. csomó 48. tétel A salgótarjáni ipartestület alapszabályai, 1934. január 4.  
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az. Az udavrias elutasító válasz után újabb miniszteri levél érkezett, amely keményebb 

hangnemben íródott és kilátásba helyezte, hogy ha önkéntes alapon nem lép be az acélgyár 

vezetősége az ipartestületbe, akkor „szolgálati úton a kellő lépéseket” meg fogják tenni. A 

széljegyzetelés alapján az acélgyár vezetősége (feltehetőleg maga a gyárigazgató, Fabini 

Henrik) nem értette, hogy vajon mit érthettek kellő lépések alatt. Viszont a levél hagneme 

miatt panaszt tett az iparügyi minisztériumnál. Kifejtette, hogy személyesen kivetnivalója 

nincs az önkéntes ipartestületi tagsággal, de nehezményezi, hogy nem tisztességes módon 

próbálják elérni céljaikat.
363

   

 A betegsegélyező pénztári tagság a tag és közvetlen családtagjai ingyenes kórházi 

kezelésre és ingyenes gyógyszerellátásra voltak jógósultak, ezen felül a biztosított munkás 

felesége a szülést követően gyermekágyi segélyben is részesült. Ha húsz heti kezelést 

követően a beteg teljes gyógyulására nem láttak kilátást, kezdeményezték a nyugdíjazását.  

A társládai és egyben betegsegélyező pénztári tagság a munkás keresetének 4%-ának 

levonsával járt, a társládai tagság külön csak 2% levonásával.
364

   

 Külön nyugdíjintézete volt a társulat tisztségviselőinek. A Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt. tiszti nyugdíjintézetének 1903-ban kötelező tagjaivá váltak a közös 

vezetésben levő Hernádvölgyi Magyar Vasipar Részvénytársaság és az Unio Cs. Kir. Szab. 

Vas- és Bádoggyár Társaság tisztviselői. A nyugdíjigény 10 évnyi tagság után 

kezdődhetett és 35 év szolgálat után a tag nyugdíja a fix fizetésének a teljes összegét 

érhette el. Az elhalt nyugdíjintézeti tag törvényes özvegye élete fogytáig, vagy újbóli 

férjhezmeneteléig a teljes összeg 2/3 részét kapta. A gyermekek pedig 20 éves korukig az 

édesapjukat megillető nyugdíj 10%-át, a teljesen árva gyermekek a nyugdíj 20 %-át kapták 

nevelési pótlék címen. A tiszti nyugdíjintézet vagyona a tagok járulékából, a társulat 

adományaiból és az élelmezési intézetek hasznának 1/3 részéből állt. 

 Egy 1913-ban publikált, vállalati érdekekből íródott kiadvány    megfelelő 

forráskritikával    számos fontos információval szolgál a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 

Rt. munkásjóléti intézményeivel kapcsolatban. A bevezető soraiban egyértelműen és 

nyíltan megfogalmazza a kötet célját: „A ‘Rimamurányi’ társulat vezetésében s a mult 

évtizedben irányítása alá került többi vasipari vállalatnál is kezdettől fogva az a törekvés 

nyilvánult meg, hogy munkásait és összes alkalmazottait necsak az anyagi érdekek 
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kötelékével vonja közelebb magához, hanem bennök a vállalathoz, annak sikereihez való 

őszinte ragaszkodás érzését is felkeltse. E törekvés nyomán támadt bensőségteljes viszony 

bélyegét hordja magán a társulat legtöbb jóléti intézménye, amelyek alapításánál és 

vezetésénél egyaránt gondoskodó szeretet nyilatkozik meg, cáfolatául ama rágalmaknak, 

melyek a munkaadó társulatokat kivétel nélkül és célzatosan mint olyanokat állítják 

pellengérre, amelyek a munkások anyagi és erkölcsi gyarapodásának érdekében semmit 

sem cselekszenek. Vajha a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság és 

testvérvállalatai jóléti intézményeinek alább következő részletes ismertetése valamivel 

hozzájárulna ama mesterségesen szakított rések betöméséhez, melyek ma a munkást a 

vállalkozóval való egyetértő bizalmas munkálkodás terén lépten-nyomon végzetesen 

akadályozzák.”
365

  

 Az intézmények bemutatása a vallással indul, a vállalat komoly hangsúlyt fektetett a 

munkásai valláserkölcsi vezetésére. 1912-1918 között összesen 47.571.32 K pénzösszeget 

költöttek templomok támogatására. Csak összehasonlításként egy 5 tagú munkáscsalád 

élelmiszerszükséglete egy héten: 1914-ben 24, 25K, 1915-ben 42,71 K, 1916-ban 

64,03K,1917-ben 79,15 K, 1918-ban112,83K volt.
366

 A fenntartott iskolák száma szintén 

jelentős volt. Az 1918. évben, tehát még pl. a salgótarjáni, nagy iskola megépülése előtt 

több mint 10 évvel a Rimamurány-Salgótarjáni Társaság 5 iskolakerületben tartott fönn 

elemi és iparostanonc iskolákat, amelyekben összesen 4060 diák tanult és 102 tanító 

oktatott rendszeresen.
367

  

 1908-ban a Társulat árvaházat is alapított Likéren 116 férőhellyel, a kor legmagasabb 

színvonalán, 300.000 K önköltségen.
368

 A 116 főre épült árvaház 1910-re népesült be 

teljesen. Kezdetben a nevelési tendőket 5 tanerő látta el. Az árvaház a szorosan vett 

tanítással nem foglalkozott, a gyermekek a társulat iskoláját látogatták. Egy 1918-as 

leírásban az alábbiakban határozzák meg az árvaház működését: „A gyermekek az 

intézetben gondos és szerető felügyelet alá kerülnek s jellemüknek erkölcsös irányban való 

fejlődésére és munkaszeretetük ápolására kiváló súlyt helyeznek. A tanulás után 

fennmaradó szabad idejüket az árvák könnyebb házi teendők elvégzésével, külső munkával 

és testedző szórakozással töltik. A tisztaság és rendszeretet felkeltése céljából a 
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növendékek maguk takarítják az összes általuk használt helyiségeket; a nagyobbak 

segítenek kisebb társaiknak az öltözködésnél, mosdásnál, fésülésnél; kerti munkát 

végeznek, résztvesznek az ásás, kapálás, veteményezés, ültetés, stb. munkájánál. A leányok 

varrást, foldozást és kötést tanulnak és felváltva dolgoznak az intézet varróműhelyében, hol 

az intézeti fehérnemű elkészítésénél és javításánál segédkeznek. Az árvák szellemi oktatása 

mellett különös gond fordíttatik azok testi fejlődésére is. Az árvaház berendezése 

mindenben megfelel a modern higénia követelményeinek, tágas nappali és hálótermek, 

hegyi forrásvezetékből kitűnő ivóvíz állnak rendelkezésre s az egész épület központi 

fűtéssel van ellátva.”
369

 

 Az elaggott, vagy megrokkant munkásoknak a vállalat a zólyom megyei Bikás 

községben egy „rokkanttelepet” rendezett be egy üzemen kívül helyezett vasgyár 

munkásgyarmatából még 1908-ban. A 15 házat felújították és kertet, valamint földet adtak 

mellé a telep lakóinak. Mivel a különböző telepeken élő munkások keresetének csak 

elenyésző részét képezte a lakbér és a vállalat lehetőséget biztosított a szövetkezeti 

lakásépítésre is, így önhibájukon kívül feltehetőleg elenyésző számban maradtak nyugdíjas 

korú munkások fedél nélkül és szorultak rá a „bikási munkásrokkanttelepre”. „A 

rokkanttelepre való felvételért azon társládai bizottsághoz kell folyamodni, melynek 

működési területén az illető nyugbéres lakik. A társládai bizottság indokolt előterjesztése 

alapján a felvétel felett a társulat vezérigazgatósága határoz.”
370

 

 A munkásjóléti intézmények és járandóságok vizsgálatakor nem szabad 

megfeledkezni a külön fejezetben részletesen tárgyalt szórakozási lehetőségekről sem.
371

 

Az olvasóegyleti tagság is járt biztosításhoz hasonló előnyökkel. Előfordult, hogy fizettek 

temetési hozzájárulást is egy-egy elhúnyt tagjuk hozzátartozóinak, bár ezek eseti segélyek 

voltak. „A társulat rendszeresített intézményei útján, de a maga részéről is  minden lehetőt 

megtesz ugyan, hogy a betegség, váratlan haláleset vagy egyéb szerencsétlenség által 

súlytott munkáscsaládok nyomorán enyhítsen, de az ezirányban megnyilatkozó igények 

teljes kielégítésére nem mindenkor képes. A társadalmi úton gyakorolható jótékonyságnak 

tehát még mindig elég tág tér marad nyitva. Ennek a feladatnak a társulat telepein alakult 

nőegyesületek elismerésreméltó buzgalommal igyekeznek megfelelni.”
372
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 A Rima, mint minden telephelyén, így Salgótarjánban is létesített élelmezési üzletet 

(hivatalosan provizorátnak, Salgótaránban leginkább magazinnak nevezték), ahol a vállalat 

alkalmazottai kedvezményesen tudtak vásárolni. Az üzletben csak a gyári dolgozók 

vásárolhattak és mindenki keresetének megfelelően hitelt kapott, amelyre szabadon 

költekezhetett. A fizetés alkalmával levonásra kerülő hitelezett összeg nem lehetett több a 

kereset kétharmadánál, a hiteleket egy külön könyvecskében vezették. Az élelmezési 

üzletek külön e célra szolgáló nagyobb vagy kisebb épületekben nyertek elhelyezést.
373

 

Salgótarjánban egy különálló épületben és a munkáskaszinó melletti kisebb épületben 

kapott helyet. Az 1913-ashoz hasonló leírás született Dullien Ferenc, az óriásvállalat 

igazgatóhelyettesének tollából 1928-ban, amelyet Nagy Péter elemzett tanulmányában.
374

 

Dullien többek is leírja, hogy a Rima abból a célból hozta létre az élelmezési üzleteket, 

hogy munkásai kedvezményes árú és jó minőségű élelmiszert és olykor ruhaneműt is 

vásárolhassanak a telepeken.
375

 Az élelmezési intézetekhez tartozó épületek és 

felszerelések a társulat tiszti nyugdíjintézetének tulajdonát képezték. Ezek az üzletek a 

beszerzett termékeket minimális haszonnal továbbították a fogyasztókhoz, és a teljes 

profitot a munkásjóléti egyesülésekhez juttatták: 1/3 részben a tisztviselők 

nyugdíjintézetéhez, 1/3 részben a munkások társládájához és 1/3 részben a munkások 

iskolaalapjához.
376

 Dullien Ferenc szerint azért volt minderre szükség, mert csak így tudták 

kiküszöbölni „az egészséges verseny túlkapásait”
377

 a munkáskolóniákon. Az 1913-as 

publikáció szerzője kicsit nyakatekerten így fogalmazott: „A társulat, tekintettel arra az 

általánosan ismert körülményre, hogy nagyobb munkástömegek összeverődésének helyein - 

főleg ha azok kereseti viszonyaik kedvezőek - a mindennapi szükségletek kielégítésére 

szolgáló élelmi és egyéb használati cikkek árai, megfelelő ellensúlyozó tényezők 

életbeléptetése nélkül, gyakran rendellenes magasságra emelkednek, munkásai megélhetési 

körülményeinek megkönnyítésére széles terjedelmű élelmező intézményt létesített.”
378

 

 Az üzletek a főbb élelmiszereken kívül ruházati árúcikkeket, zöldséget, gyümölcsöt 

és gabonaféléket is árultak.
379

 A hússal való ellátásra mészárosokkal szerződtek.
380

  

                                                 
373

 Rima 1913: 161. 
374

 Dullien 1928. Idézi Nagy 2012: 21. 
375

 Dullien 1928: 3-4. Idézi Nagy 2012: 49. 
376

 Rima 1913: 161. 
377

 Nagy 2012: 29. 
378

 Rima 1913: 161. 
379

 U.o. 163. 
380

 Dullien 1928: 3-4. Idézi Nagy 2012: 49. 



 

101 
 

 A munkáskolóniák építésénél, a házak mögött disznóólakat is létrehozott a vállalat, 

a családok megtermelhessék egyéni hússzükségletüket. A háború alatt kellett egyedül 

beszolgáltatniuk a vágásból származó húst. Egy 1917-es rendelkezés arra utasította a 

salgótarjáni kolónia lakosságát, hogy házi sertésvágás után az úgynevezett fehérárut az 

élelmiszerüzletbe bevételezzék, a húsáru pedig „kicsinyben maximális áron kiárusítandó” 

volt.
381

  

 A pékárut a részvénytársaság gőzsütödéiből szállították.
382

 A kenyér árát 

kalkulcióval állapították meg. Figyelembe vették a liszt árán felül a tüzifa minőségét, 

mennyiségét és az árát is. Az üzletvezetőket a gallyak maximális hasznosítására 

kötelezték.
383

 

 Két élelmezési főüzlete volt a vállalatnak, az egyik Salgótarjánban, a másik Ózdon. 

A salgótarjánihoz a salgóbányai melléküzlet tartozott, míg az ózdihoz a bánszállási, 

somsályi, járdánházai, nádasdi és lucabányai melléküzletek, valamint a likéri és vashegy-

rákosi fióküzletek.
384

  

 1917-ben szikvízgyárat
385

 is létesítettek Salgótarjánban és a nyári melegben a 

munkások ezzel csillapíthatták szomjukat. Az élelmiszerüzletek rendelkeztek egy 

boltvezetővel és egy pénztárossal, akik egymás munkáját is ellenőrizték. A salgótarjáni 

üzletben1926-ban Wach Frigyes volt, majd Brezina Gyula lett, 1927-ben pedig már 

Bodnár Mátyás töltötte be a tisztséget, míg a pénztáros végig Takács Gyula maradt. A 

salgóbányai üzleté ebben az időben Lipthay Elemér.
386

 A szigorú kontroll alatt működő 

üzletek kezelőit gyakran számon kérték. Bodnár Mátyást például 1927. június 9-én 

levélben utasítják rá, hogy adjon magyarázatot rá, hogyan lehetséges, hogy ugyanúgy 11 

embert alkalmaz, mint elődje, mégis 26 pengővel több költséget állapít meg rájuk? A 

válasz levél sajnos nem található az adott levéltári csomóban, de feltehetőleg azért 

cserélődik viszonylag gyorsan a salgótarjáni élelmezési üzlet kezelője, mert a gyárvezetés 

nem tűrt meg minimális pontatlanságot, vagy nyerészkedést sem.  

 A boltkezelők jutalékot kaptak, de nem egyenlő mértékben. A salgótarjáni kezelőjé 

magasabb volt, mint a salgóbányaié. Egészen pontosan a salgótarjáni kezelő az eladott áru 

után 5,5%-ban, illetve ital után 14,5%-ban, míg a salgóbányai az áru után 4%-ban és az ital 
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után 11%-ban részesült. Példának okáért Wach kezelőnek az 1926. december havára 

megállapított jutalékkulcsa a kiadáson felüli összegként 449,16 pengőt eredményezett, 

amikor a kenyér ára 0,5 pengő volt.
387

 Kétség kívül a salgótarjáni élelmezési üzlet 

legproblémásabb vezetője Zsarnay Zoltán volt.   nyerte meg a Szent Ferenc telepi 

fióküzlet vezetését is 1936-ban, amely leginkább azért volt jelentős, mert hosszas, éveken 

át tartó levelezés és elutasítások sora után végre sikerült elérnie a vállalat vezetőségének, 

hogy ha italmérést nem is (azt csak 1938-tól), de a dohányárusítást megkezdhessék benne. 

Még egy baráti levél is megőrződött a Dr. Eigner Tivadar miniszteri tanácsos, a magyar 

királyi dohányjövedék igazgatója részére, amely azt kéri, hogy a tanácsos úr referálja el a 

dohányárusítási engedélyt, mert hosszú út vezetett az engedély megszerzéséig és most 

elakadt az ügy, többszöri érdeklődésre azt a választ kapták, hogy a referens a tanácsos 

folyamatos elfoglaltságai miatt nem jut elé. Az elbírálást kérő levél feltehetőleg az eredeti 

másolat és aláírás nem szerepel rajta, így nem tudjuk ki írta.
388

  

 A salgóbányai üzlet vezetője ekkor már Pogáts István és a rovancsolások során nála 

általában mindent rendbe találtak. Nem úgy Zsarnay úrnál. 1938. nyarán 200 pengő 

pénzbüntetést kellett fizetnie, mert a salgótarjáni élelmezési üzletben saját maga és a 

személyzete részére külön bort vásárolt, így főbenjáró bűnt követett el, idegen árut tartot a 

társulati cikkek között. Más ízű és foktartalmú borral manipulált a korcsmában. A bírság 

megfizetése helyett ráadásul a kantinos segédjére igyekezett hárítani az ügyet és a bírság 

mérséklését kérte. Állítása szerint többször is vásárolt magának és a személyzetének bort, 

legutóbb egy 250 literes hordóval, de ezeket a borokat soha sem mérte ki „Amikor a 

kérdéses idegennek talált és látszó borért kérdőre vontam a kantinos segédemet, azt a 

választ kaptam tőle, hogy az igazán kis mennyiségben fogyó u.n. furmint bort régebbi 

maradványához    aminek az üveg aljában való állásából kifolyólag nem lehetett meg a 

szokott szesz tartalma    hozzáöntötte az olcsóbb fajta bort, ebből származott a talált és 

dokumentumként felhozott bor idegenszerűsége. Nincsen olyan italmérés a világon, ahol az 

állott és maradék bort ki ne mérnék s ezt tette a kantinosom is.”
389

 Zsarnay 

szavahihetőségét védve levelezik az ügyvédje útján a Hitelvédő Egyesülettel, sőt az 

Magyar-Olasz Bankkal is az ügyben, de nem a legudvariasabb formában. A vállalat 

szigorúan megtiltja neki, hogy magánlevelezésre a vállalati levelező papírt használja. 

Végül teljesen kikel magából, irónikus, fenyegető leveleket ír egyenesen az Országos 
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Védegyletnek. Dr. Karátson Antal baráti hanvételű levélben hívja fel a vállalat figyelmét 

az illetlen viselkedésére, amely nem csak rossz színben tünteti fel a vállalatot, de a stílusa 

miatt is vállalhatatlan. A levelet Biró Pál elnök úrnak címzi a Nádor utcába. „Azt hiszem 

hibája a magyar gazdasági életnek, ha ilyen hangú levelekkel szemben nem tesz semmit, 

pedig az illem, a jóízlés és minden művel emberhez illő kereskedelmi szokással is szöges 

ellentétben álló. [...] ... az ilyen lehetetlen hangú levéllel nem minket bánt meg, hanem azt 

a céget, amelyiket szolgálni úgy kellene, hogy szerencséjének tartsa és az üzleti illemet, 

mellyel szemben akármilyen előneve van, kötelességei is kell, hogy legyenek.”
390

 A Rima 

ismét megfeddi levélben Zsarnayt, hogy megfeledkezett a kereskedői jómodorról és 

itasítja, hogy csak és kizárólag udvarias hangvételű leveleket írjon. Végül az ügy 

rendeződött, Zsarnay befizette büntetését, bocsánatot kért és maradt üzletkezelő. A 

második világháborúba való belépésig már a helyén maradt. 

 Az eltérő forrástípusok egyértelműen pozitívumnak tartották a vállalat 

egészségügyi ellátórendszerét. A közegészségügyről még az 1876. évi XIV. törvénycikk 

rendelkezett, ebben határozták meg a magánkórházak felállításának rendjét és a kötelező 

védőoltások ügyét is.
391

 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. elődvállalatának 

tekinthető Salgótarjáni Vasművelő Egyesület vasfinomító gyárának vezetősége a dolgozók 

egészségvédelme érdekében kezdetben az iskola mellett egy négy ágyas betegszobát 

létesített és egy felcsert alkalmazott. Állandó orvosa ekkor még nem volt a telepnek. 

Salgó-Tarján első orvosát, Dr. Jungmann Mihályt hívták meg egészségügyi felügyelőnek, 

majdmiután 1872-ben kitört a kolerajárvány, sürgősen felépítették a vállalati kórházat és 

állandó orvosi ellátást is szerveztek a kolóniára.
392

 A kórháznak volt rendelője, műtője, 12 

ágyas férfi és 6 ágyas női kórterme, fürdőszobája, nővér és orvosi lakása és a lábadozó 
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 1. § A közegészségügy vezetése az állami igazgatás köréhez tartozik. 56. § Köz- és magán-kórházak 
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betegek számára fásított parkja. Külön járványkórházat is felállítottak nyolc ággyal és 

nővérlakással. A kolónia első orvosa dr. Vajda Ferenc lett.
393

  

 1881-től, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. magánkórházaiban az orvos 

pontos feladatait a személyre szóló szolgálati utasítása határozta meg, amelyek szinte 

hiánytalanul mardtak fenn. Dr. Rudnay Imre salgótarjáni társládai orvos szolgálati 

utasítása 1906-ból így foglalja össze a legfontosabb feladatait: Reggelente rendel, igazgatja 

a kórházat, a „nehéz” betegekhez házhoz megy. „A betegek gyógykezelése kórházban és 

saját lakásukon történik. A családtagok - a kikre nézve a társládai alapszabályok 

gyógykezelés tekintetében megszorítólag intézkednek - rendesen lakásukon gyógyítandók s 

csak kivételes esetekben - az ápolási és élelmezési költségek megtérítése mellett - 

gyógykezelhetők a kórházban.”
394

  

 Az orvos személyesen állította össze a betegek számára a heti étrendet és az étlapok 

alapján a társládai helyi bizottság alapján jóváhagyott árszabály szerint havonta 

utalványozta a kórházi betegek élelmezésének költségeit. Közegészségügyi feladatokat is 

ellátott, így köteles volt a munkások otthonait látogatni. Havonta minimum egyszer az 

iskolát is látogatnia kellett. A gyermekek „védhimlőoltását” is ő látta el, valamint az új 

munkások egészségügyi felmérését. 1-3 napnyi szabadságigényét a társládai bizottságnál 

kellett előre bejelentenie, ezen felül a vezérigazgatósághoz is kérvényt kellett írnia. Ebben 

az időszakban már szervezetten működő munkásbiztosítás működött a vállalatnál.  

 A salgótarjáni vállalati kórház megrendeléseit vizsgálva egyértelmű, hogy jelentős 

támogatásban részesítették a rászoruló családtagokat is a biztosított férfi jogán. A 

mindannapi fogyóeszközökön felül, mint a sebészeti vatta, kötszer és a különböző 

műszerek, rendszeresen találkozunk szemüveg, műszem, lúdtalpbetét és drágább 

segédeszközök, járógépek megrendeléseivel is. Az említett eszközök megrendelőlapján 

mindig név szerint föl vannak sorolva a rászorulók hogy kinek a részére rendeli a kórház. 

A férfiak csak kb. 50%-ban szerepelnek ezeken a listákon, közel ugyanakkora arányban 

olvashatunk női neveket és gyermekeket is. 1935-ben például Sztermen Ferencné, 

salgóbányai lakos gyermeke, Árpád részére rendelnek 62 P értékben járógépet a 

társadalombiztosítás terhére.
395

 Rendszeresen fordultak a vezérigazgatósághoz ezen felül is 

anyagi segítségért, általában fizetés előleget kértek gyógykezelésre, olykor a gyerek 
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egyetemi vizsgájára, gyerek kiházasítására. Ezeket az esetek túlnyomó többségében meg is 

kapták és havonta törlesztették.  

 1938-ban a rudabányai Beke Károly bányairnok kért jelentős támogtást a 

vezérigazgatóságtól, mert 4 éves csípőficamos kislányát Budapesten a Stefánia kórházban 

kellett műttetnie és kezeltetnie. A 11 hónapig tartó kezelés minden vagyonát felemésztette. 

Pontosan leírja a költségeit is. (90 P a havi lakhatásuk Budapesten, 70 P a speciális ágy 

elkészíttetése asztalossal, 40 P a speciális szék.) A 11 hónap alatt 30 P társpénztári 

támogatásban részesült, illetve a gyógykezelést és az utazást a társpénztár fedezte, mégis 

mindent egybevetve így is 900 P-be került a gyermeke gyógykezetetése, aminek még 

mindig nem értek a végére. Erre hivatkozva kereken 300 P támogatást kért, amelyet 

fenntartás nélkül meg is adtak neki.
396

  

 A négy társulati kórház közül az ózdi volt a legnagyobb, a salgótarjáni utána 

következett. Az ápolási feladatokat mind a két helyen irgalmas rendi apácák látták el. A 

vállalati kórház szigorú vezérigazgatósági felügyelet alatt működött, mondhatni, hogy az 

orvos minden lépését, minden egyes ellátást és gyógyszer vagy egyéb felszerelés 

beszerzését a vállalat vezérigazgatóságának jelenti kellett, a legtöbb esetben előre jóvá is 

kellett hagyatni. Jó példa erre a salgótarjáni főorvos, Dr. Dörflinger János levelezésének 

részlete a vezérigazgatósággal 1937-ből. „Azonban a gyakorlatban előadódhatnak olyan 

esetek, amelyeknek magánbetegként való kezelése orvosi etikai szempontból kifogás alá 

nem eshetnek, a betegnek anyagi kárt nem okoznak ellenkezőleg anyagi szempontból előnyt 

jelentnek.”
397

 Hivatkozik nemi betegre, aki nem akar megjelenni a nyilvános rendelésen, 

inkább másik orvohoz megy, vagy arra, aki nem akarja megvárni míg a hat pár antagonista 

foga hiányzik és nem akarja a társpénztár által engedélyezett kaucsuk protézist. A 

vezérigazgatóság levelében udvariasan elismeri a főorvos úr érveit, de szigorúan utasításba 

adják, hogy a körülményektől függetlenül társpénztári orvos társpénztári tagot, mint 

magánbeteget, nem kezelhet. Országos arányokat nézve elmondható, hogy 1938-ban még 

csak 304 kórház működött 50 ezer férőhellyel, így kb. minden 10 ezer felnőtt lakosra 54 

ágy esett, tehát egy ágyra kb. 185 lakos esett.  

 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű salgótarjáni kórházában ezzel szemben 2100 

dolgozóra esett 26 ágy, amely annyit jelentett, hogy ha ezt a számot megszorozzuk kettővel 

(a feleségekkel is számolva) akkor egy ágyra kb. 161 ember esett, tehát a vállalatnak jobb 
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volt a kórházi férőhelyekkel való ellátottsága, mint az országos átlag, persze ez messze 

nem volt még elegendő. Ennek hangot is adtak egy kérés elutasításakor. A helyi 

rendőrkapitányság érdeklődött 1935-ben, hogy a rendőrlegénység családtagjait felvennék-e 

az acélgyári kórházba megfelelő térítési díjért? Azt a választ kapták, hogy hivatalosan csak 

26 ágyuk van és ez a közel 2100 dolgozóra nézve nem sok, így az acélgyáriaknak kell 

fenntartaniuk az ágyakat, de sürgősségi esetben természetesen ellátják a rendőr 

családtagokat a szokásos 5.60 P napi költség megtérítése ellenében a kórházban, illetve ha 

a beteg nem szállítható, külön műtéti költség felszámolása után az operációkat is elvégzik, 

ahogy megteszik ezt szükség esetén bárkivel.
398

  

 A Rimamurányi vállalati kórházak „Salgótarjánban, Likéren, Ózdon és Korompán 

a társláda tulajdonát képező, külön e célra emelt modern épületekben vannak elhelyezve, a 

többi telepeken a társulat engedett e célra át megfelelő helyiségeket. A kórházak közül a 

kisebbek is zárt folyosóval, várószobával és orvosi rendelővel, fürdőszobával és klozettel 

vannak ellátva. […] A kórházakat rendszerint tágas udvar és szépen parkozott kert 

környezi, ahol az üldögélő betegek kellemes szórakozást találnak.”
399

 Ózdi és a korompai 

kórházakban már 1918-ban is volt röntgen készülék és műtő, büszkék voltak rá, hogy a 

vallás- és közoktatásügyi minisztériumi rendeletében felvették őket a gyakorló kórházak 

sorába, tehát az orvostanhallgatók részben a Rima kórházaiban végezték gyakorlatukat. A 

kórházak a legtöbb településen túlzsúfoltak voltak, ennek legfőbb oka, hogy a biztosítási 

reformok nyomán jelentősen kiszélesedett a kórházi ápolást igénybe vevők köre, de ez nem 

tartott lépést az állami kórházépítésekkel. Szegénygondozással még főként csak a 

társadalmi egyesületek foglalkoztak, amelyek jelentős része felekezeti alapon jött létre. 

 Gyáni Gábor véleménye szerint a magyarországi szociálpolitika a nyugat-európai 

szinthez képest jóval fejletlenebb szinten állt ennek az volt az oka, hogy az államot nem 

hajtotta semmiféle kényszer vagy motiváció és adottságai sem késztették a vállalatokra 

jellemző paternalista szociális gyámkodásra.
400

 A vállalatvezetés szempontjából 

tökéletességet sugalló képet Nagy Péter igyekezett a baloldali sajtó tudósításai, illetve a 

Párttörténeti Intézet munkatársai által készített interjúk alapján árnyalni, amely vállalkozás 

igen figyelemreméltó, hiszen az említett források ha lehet még részrehajlóbbak, mint a 

vállalatvezetés propagandaanyaga.
401

 Ez alapján a Népszava által megkérdezett fizikai 
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munkások a vállalatvezetés által biztosított nyugdíjat, az özvegyi és az árvaellátást is 

kirívóan kevésnek tartották, valamint azt is kifogásolták, hogy a társpénztár vezetőségi 

tagjaira az igazgatóság tett javaslatot, a tagság pedig csak a javasolt személyek közül 

választhatott. A lap szerint a munkásokban kétségeket ébresztett, hogy a megfelelő helyre 

kerülnek-e a bérükből történő levonások. A Népszava több cikkben is foglalkozott az ózdi 

munkások életével. A lap fő megállapítása Nagy Péster szerint az volt, hogy Ózdon a 

korszakban a munka- és életkörülmények nem voltak kielégítőek. Egyik publicisztika 

egyenesen a Rima „ózdi rabszolgái”
402

-nak nevezi az itt dolgozókat. A Népszava szerint a 

Rimánál dolgozók „minden pillanatban szembenéznek a halállal egy kiló kenyér áráért”, 

tehát nem tartották kielégítőnek a munkásvédelemmel kacsolatos intézkedéseket sem.
403

  

 A következőkben ebből a kijelentésből elindulva kívánom megvizsgálni az 

élelmiszer üzletek árait a munkabéreket. A szociáldemokrata írások szerint az élelmezési 

üzlet a dolgozók bérezéséhez képest drága volt. A konkurenciát jelentő helyi kereskedők 

valóban állandóan kifogásolták az intézmény működését, de ennek okát a vállalatnál az 

árak leszorítása következtében kialakult egyenlőtlen versenyhelyzetben látták.
404

 Ezt 

igazolja egy salgótarjáni konfliktushelyzet is 1938-ból.  

 Az acélgyári borbélyüzlet árszabásait a vállalatvezetés utasítására átírták, mert 

panasz érkezett, hogy az árak túl alacsonyak a város más borbélyüzleteivel összevetve és 

félő, hogy a többiek tönkremennek az egyenlőtlen verseny miatt. Valójában még az 1938. 

április 1-jei emeléssel együtt is alacsonyabbak maradtak a telepi borbély árai, mint ahogy 

az a Salgótarjáni Borbély Szakcsoport számára kívánatos lett volna. Megnyugtatásul 

leszögezték, hogy a gyár alkalmazottain kívül más bizonyosan nem veheti igénybe a 

szolgáltatásaikat. A borbélyüzletet 1927 óta Cserven Sándor vezette, aki a helyiséget és a 

villanyáramot ingyen kapta, ezen felül évente 49 q kőszenet kapott 20 fillérért, ezért 

cserébe az érvényes árakat az üzletben mindig a vállalat vezetése állapította meg. A 

levelezés melléklete egy árszabás is, amelyet a Salgótarjáni Borbély és Fodrász 

Szakcsoport állapított meg. Ez összevetettem az acélgyári borbélyüzlet 1938-as áraival.
405

 

Az árakat fillérben adtam meg. (100 fillér = 1 pengő) 
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A diagramm alapján világosan látszik, milyen jelentős különbségek voltak a városi és az 

acélgyári borbélyüzlet árai között, amely nem azért jelentett bevételi kiesést a többi 

borbély számára, mert a város lakói az acélgyári borbélyhoz jártak volna, hanem mert az 

acélgyáriak nem mentek mé véletlenül sem más borbélyhoz.  

 A következő diagrammon az 1938-as élelmiszerárak országos átlagát vetettem 

össze az élelemezési üzlet ugyanezen évi áraival. (Az árakat itt is fillérben adtam meg.) 
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Jól látható, hogy a vállalati élelmezési üzlet árai
406
    ha nem is mindig sokkal de     alatta 

maradtak az átlagos kiskereskedelmi áraknak.
407

 A Borbély Szakcsoport mellett a település 

acélgyári kolónián kívüli élelmiszer kiskereskedőit ha lehet még hátrányosabban érintette a 

vállalati élelmezési üzletek léte, hiszen a városi lakosság jelentős hányadát kitevő acélgyári 

alkalmazottak vásárlóerejétől egyértelműen megfosztotta őket az alacsonyabb árszabással 

rendelkező „magazin”.  

 A következő diagrammon a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 1938-as 

bérátlagát
408

 vetettem össze a Statisztikai Évkönyv
409

 ugyanazon státuszaira meghatározott 

országos átlagával (fillérben). 
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Ez alapján megállapítható, hogy amennyiben 1938-ban egy kiló kenyér 34 fillér (0,34 

Pengő) volt az élelmezési üzletben és a legrosszabbul fizetett napszámos nő 42 fillért (0, 

42 Pengőt) keresett óránként, illetve egy átlagos szakmunkás 74 fillért (0,74 Pengőt), akkor 

óránként jelentősen többet kerestek, mint egy kenyér ára. Ezzel szemben, egy átlagos pesti 

gépipari napszámos nő 25 fillért (0,25 Pengő) keresett óránként, illetve egy átlagos 

szakmunkás 55 fillért (0,55 Pengő) és egy kiló kenyér pedig 38 fillér volt (0,38 Pengő), 

tehát jelentősen rosszabbak voltak a megélhetési viszonyaik.
410

 Mindezek mellett a gyár 

által adott természetbeni juttatások is jelentősek voltak, amelyek nagyobb arányban illették 

meg a kolóniai lakosságot, mint a máshol élőket. A béren kívüli jövedelmek a fizetés 2–

5%-át tették ki. A lakások elosztása az alkalmazottak szolgálati idejének, 

munkateljesítményének, családi állapotának figyelembevételével történt. Lakbért nem 

kértek tőlük, csak a fenntartási költségek bizonyos hányadát kellett megtéríteniük, 

amelyekbe a szemétszállítás és a kéményseprés díja is beletartozott.  
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munkás a lakásának 

nagysága szerint kap 

szenet: 3 szobás 

lakással bíró munkás 

évi 66 q-t, 3 szobás 

lakással bíró 

családfenntartó évi 48 

q, 2 szobás lakással 

bíró évi 60 q, 

családfenntartó évi 

42q, 1 szoba-konyhás 

munkás évi 54 q, 

családfenntartó 36 q. 

Messzebb fekvő 

községekben lakó 

munkások évi 36 q-t 

kapnak, q-ként helyt 

gyártelep 20 fill. 

megtérítés ellenében. 

A lakásra való 

szállításért távolság 

szerint 0,60 P-től 2, 

30 P-ig terjedő 

fuvarmegtérítést 

fizetnek 6 q-ként. Ki 

nem vett szénért 

megtérítés nem jár.  

Tüzifát 

minden 

munkás 

kaphat 

beszerzési ár 

megtérítése 

ellenében. 

Mozdonyvez

etők, néhány 

előmunkás, 

irodaszolgák 

éjjeli őrök, 

kapusok 2-4 

m3 tüzifát 

kapnak 

évente 

díjmentesen. 

Villanyvilágítási 

kedvezményt kap 

minden önálló, 

háztartási vezető 

nős vagy 

családfenntartó 

munkás. A telepen 

lakó munkásoknál 

az áramfogyasztás 

ingyenes és 

korlátlan, de 

lakásonként csak 

két 40 wattos égőt 

használhatnak. Az 

Istenmezején, 

Kerekhegyen 

társulati 

támogatással épült 

házakban, valamint 

a községekben 

/mindkét helyütt 

villanyóra van/ az 

áramfogyasztás 

mérve meg van 

határozva; az 

ezenfelüli 

fogyasztásért 

fizetni kell. 

Minden 

telepi 

munkás kap 

használatra 

földet cca 

77 

négyszögöl 

kiterjedésbe

n, amelyért 

külön 

földbért nem 

fizetnek. 

A 

munkások a 

gőzfürdőt 

15 filléres 

árért, 

valamint 

esküvők és 

keresztelők 

alkalmával 

a gyári 

regie 

fogatokat 

óránkért 80 

filléres árért 

vehetik 

igénybe. 
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Az alábbi három táblázatban látható, milyen természetbeli javadalmazásra volt jogosult 

1934-ben egy-egy vállalati munkás Ózdon, Salgótarjánban és Borsodnádasdon.
411

  

1934 Lakás Szén Tüzifa Villany Föld Egyéb 

Salgó-

tarján 

Természetbeni lakást 

kapnak olyan 

munkások, kiket 

üzemfőnökeik 

megbízhatóságuk és 

szorgalmuk miatt a 

gyárhoz kötni 

kívánnak. A lakások 

nagyság, kivitel és 

fekvés szerint négy 

osztályba vannak 

sorozva. Az I. oszt. 

lakásért elismerési díj 

címen havi 2P-t, a II-

IV. oszt. lakásért díj 

címén havi 1 P-t 

fizetnek. 

Természetbeni lakást a 

nyugdíjas munkások és 

nyugdíjas munkás 

özvegyek is kaphatnak, 

amiért azonban semmit 

sem fizetnek. 

Minden 

dolgozó és 

családfenntart

ó munkás kap 

szenet és 

pedig helyben 

lakó férfiak 

évi 49 q-t, nők 

28 q-t, 

vidéken lakó 

férfiak és nők 

30 q-t. A 

szénért ab 

gyár q-ként 20 

fillért fizetnek. 

 

Munkás 

anyagtári 

áron 

kaphat 

fát. 

A gyári és 

Jónásch-

telepi 

munkások 

a 

villanyára

mot ingyen 

kapják. 

Lakásonké

nt 2 drb. 

25 wattos 

erősségű 

égővel 

világíthatn

ak. 

Földet azok a 

telepi 

munkások 

kaphatnak, 

akiknek 

természetbeni 

lakásukhoz 

kert nem 

tartozik. E 

földekért - 

amelyek 

egyenként cca 

25 

négyszögölet 

tesznek ki - 

nem fizetnek 

semmit. 

Mozdonyvezet

ők évenként 

49 q ingyen 

szenet és 2 m3 

fát kapnak 

lakásaikra 

kiszállítva. 

 

1934 Lakás Szén Tüzifa Villany Föld Egyéb 

Borsod

-

nádasd 

Természetbeni 

lakásra 

tarthatnak 

igényt a 

szakmunkások 

és 

megbízhatóság

, valamint a 

szolgálati idő 

figyelembevéte

le mellett a 

többi 

munkások is. 

Egy szoba 

konyhás 

lakásért havi 1 

P-t, 2 szobás 

lakásért havi 2 

P-t fizetnek. 

Föld- 

kertbérlet 

illeték címen. 

Minden nős vagy 

családfennrató 

munkásnak van 

szénjárandósága. 

A telepen lakók 

évente 60 q, 

Borsodnádasd- és 

egyéb 

községekben 

lakók évente 45 q 

szenet kapak ab 

rakodó q-ként 20 

fillérért. A 

lakásra való 

szállítás 

fuvardíját és a 

forgalmi adót a 

munkás fizeti. A 

járandóságot a 

munkások mind 

kiveszik s így ki 

nem vételezett 

szénért történő 

megtérítés nem 

fordul elő. 

Tüzifát a 

munkások 

csakis 

anyagtári 

áron 

kaphatnak, 

amely oly 

magas, 

hogy csak 

igen ritkán 

vételezek 

ki. 

Természetbeni 

világításra a telepi 

és Nádasd községi 

munkások 

tarthatnak igényt. 

A telepi 

munkások 

helyiségenként 1 

drb. 25 wattos 

égőt 

használhatnak. Az 

áram díjmentes. 

Nádasd 

községben 

lakóknál 

lakosonként csak 

1 drb. 25 wattos 

égő használata 

díjmentes. A 

fogyasztott töblet 

áramot az Ózdi 

Will. r.t.-nak 

fizetik meg. 

Csak abban 

az esetben 

kapnak 

földet, ha a 

telepi lakás 

mellett 

szántóföld, 

vagy kert 

elterül, 

amely cca 

140 

négyszögölet 

tesz ki. 

Földjárandós

ágért a 

haszonélvez

ők nem 

fizetnek. 

A 

rendelkezésre 

álló három 

barakkban a 

munkások 

éjjeli szállást 

ingyen 

kaphatnak, 

mely 

barakkokat a 

társulat füti, 

világítja és 

takaríttatja. 
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 A táblázatból kitűnik, hogy a lakbér megegyezett a három telepen. Egy szobás 

lakásért havi 1 pengőt, két szobás lakásért havi 2 pengőt kellett vizetni. A 

tüzelőjárandóságban jelentős különbbségek mutatkoztak. Ózdon és Borsodnádasdon több 

szenet kaptak, mint Salgótarjánban és Ózd volt az egydóli telep, ahol „bizonyos 

előmunkások” ingyenesen tüzifát is kaphattak, a többi helyen beszerzési áron juthattak 

hozzá a lakosok. Miután Ózd volt a legnagyobb ipartelepe a vállalatnak, érthet, hogy ott 

voltak a legdifferenciáltabb viszonyok is. A tüzelő lakásonként, szobánként és a 

hierarchiában elfoglalt rend szerint is szabályozva volt. Ezzel szemben Salgótarjánban és 

Borsodnádasdon csak azt vették figyelembe, hogy hány szobát kell fűteni vele egy 

szerzonban. A villanyvilágítás bár mind a három telephelyen ingyenes volt, Ózdon két 

darab 40 W-os égőt használhattak lakásonként a munkások, Salgótarjánban két darab 25 

W-os égőt, Borsodnádasdon pedig mindössze egy darab 25 W-os égőt. A lakásokhoz 

tartozó földterület nagyságában is különbségek mutatkoztak. Ózdon minden telepi munkás 

körülbelül 77 négyszögöl földet kapott, Salgótarjánban csak azok kaptak földet, akiknek a 

lakásukhoz nem tartozott külön kert és a föld területe körülbelül 25 négyszögöl lehetett, 

Borsodnádasdon pedig csak abban az esetben kaphattak földet a munkások, ha az 

közvetlenül a telepi lakás mellett terült el, ebben az esetben viszont akár 140 négyszögölön 

is gazdálkodhattak.  

 Fontos kérdés, hogy a felsorolt javadalmazásért mennyit és milyen 

munkakörülmények között kellett dolgozniuk? Az első elfogadott okmány, amely a 8 órás 

munkaidőt, illetve a maximum 48 órás munkahetet rögzítette 1919-ben látott napvilágot, 

de a 8 órás munkanap általánossá válásához nem volt elegendő egy törvényi rendelkezés. 

Bár a Rimamurányi vállalatnál a munkaidőről az 1918. december 19-én kelt 91. sz. 

rendelet valamint az 1919. jan. 11-én kelt 11. számú végrehajtási utasítás alapján 

rendelkeztek,
412

 a két világháború közötti időszakban bizonyos területeken megmaradtak a 

12 órás műszakoknál.  

 Ózdon 1938-ban már általános volt a 8 órás munkaidő és csak kivételes esetekben 

lépték túl. Ugyanekkor Salgótarjánban volt olyan üzemegység, például a műhely, ahol heti 

48 óra helyett 58 órát dolgoztak. A nyolc órás munkaidőt a salgótarjáni üzemben 1939 

                                                 
412

 MNL OL Z 371 121. cs. 1937.december 16. Kollektív szerződés a „szlovenszkói” bánya és 

kohóvállalatok szövetségének közreműködésével a Rimamurány Saltarjáni Vasmű R.t. bányaigazgatósága 

valamint a pozsonyi kerületi bányatanács részvételével a csehszlovák bányászok szövetsége között I. 

Munkaidő 



 

113 
 

elejére sikerült minden területen bevezetni. „A nyolcórás munkaidőre való fokozatos 

áttérés befejezést nyert és mindkét öntőde, a létszám szükséges és lehetséges 

megnövelésével, már az egész héten 8 órás műszakokban dolgozott.”
413

 A megszakítás 

nélkül dolgozó üzemekre nem vonatkoztak az ünnepnapi munkaszünetről szóló előírások 

sem, az ünnepnap vagy vasárnap végzett munkát azonban mint túlórát díjaztaták. A 

túlóráért, vagyis azokért az órákért, melyek a napi 8 órai vagy a heti 48 órai munkaidőt 

meghaladták külön pótlékot fizettek, nevezetesen: köznapokon 25%, vasár- és 

ünnepnapokon pedig 50%.
414

   

 A fizetett szabadságra vonatkozólag az 1921. évi július hó 1-jén kelt 262. törv. gyüjt. 

sz. törvény alapján rendelkeztek,
415

 vagyis a munkásnak joga van 1-5 évig terjedő 

alkalmaztatás esetén 5 napi szabadságra, 5-10 év alkalmaztatatás esetén 7 nap szabadságra, 

10-15 év alkalmaztatatás esetén 10 nap szabadságra, 15 évet meghaladó alkalmaztatás 

esetén 12 nap szabadságra.  A munkásnak legkevesebb 2 heti alkalmaztatás után igénye 

van legfeljebb 1 heti bérre, akkor is, ha semélyét érintő fontos okból munkát nem 

végezhetett, amennyiben ez szándékosan vagy súlyos gondatlansággal maga nem idézte 

elő, ilyen súlyos ok lehetett feleség szülése, temetés, esküvő, sorozás, stb.  

 A munkakörülmények hasonlóak voltak, mint „a Pokolban”. Az izzó acél iszonyatos 

hőséget teremtett nem csak a kohókban, de a meleg és hideg hengerművekben, 

kovácsológyárban is. Minimális védőfelszerelés mellett, mondhatni puszta kézzel, 

egyszerű kézi szerszámokkal formázták az acélt, egyedül az emberi erővel 

megmozdíthatatlan súlyok mozgatására használtak darukat. Nagy Péter az ózdi munkások 

munkakörülményeit vizsgálva megállapította, hogy a kohászok közül sokan 

szemidegsorvadásban szenvedtek, aminek következtében elveszítették látásukat.
416

  

 Bár hasonló adatokra Salgótarjánnal kapcsolatban nem bukkantam, mégis 

feltételezhető itt is az említett nagy hő következtében fellépő egészségkárosodás, mert a 

kórház rendszeresen rendel a szemüvegek mellett műszemgolyókat is.
417

 „Azt, hogy 

Nagyapám hol kezdett el dolgozni nem tudom, de a balesetéig a meleghengersoron 
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 MNL OL Z 371 52. cs. heti jelentések 1939. március 2. hete 
414

 MNL OL Z 371 121. cs. 1937.december 16. II. Vasár- és Ünnepnapi munkák, túlórázás 
415

 MNL OL Z 371 121. cs. 1937.december 16. III. Fizetett szabadság 
416

 Nagy 2012: 23. 
417

 Például: MNL OL Z 371. 62. cs. S 45/3 1939. június 12. 
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dolgozott 2x12 órában. Egy esetben későn lépett ki a hurokból és a tüzes kígyó
418

 – 

megfogta a térde alatt. Gyógyulása után haláláig a ládagyárban dolgozott.”
419

  

 A budapesti királyi kerületi iparfelügyelőség rendszeres gyárvizsgálatokat tartott 

Salgótarjánban is, 1937. okt. 26-án
420

 és alapvetően jónak találta a munkakörülményeket a 

salgótarjáni üzemben, de még így is 17 pontban kért jövőbeni intézkedést a 

hiányosságokkal kapcsolatban. Munkavédelmi szempontból többször kifogásolta, hogy a 

gépek közelségére, működés közbeni veszélyeire ki kell helyezni figyelmeztető táblákat, 

valamint a 13. pont grafitceruzával alá van húzva: „A munkások részére több zuhanyfürdő, 

mosdó és öltöző épitendő, melyek előzetesen a kir. ker. iparfelügyelőségnél 

bemutatandók.” A vállalat a lehető leggyorsabban intézkedett az ügyben, az újabb 

üzemfürdők tervei még abban az évben elkészültek, 38 000 P költséget terveztek be a 

kialakításukra. A vasöntödei fürdőt 12 700 P költségen kívánták megvalósítani.  

 Összefoglalóan megállapítható, hogy a salgótarjáni acélgyárban dolgozni nagyon 

nagy koncentrációt igénylő, balesetveszélyes, feszített és kimerítő munka volt, de munka 

után a vállalat lehetőséget teremtett a rekreációra, pihenésre és revitalizációra, amelyek 

napjainkban is olyan hangzatos szavak. Betegbiztosítással, balesetbiztosítással, 

nyugdíjintézettel, vállalati üdülőkkel, kórházakkal, árvaházzal és nyugdíjas teleppel állt a 

munkásai, tisztviselői és családjuk rendelkezésére. Megállapítható, hogy miközben a 

kötelező biztosítás megvalósulása és a munkavállalók, illetve a szakszervezetek 

problémáinak jelentkezése országos méreteket öltött és azt jelzte, hogy Magyarország is 

belépett a Bódy Zsombor által „társadalom korának”
421

 aposztrofált szakaszba, akkor a 

neves népi szociográfus, Szabó Zoltán által csak „Rimamurányi birodalom”-nak nevezett 

kolóniákon, amely véleménye szerint „az iparvállalat diktatúrája alatt van”
422

 jelentősen 

nagyobb anyagi és létbiztonságban éltek az emberek, mint az országos átlag. 

  

                                                 
418

 A meleg hengersor kettő egymástól kb. 50 m-re eső hengerszékből állt. A tüzes acélt a hengersorba 

vezették, amikor kijött a hengerszékből, a fordító munkás megfogta fogóval, a feje fölé emelte, mint egy 

lasszót, megfordította és visszavezette a hengersorba. Így lett az acélból először rúdvas, később már csak 

drót. 
419

 Részlet a N. Géza Liptay Péternek a Rima Sirató kézirat ügyében írt leveléből (2012). 
420

 MNL OL Z 371 61. csomó Adó, illeték, segély ügyek 1937. okt. 26. 
421

 Bódy 2004: 28. 

422
 Szabó[é.n.]:152. 
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III.3. Oktatás 

 

 “A társulat nagyszámú ipartelepein a népnevelésügy fejlesztésére kiváló gondot 

fordít egyrészt, hogy magának értelmes és erkölcsös munkásnemzedéket neveljen, 

másrészt, hogy megfeleljen ama kötelezettségnek is, mely a társulatra, mint a magyar 

közgazdasági élet egyik tekintélyes tényezőjére erkölcsi és nemzeti szempontokból 

háramlik. […] A társulat iskolái az 1868. évi XXXVIII. és az 1884. évi XVI. törvénycikk 

alapján nyilvános joggal felruházott, kizárólag magyar tanítási nyelvű magániskolák.”
423

  

 1866-ban Nógrád megye 444 lakott helységének 275 népiskolája volt, melyek 

mindegyike egyházi fenntartású volt: 173 római katolikus, 87 evangélikus, 11 református 

és 4 izraelita.
424

 A tanítók jelentős részének nem volt megfelelő képesítése, habár báró 

Eötvös József népoktatási törvénye, az 1868. évi XXXVIII. törvénycikkben
425

 országos 

szinten elrendelte a tanítóképzők felállítását és a 6—12 éves gyermekek számára kötelező 

6 osztályos, mindennapi elemi iskolai képzést, a ráépített 3 évfolyamú ismétlő iskolai 

oktatással együtt. Szintén ebben a törvényben tették lehetővé a községeken és az egyházi 

felekezeteken túl az ipari társulatoknak is a népiskolák alapítását.   

 A Salgótarjáni Vasfinomító Társulat (a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. egyik 

elődvállalata) 1870 októberében nyitotta meg elemi népiskoláját, 25 tanulóval és egyetlen 

                                                 
423

 Rima 1913:11. 
424

 A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a közoktatás állapotáról szóló és az országgyűlés elé 

terjesztett, hatodik, 1875/6 évi jelentése. Budapest, 1878. 9. 
425

 1. § Minden szülő vagy gyám, ide értve azokat is, kiknek házában gyermekek, mint mestertanítványok 

vagy házi szolgák tartatnak, kötelesek gyermekeiket vagy gyámoltjaikat (ha nevelésökről a háznál vagy 

magán tanintézetben nem gondoskodtak) nyilvános iskolába járatni, életidejök 6-ik évének betöltésétől egész 

a 12-ik, illetőleg 15-ik év betöltéséig. 16. § Magán egyének és társulatok is állíthatnak fel elemi és felső 

népiskolákat, polgári iskolákat és tanító-képezdéket, ha a) a magán egyének az általok nyitni szándékolt 

tanfolyamra oklevéllel képesítvék, vagy azon téren működésük folytán mind a tankerületi iskolai tanács, 

mind a kormány tudomása szerint közelismerést vivtak ki; b) a társulatok a kormánynak eleve bejelentett 

alapszabályaik szerint kifejezetten e czélra is alakultak. 81. § Az állam az ország különböző vidékein 20 

tanitóképezdét állit fel. 82. § A képezdének egy gyakorló iskolával kell összekötve lenni, melyben a 

növendék-tanitók gyakorlatilag képeztethessenek. 83. § A tanintézethez legalább 2 holdnyi kertnek kell 

csatoltatni, hogy a növendékek a földmivelésben, a gyümölcs- és szőlőtermesztésben, gyakorlati oktatást is 

nyerjenek. 84. § A tanári személyzet egy igazgató tanárból, legalább két rendes s egy segédtanárból és a 

gyakorló iskolában működő egy tanitóból áll. 85. § A rendes tanárok fizetése 1000 frt és 100 frt szállásbér. 

Ezen felül az igazgató tanár az igazgatói teendőkért 200 frt tiszteletdijat kap. A segéd tanár fizetése 450 frt, 

az iskola épületében lakás fütéssel és a köztartás asztalánál szabad étkezés. A gyakorlati iskola tanitójának 

fizetése lakáson kivül 700 frt. 
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oktatóval.
426

 Az 1881-ben megalapított Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. összefogta az 

elődvállalatok iskoláit és öt kerületre osztotta fel őket. Minden kerület ügyét a 

főfelügyeletet gyakorló társulati vezérigazgatóság által kinevezett, illetve a munkások által 

választott tagokból alakult iskolaszék intézte.  

 Az ipari szakiskolák létesítésének a gondolata már 1872 előtt felmerült. Eötvös 

József miniszter, hogy a tervezett iskolalétesítés szakszerűen folyjék, Horváth Ignác 

műegyetemi tanárt Bajorországba küldte az ipartanodák tanulmányozására. Trefort 

Ágoston, aki 1872-től vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, az iparostanoncok 

iskoláztatását a népoktatási törvényhez hasonlóan szigorúan végre kívánta hajtatni. Kiadta 

1882-ben „Az iparostanulók iskolai szervezete” című szabályzatot. Az iskolák e szerint 

három évfolyamúak. Tantárgyak: szabadkézi és mértani rajz minden évfolyamon hetenként 

3-3 órában, olvasás és fogalmazás 2-2 órában, számtan és mértan 2-2 órában. A három 

évfolyam mellett egy előkészítő osztály szervezését is előírta a szabályzat. Trefort az 

iparos tanulók tanítását a népoktatási törvényben előírt ismétlő iskolai oktatástól külön 

akarta választani. A rendelet előírta, hogy a tanoncok felvétele a hatóságoknál történjék, és 

a tanoncokat mind az iskolában, mind a műhelyben a hatóság képviselője ellenőrizze. Az 

1884. évi XVII. Ipartörvény
427
 egyik legfőbb célja az volt, hogy az iparszabadság teljes 

megóvása mellett a tanoncokat megfelelő oktatásban részesítsék.
428

 

 Az 1879. évi népoktatási törvény kötelezővé tette a magyar tanítási nyelvet, és a nem 

magyar anyanyelvű tanítókat arra kötelezte, hogy 4 éven belül sajátítsák el a magyar 

nyelvet. Rövid idő alatt — még az 1879. évi törvény előtt — az acélgyári iskolában 

átálltak a magyar tanítási nyelvre.
 429

 Ennek ellenére, még a századforduló tájékán is még 

majdnem azonos az arány a magyar é idegen nyelvű tanulók között. Az 1920-as évektől 
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 MNL NML, Salgótarjáni acélgyári elemi iskola iratai, 1893—1924.  
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 60. § Gyermekek, kik életük 12-ik évét még be nem töltötték, tanonczokul fel nem vehetők. 62. § Az 

iparos köteles: a) tanonczát azon iparágban, melyet üz, kiképezni, jó erkölcsre, rendre és munkásságra 
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kezdve mutatnak kizárólag magyar anyanyelvű tanulókat a statisztikák és felvételi 

naplók.
430

 

 

 

  

 Salgótarjánban szakemberképzés kezdetét az iparostanonc iskola 1889-es megnyitása 

jelentette.
431

 Porázik György, a tantestület elnöke (igazgató tanító volt 1870—1925 között) 

felkérte Gergely János tanítót, hogy készítse el az ipariskolai tantervre vonatkozó 

javaslatát, amely 1889. március 30-án el is készült.
432
 Lényege a következő volt: a gyárban 

foglalkoztatott iparos tanulók hetenként 3 alkalommal kötelesek voltak az iskolát látogatni, 

a beírt tanulók felvételi vizsga alapján két csoportba: előkészítőbe és haladóba tartoztak. 

Akik a népiskola hat osztályát nem végezték el, vagy ha elvégezték is, de a felvételi 

vizsgán az olvasásban és az írásban gyengék voltak, azok az előkészítő osztályba, a 

többiek pedig a haladó osztályba kerültek. A megjelölt tancélok a következők voltak: a 

legegyszerűbb ipari és kereskedelmi ügyiratok fogalmazása, a fő- és segédkönyvek 

szerkesztése és vezetése.  Ezen felül célként jelölte meg a népiskola V—VI. osztályában 

tanultaknak a kibővítését, a közönséges és tizedes törtekkel való számolást, 

kamatszámítást, hármasszabályt, társaság és vegyítésszabályt, az egyszerűbb méréseket, a 
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testek felületének és űrtartalmának kiszámítását, a mértani idomok rajzolását, különös 

tekintettel a gyakorlati alkalmazhatóságra.  

 A társulat műszaki vezérigazgatóságának rendelete folytán, ipariskolai 

tankötelezettségük időtartama alatt a tanulók nagyobb részt a legkönnyebb gyári munkánál, 

a szegcsomagolóban voltak alkalmazva. A gyári munkába való felvételnél mindenkor 

tekintetbe vették a tanulók szellemi és testi fejlettségét, és csak olyan gyermekeket 

alkalmaztak, akik iskolai kötelezettségüknek eleget tettek. Iparostanoncnak csak a 12. 

életévüket betöltött, s az elemi iskola 6 osztályát elvégzett tanulókat vettek föl, illetve 

felvehetőek voltak az 5, és kivételes esetben a 4 osztályt jó eredménnyel elvégzettek közül 

azok, akik betöltötték a 13. illetve a 14. évüket. „Az elemi iskola hat osztályát elvégzett 

növendékek rendesen és túlnyomó részben a társulat gyáraiban nyernek hajlamuk és 

képzettségöknek megfelelő foglalkozást. Mint gyári inasok az iparosiskola köteles 

látogatói, ahol is főleg a rajzolásban és egyéb hivatásuk körében szükséges gyakorlati 

ismeretekben nyernek további kiképzést. Az iparosiskolát végzett növendékek még azután is 

éveken át iskolai nyilvántartás és felügyelet alatt állnak s tanusított szorgalmuk és erkölcsi 

viselkedésüknek megfelelően - 200 koronáig terjedő - jutalomban részesülnek.”
433

 

Igazolatlan hiányzás esetén a büntetés különböző fokozatait alkalmazta az iskolaszék: 

szóbeli figyelmeztetés, a szülők beidézése, a tanuló elzárása, pénzbírság. „Durva 

fegyelemsértés miatt — 3 tanoncot szüleikkel együtt beidéztek, tanoncszerződésüket 

felbontották és azonnal leszámoltatták.”
434

 A durva fegyelemsértés nem volt más, mint 

„ellógott" rajzórák pótlásának megtagadása.  

 A jó magaviseletű és szorgalmas tanoncokat kezdettől fogva jutalmazta a vállalat. 

1939-ben egy sodronygyári tanoncot az Iskolaszék költségére 25 pengő jutalomban 

részesítettek, a IV. osztály legjobb eredménnyel végzett tanulójaként.
435

 Csak 

összahasonlításként, ennyi pénzért megközelítőleg 150 órát kellett dolgoznia a 

szegcsomagolóban. A jutalmazás általános formája volt a műhelymunkára, vagy 

béremelésre, vagy mindkettőre való felterjesztése a tanulásban és magaviseletben kitűnt 

tanoncoknak.  

 Az acélgyári elemi iskola épülete már a az első világháború előtt szűkösnek 

bizonyult. Egy 1905-ös újságcikkben megjelenik, hogy az acélgyári elemi iskolába több 

tanuló jár, mint a város többi iskolájába összesen. Ez alapján az acélgyári iskolába 
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iratkozott 509 tanuló, a polgáriba 253, az izraelita iskolába 123, az üveggyári iskolába 50-

60 tanuló, az evangélikus iskolába 35-40 tanuló. Volt a településen egy római katolikus 

iskola is, de a cikk nem közöl róla adatokat, mert lapzártakor még folytak a 

beiratkozások.
436

 

 

 

 

 Mint már volt róla szó, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság 1881-

es megalapítása után összefogta az elődvállalatok elemi iskoláit, tehát a Murányvölgyi 

Unió, a Rimavölgyi Coalitio és a Salgótarjáni Vasművelő Egyesület saját fenntartású 

oktatási intézményeit. Ezek mellett megszervezte az iparostanonc képzést és az 

iparostanonc iskolákat az elemi iskolákkal együtt 5 iskolakerületbe szervezte. Az alábbi 

táblázat tartalmazza az 1913-ban vállalati fenntartásban lévő oktatási intézményeket 

tankerületenkénti megosztásban.
437
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Elemi iskolák Iparosiskolák 

I. Salgótarjáni kerületben, Nógrád megyében 

(Salgótarjáni acélgyárban - 6 tanteremmel, Salgó 

kőszénbányatelepen - 2 tanteremmel) 

I. Salgótarjáni kerületben 

(Salgótarjáni acélgyárban, Salgó 

kőszénbányatelepen) 

II. Ózdi kerületben, Borsod megyében (Ózdi vas- 

és acélgyárban - 15 tanteremmel, Nádasdi 

lemezgyárban - 3 tanteremmel, Bánszállási 

kőszénbányatelepen - 2 tanteremmel, Járdánházi 

kőszénbányatelepen - 1 tanteremmel, Somsályi 

kőszénbányatelepen - 2 tanteremmel) 

II. Ózdi kerületben (Ózdi vas- és 

acélgyárban, Bánszállási 

kőszénbányatelepen, Borsodnádasdi 

lemezgyárban) 

III. Likéri kerületben, Gömör megyében (Likéri 

kohótelepen - 5 tanteremmel, Rimabrézó 

községben - 1 tanteremmel, Nyustya községben - 3 

tanteremmel) 

III. Likéri kerületben (Likéri 

kohótelepen) 

IV. Vashegyi kerületben, Gömör megyében 

(Vashegyi vasbányatelepen - 2 tanteremmel, Szirk 

községben - 2 tanteremmel, Turcsok községben - 2 

tanteremmel, Rákos községben - 1 tanteremmel, 

Rákos vasbányatelepen - 2 tanteremmel, Nandrás 

községben - 1 tanteremmel) 

- 

V. Lucabányai kerület, Abaúj-Torna megyében 

(Lucabánya-telepen - 1 tanteremmel, Alsószalánki 

bányatelepen a Hernádvölgyi Magyar Vasipar 

Részvénytársulattal közösen fenntartott- 3 

tanteremmel, Zólyomban az “Unio” Lemezgyár 

Részvénytársasággal közösen fenntartott- 2 

tanteremmel) 

V. Lucabányai kerület 

(Zólyomban az “Unio” Lemezgyár 

Részvénytársaságal közösen létesített 

iparostanonciskola) 

 

A táblázatban látható közös fenntartású iskolákon kívül a Korompa községben található, a 

gyár küzelségében létesült állami elemi népsikola fenntartási költségeihez a vállalat az 

1913-as évben 6000 K-val járul hozzá.  

 1908-ban már 271 felekezeti iskola 11 állami, 11 községi és 19 társulati működött 

Nógrád megyében. Balázs László kutatásai alapján megállapította, hogy Salgótarjánban a 

tankötelezett korú gyermekek beiskolázása nagyon sikeres volt, jóval sikeresebb, mint 

országos vagy megyei szinten.
438
 Mindehhez jelentősen hozzájárult az acélgyár iskolája is. 

A gyárnál szigorúan vették a törvény rendelkezéseit és pontosan számon tartották a 

mindennapi és ismétlő tanköteleseket. Még azokról a tanköteles korúakról is vezettek 
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nyilvántartást, akiknek apjuk gyári alkalmazott volt, de valamilyen oknál fogva más 

iskolában vagy más helységben tanultak.
439

 

  Az iparostanonc iskola oktatói azonosak voltak az elemi népiskola tanítóival,  

közös igazgatásban, közös épületben és közös költségvetéssel működött az elemi iskolával. 

Képesítés nélküli tanító sohasem dolgozott a társulati iskolában. Ha üres állás betöltésére 

alkalmas személyeket kerestek, általában nem kerültek szóba felekezeti szempontok, csak 

és kizárólag szalmaiak. A vezérigazgatóság álláspontja a következő volt: „… társulati 

tanítók alkalmazásánál nem a vallás, hanem kizárólag a szakbeli képesítés lehet csak a 

mértékadó; nem helyes s nem is szabad tehát felekezeti szempontokat belevonni oly térre, a 

hol azoknak semmiféle jogosultságuk nincsen. — Tessék ezt a jövőben szem előtt 

tartani.”
440

 1936-ban, amikor a tanonciskola már évek óta magas színvonalon működött, 

és a tanítói is rendelkeztek különböző tanonciskolái képesítésekkel, a VKM 4504/1936. 

rendeletében közölte, hogy az acélgyári iparostanonc-iskolát a szakirányú iskolák közé 

sorolta, minél fogva minden felsőbb jóváhagyást igénylő ügy elintézésére a tankerületi 

főigazgató lett az illetékes. Ettől kezdve az iskola neve Rimamurány— Salgótarjáni Vasmű 

Rt. Fémipari Szakirányú Iparostanonciskola lett.
441

 

 A tanítók kezdetben nem kaptak külön díjazást a tanonciskolai oktatásért. 1927. 

január 1-től, a pengő bevezetése után, óránként 1 pengő illette meg őket, amely igen 

jelentős órabérnek számított, hiszen ebben az évben egy kiemelkedő szakmunkás sem 

keresett többet 90 fillérnél óránként.
442

 Az acélgyári tanítókat a kiemelkedő bérezés mellett 

megillette a szolgálati lakás és a természetbeni járandóságok is, úgymint a térítésmentes 

villanyáram és a tüzelőjárandóság.
443

  

 A Rimamurányi vállalat salgótarjáni telepén alkalmazott tanítók bérezése a 

kezdetekől fogva az országos átlag fölött volt. Már amikor a 19. század végén a tanítók 

országos mozgalmat indítottak, hogy minimális bérüket felemeljék évi 400 forintra, a 

salgótarjáni acélgyári iskola tanítói nem voltak rászorulva, hogy csatlakozzanak az 
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elégedetlenkedők táborához, hiszen a három tanító fejenként évi 700 forintot keresett, a 

főtanító Porázik György pedig 1100 forintot.
444

  

 A világháború idején a tanítók részére is rendszeresítették a drágasági pótlékot, sőt, 

1917 májusától a kétszeresére emelték, s egyúttal a nős tanítók 20 éven aluli gyermekeik 

után 100—100 korona pótlékot kaptak negyedévenként. Ugyanez vonatkozott a hadba 

vonult tanítók családjaira is.
445

 A tanítók gyermeksegélyezési pótlékát folyamatosan 

kiigazították az inflációnak megfelelően. 1919-ben Kemeth Lajos gyermeksegélye 125 K, 

Barthó Dánielé 375 K, Schönk Gusztávé 125 K. A pótlék a gyermek 25 éves koráig járt.
446

 

1919. március közepén ismét rendezték a társulati tanítók fizetését, melynek mértékét úgy 

szabták meg, hogy az állami tanítók fizetését 30%- kal kell meghaladniuk.
447

 Balázs 

László összehasonlította tanulmányában az állami tanítók és a salgótarjáni acélgyári 

tanítók jövedelmét és megállapította, hogy az 1920-as évek derekán a társulatnál közel a 

dupláját keresték az oktatók, mint állami alkalmazásban álló kollégáik.
448

 Balázs 

eredményeit a saját kutatásaimmal is megereősíthetem. 

 A salgótarjáni acélgyári telepen a tanítói fizetések az 1921. évben a következőképpen  

alakultak:
449

 

 

Név Évi fix Kvi vezető tanítói díj Havi drágasági 

pótlék 

Porázik György igazg. tanító 8800 k 1200 k 805 k 

Kmeth Lajos rendes tanító 8800 k - 715 k 

Barthó Dániel 7200 k - 585 k 

Billeter Tivadar 5800 k - 520 k 

Schönk Gusztáv 4800 k 400 k 435 k 

Framberger Jakab 3600 k - 345 k 

Schmell Gy. Arnold 4400 k - 395 k 

Paksy Árpád 3200 k - 305 k 

Mánczos Margit 3600 k - 345 k 
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Nagy Béla 2800 k - 265 k 

Bauer Irén 2800 k - 295 k 

Acháta Sarolta rendes 

tanítónő 

2800 k - 265 k 

Szabó Erzsébet 2800 k - 265 k 

Toperczer Elza 2800 k - 266,66 k 

 

 

A egyes tanítók teljes jövedelmét és a gyár alkalmazottainak kereseti skáláján elfoglalt 

helyét mutatja az alábbi táblázat, amelyet a salgótarjáni gyár alkalmazottainak 1937. évi 

szolgálati illetményeinek kimutatása
450

 alapján készítettem.  

 

Név Szolgálati minőség Pénzbeli 

járandóságok+természetbeni 

illetmények+a társulat által 

az alkalmazott helyett viselt 

adók együttes éves összege 

Fabini Henrik gyárigazgató 37.994 P 

Horváth Károly főmérnök 18.602 P 

Karattur Antal főmérnök 17.245 P 

Gólián Rezső főmérnök 16.815 P 

Reguly Árpád titkár 11.536 P 

Grusz Ferenc művezető 10.954 P 

dr. Dörflinger János főorvos 10.943 P 

Juraskó Elek raktáros 10.447 P 

vitéz Jónás Ödön bányamérnök, számvezető 10.199 P 

Kőrös Béla mérnök 9454 P 

dr. Mayer Károly orvos 8. 886 P 

Röder Alfréd igazgató-tanító 8. 460 P 

Hlinka János mester 7521 P 
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illetményeiről. 
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Billeter Tivadar nyug.tanító 7387 P 

Ursutz József karmester 7.313 P 

Schnell Gy. Arnold vezető-tanító 7207 P 

Jagicza József mester 6830 P 

Bodnár Aladár kertész 5945 P 

Paksy Árpád tanító 5934 P 

Nickel Gyula felvigyázó 5794 P 

Nagy Béla tanító 5659P 

Boroviczény Nándor tanító 5579 P 

dr. Liposits Géza orvos 5425 P 

özv. Lander Emilné gépírónő 5318 P 

Bedő Albert tanító 5175 P 

Bauer Irén tanítónő 4772 P 

Wabrosch Béláné tanítónő 4746 P 

Danis Margit tanítónő 4423 P 

Szontagh Lajos segédszámtiszt 3.971 P 

Erdődy Kálmán műszaki rajzoló 3895 P 

Surányi Alajos tanító 3466P 

Szijjártó János tanító 3086 P 

Borsos Gábor tanító 2974 P 

Benedek Eszter tanítónő 2806 P 

 

 

 A társulat mindenkor szigorúan megkövetelte alkalmazottaitól, hogy tanköteles 

gyermekeiket iskolába járassák. Jónásch Antal (salgótarjáni gyárigazgató 1900—1919) és 

egyben iskolaszéki elnök így foglalta össze az társulati iskola legfőbb feladatát: ,,az iskolai 

ifjúság nevelésénél nemcsak az értelem fejlesztésére és is  meretek elsajátítására fektessék 

a súlyt, hanem a vallásosság felébresztése és a vallási érzület gondos ápolása is képezze az 

iskolai nevelés egyik fő czélját, hogy így nemcsak értelmes, de egyúttal vallásos, a 

gondviselésáltal kijelölt helyzetével megelégedő nemzedéket nevelhessünk.”
451
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 MNL NML, Salgótarjáni Acélgyári Elemi Iskola Kerületi Tantestületi Jegyzőkönyve 1918.  
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 A trianoni döntést követően bevezették a „nemzeti imát” és a vallásos nevelés 

összefonódott a nemzeti neveléssel. Ennek megfelelően a templomba járás a vallási 

nevelés részét képeze és kötelező volt (mindenkor a gyermek felekezeti hovatartozásának 

megfelelően), igazolatlan elmulasztását szigorúan büntették. „A salgótarjáni pedagógiai 

egyesület megalakulásán  orázik György acélgyári igazgató, az egyesület szeretve tisztelt 

elnöke kifejtette, hogy […] Annál inkább látja szükségességét annak, hogy Salgótarjánban, 

amely sajnos a megcsonkítás folytán határváros lett […] olyan jövő generációt neveljenek, 

amely a közelmúlt szégyenfoltját letörölve, a régi ideális magyar hazaszeretetben és igaz 

valláserkölcsiségben nevelkedve, kiköszörülve a mult hibáit és a mi szeretett hazánkat 

ismét ujjá, naggyá és erőssé tegyék.”
452

  

 Az iskola hivatalos ügyeinek intézése mindkét irányból az iskolaszéken keresztül 

bonyolódott le. A műszaki vezérigazgatóság utasításait, körleveleit, jóváhagyásait 

közvetlenül az iskolaszéknek küldte el. A Tanácsköztársaság idejére eső 

jegyzőkönyvekben, azon kívül, hogy az iskolaszék és a tantestület tudomásul vette a 

forradalmi kormány és a megyei direktórium rendeleteit, egyéb nyoma nincs a forradalom 

eseményeire való reagálásnak. A Tanácsköztársaság után viszont az iskolaszéknek 

jelentést kellett küldenie a gyári tanítók proletárdiktatúra alatti magatartásáról, de egyetlen 

tanítóra nézve sem volt elmarasztaló vélemény, egyöntetűen az egész tantestület 

magatartását „korrektnek” minősítették.
453

 1919. szeptember 24-én Porázik György 

főtanítónak az igazgató-tanító címet adományozták és innentől kezdve az iskolaszék 

jegyzői feladatát látta el: „őt a tanítás alól felmentjük azon célból, hogy az administrativ 

teendőket és az iskolai ellenőrzést annál intenzívebben ellátni képes legyen.”
454

  

 A gyár vezetősége nagy figyelmet fordított az ifjúság testedzésére. A rendszeres 

testnevelésórán kívül számos sporteseményt szerveztek, illetve az országos tendenciáknak 

megfelelően megalakuló ifjúsági közösségeken belül is folyt testnevelés.  

 Ahogy Németh András fogalmazott a „korszak nagy hatású, reformpedagógiai 

ihletettségű pedagógiai mozgalma, a cserkészet”.
455

 A cserkészcsapat 1921 őszén alakult 

meg, 15 fővel. Rövid időn belül tagjai sorába fogadta a Magyar Cserkész Szövetség, 

melytől a 153-ik számú Mátra Cserkészcsapat nevet kapta. A szervező bizottság elnöke 
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 A Munka 1923. május 12. A gyermekek hazafias és valláserkölcsi nevelése Írta és felolvasta Körmöczy 

György 
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 MNL NML VIII. S 332, g1 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Salgótarjáni Kerületi Iskola Szolgálati 

Jegyzőkönyvei 1919—1920.  
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Liptay B. Jenő gyárigazgató lett, a tagjai pedig Ballhauser István és Eisele Gusztáv 

főmérnökök, valamint Porázik György igazgató tanító voltak. A csapat parancsnoka Rőder 

Alfréd gyári tanító, tartalékos hadnagy lett, aki letette a cserkésztiszti vizsgát is.
456

 

  Az első világáborús vereséget követően megalapított levente szervezetről először az 

1921. évi LIII. testnevelésről szóló törvény
457

 rendelkezett. A levente mozgalom beindítása 

kezdetben nehézségekbe ütközött, különösen a városi és ipari lakosság idegenkedett tőle. A 

salgótarjáni leventék történetével részletesen Fodor Miklós
458

 foglalkozott. Az Acélgyári 

Levente Testedző Egyesület 1924 márciusában kezdte meg működését, Borbás István 

tanító vezetésével. Hivatalosan 1925 januárjában alakult a Salgótarjáni Acélgyári 

Leventeegyesület, melynek első elnöke Karattur Antal üzemmérnök, a gyár későbbi 

igazgatója volt. „Október 1 -én szombaton délután már fél 2 órakor mozgalmas élet volt 

az acélgyári iskola tágas udvarán. Harsány vezényszavakra sorakozot fel a Levente és 

Cserkész csapat, hogy a sportpályára vonuljon fel, ahol diadalkapu és harsogó zene 

fogadták az időközben a salgói leventékkel is megszaporodott menetet. A nézőközönség 

soraiban ott láttuk az acélgyár és város vezetőségén kívül a helyőrség teljes tisztikarát is. A 

verseny az acélgyári leventék zenés szabadgyakorlatával kezdődött, amely után gyors 

iramban peregtek le a különböző atlétikai versenyek: sik és gátfutás, staféta, gerely és 

diszkoszvetés. A verseny eredményének kihirdetésekor (melyet lapunk más helyén közlünk) 

a lombbal díszített emelvény elé sorakoztak fel a csapatok, hol a győzteseknek, az acélgyári 

Levente Egyesület elnökének neje: Karattur Antalné őnagysága tűzte fel a jól megérdemelt 

érmeket. [...]”
459

 A leventeségről adatközlőim kellemes emlékeket őriznek, akár a 

cserkészetről, de megjegyezték, hogy a második világháborús front közeledtével a 

szülőkben érezhetően nőtt az aggodalom levente fiaik miatt, nem ok nélkül. Az 1939. évi 

II. honvédelemről szóló törvény
460

 a korábbi egyszerű testnevelési kötelezettséget 
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 Balázs 1980: 170. 
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 1. § A testnevelésnek az a feladata, hogy az egyének testi épségének és egészségének megóvása, lelki és 

testi erejének, ellenálló képességének, ügyességének és munkabírásának kifejlesztése által megjavítsa a 

közegészség állapotát, gyarapítsa a nemzet munkaerejét. 2. § Evégre az állam 1. mindennemű iskolában 

gondoskodik mindkét nembeli tanulóifjúság rendszeres testneveléséről, a főiskolák körében pedig ezt minden 

hallgató számára lehetővé teszi; 2. szervezi az iskolát elhagyó ifjúság testnevelését oly módon, hogy ebben 

21-ik életévének betöltéséig a nemzetnek minden férfitagja kötelezően résztvegyen; 3. támogatja azokat a 

társadalmi alakulatokat, melyek testneveléssel komolyan foglalkoznak s működésük nemzeti irányával a 

támogatást megérdemlik. 
458

 Fodor 2012. 
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 A Munka 1925. október 24. Atlétikai verseny, Levente és Cerkész Otthon avató ünnepély az acélgyárban  
460

 7. § (1) Minden magyar állampolgár ifjú annak az évnek szeptember hó 1. napjától, amelyben 

tizenkettedik életévét betölti, mindaddig, míg tényleges katonai szolgálatát meg nem kezdi vagy a katonai 

szolgálatra való alkalmatlanságát végleg meg nem állapítják, az alábbi szabályok szerint leventeköteles. A 
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honvédelmi kötelezettségre változtatta és a leventekötelesek nevelését és képzését a 

honvédelmi miniszter hatáskörébe utalta. Egyszerűbben fogalmazva: 12 éves kortól a fiúk 

kezébe éles puskát adtak. 

 A társulat elemi iskolájában a tandíjfizetést csak az 1917/18. tanévtől kezdve 

szüntették meg, de a szegényebb sorsú és árva gyermekeknek — akiknek aránya általában 

15—25% között mozgott — évről évre ingyenes oktatást (tandíjmentességet) szavaztak 

meg és a szükséges tankönyveket és tanszereket is díjmentesen adták.
461
 Minden évben 

gondoskodtak a szegény és árva tanulók teljes vagy részleges felruházásáról is, amelynek 

anyagi alapját 1882-től a tisztikaszinó tagjai körében alakult jótékony egyesület teremtette 

meg, tagjaik közé leginkább a gyár tisztviselői, tanárai, orvosai, mérnökei és a feleségeik 

tartoztak. A működésükről hivatalsos dokumentumok gyéren maradtak fönn, inkább a 

helyi sajtó őrizte meg működésük emlékeit. Ennek okát egyrészt abban látom, hogy az 

iratanyag nagy mennyiségéből fakadólag nem tekinthettem át teljes körűen a rendelkezésre 

álló forrásokat, más részt elképzelhetőnek tartom, hogy a jótékony akciók jellegéből 

fakadólag nem kerültek dokumentálásra, értem ez alatt az ebédosztást, vagy jó minőségű 

használt gyermekruhák, könyvek és játékok továbbadományozását. Az jótékonysági 

akciók legjobban a helyi sajtó lapjain érhetők tetten.  

 A Munka 1926-os cikke jól megvilágítja az egyik legjelentősebb segítségnyújtás 

jellegét: „Ebédakció az Acélgyárban a nehéz gazdasági viszonyok okozta inség, a multban 

jó anyagi viszonyok, szorgalmas munka és megelégedés között élő acélgyári munkásság 

otthonába is befurakodott. A keresőnélküli özvegyek, a beteg és munkaképtelen nyugdíjas 

családok nem tudják már elrejteni az eddig takargatott nyomort. A szülők gondterhes, a 

gyermekek vértelen, sápadt arca minden jajszónál fájdalmasabban beszél. A gyár 

igazgatósága örömmel fogadta a felvetett eszmét a rosszultáplált inséget szenvedő 

gyermekeknek ebédkoszttal való ellátására. Az A. Gy. Nőegylettel karöltve kérelemmel 

fordult a telep jobbmódban élő társadalmához, mely áthatva az akció nemes gondolatától, 

nagy áldozatkészség tanujelét adta. Ezidőszerint 38 gyermek ebédkosztja van biztosítva. Az 

akció tartalmára: állandóan adnak ebédet: A. Gy. Nőegylet 4 gy. Liptay B. Jenő 1 gy. 

 orázik György 1 gy. [...] Dr. Dörflinger János 1 gy. [...] A hét bizonyos napjain 

adakozók: Reguly Árpád heti 3 n. Karattur Antal 3 n. [...] Röder Alfréd 2 n. [...] Nickel 

                                                                                                                                                    
leventekötelezettség általában megszűnik legkésőbb annak az évnek szeptember hó 30. napján, amelyben az 

ifjú a huszonharmadik életévét betölti. Ezen az életkoron túl is leventekötelesek maradnak tényleges katonai 

szolgálatra való bevonulásukig azok, akik a tényleges katonai szolgálat megkezdésére halasztást kaptak. 
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 MNL NML VIII. S 332, g1 A  Salgótarjáni acélgyári elemi iskola iratai, 1893—1924.  
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Gyula 2 n. Strba Gusztáv 2 n. Teszák Emil 2 n. Graca Emil 2 n. Bauer Irén 1 n. Zorkóczi 

Erzsébet 1 n.”
462

 Az acélgyári Ludovika Gyermeksegélyező Nőegylet a leggyakrabban a 

tanév elején kezdte úgynevezett „reggeliző akcióját”. Az akció keretében az 1937-es tanév 

folyamán például 42 szegénysorsú, rosszul táplált gyermek kapott 3 dl tejből és 4 dkg 

kenyérből álló reggelit.
463

 1938. április 9-én pedig Fabini Henrik gyárigazgató elnöklete 

alatt 151 szegénysorsú tanuló javára díjmentes tankönyveket és tanszereket engedélyezett a 

vállalat vezetősége. A karácsony előtt kiosztott ruhák és cipők értéke összesen 14.328.01 

pengőt tett ki.
464

 

 Már az 1920-as évek legelejére a telepi iskola kicsinek bizonyult és bár az ózdihoz 

hasonló modern iskola építésére már előbb megfogalmazódott az igény, az első 

világháború elhúzódása hosszú időre elnyújtotta a tervek megvalósítását is. Végül 1928-

ban Marshalkó Béla okleveles építész megbízást kapott az új iskola építészeti tervének és 

műszaki leírásának kidolgozására. Műszaki leírásában az alábbi olvasható: 

„1. Az acélgyári alkalmazottak gyermekei részére szolgál. 

2. Az épület az alagsorában elhelyezett hat egyenként 6.12x9.90 m méretű kézimunka 

teremből, két szoba, konyha, kamrás szolga lakásból, egy központi fűtőhelyiségből, három, 

összesen 12 ülőkés closetből és egy 3.80x 8 m. méretű tornateremből, megfelelő mosdó, 

öltöző és szertár helyiségekkel, vetítő kamrával. A magasföldszinten nyolc, egyenkint 

6.30x10 m méretű tanteremből, egy tanácsteremből, egy igazgatói irodából, két összesen 

14 ülőkés closetből, két, egyenkint 4x35 m méretű L alakú folyosóból fog állni. Az egész 

épületnek öt bejárata és két lépcsőháza lesz.  

Az épület alapok vasbetonból, a lábazati falak kívül terméskőből, belül 

salaktéglából, a felmenő falak részben salak, részben égetett agyagtéglából cementtel 

hosszabbított fehérmész habarcsba rakva készülnek. A menyezetek [sic] vasgerendák közé 

helyezett tégla boltozatok. A tetőszerkezet különálló fából készített tetőszék horg. lemezzel 

födve készül. A be és feljáró lépcsők műkőből, díszes vaskorláttal ellátva készülnek. Az 

egész épület vízvezetékkel és központi melegvízfűtéssel lesz felszerelve.”
465

  

A kivitelezést Prokisch János építészre bízták. Az új iskolát, amely alig egy év alatt 

épült fel 800 ezer pengő költséggel, 1929. november 5-én avatták fel és adták át a 
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tanulóközönségnek. Rőder Alfréd
466
 egykori tanító írta le az új iskola átadóünnepségének 

részleteit. Ezek szerint a Rimamurányi úton árvalányhajas cserkészek, darutollas leventék 

és ünneplőbe öltözött iskolás gyermekek sorakoztak fel tanítóikkal együtt. Az új 

iskolaépületet is zászlókkal és virágokkal díszítették. A vezérigazgatóság Klebelsberg 

Kunó, vallás- és közoktatásügyi minisztert kérte fel az új iskola átadására. A miniszter 

megérkezését fél tizenegykor hármas kürtszó jelezte. Majd a feldíszített tornateremben 

először Traum Péter plébános mondott imát, majd Szabó Dezső református és Csengődy 

Laios evangélikus lelkész beszéde következett. Mindhárman megáldották az új iskolát. A 

„lélekemelő” ünnepélyt az acélgyári dalárda és zenekar műsora zárta, elsőként a „Magyar 

Hiszekegyet”, befejezésül pedig a Himnuszt adták elő. Az új iskola épületcsoportjának 

homlokzathossza 74 m, teljes magassága a toronnyal 27 m. Kereken 1931 négyzetméternyi 

területen áll, mind a mai napig. Jelenleg a Petőfi Sándor Általános Iskola működik benne. 

A tetőzet a vállalat borsodnádasdi lemezgyárában készült „Reform" típusnevű 

lemezborítást kapott. “’Házalóknak és ügynököknek belépni tilos!’ Ez a feliratvolt írva az 

általános iskola ajtajában, a kupola alá a bejáratnál.”
467

  

A főépület az alábbi fontosabb helyiségeket foglalta magában: 10 tanterem, 1 

rajzterem, 2 kézimunka terem, 1 fürdő, 2 cserkész- és 2 leventeotthon, igazgatói iroda, 

tanácsterem, 2 szolgalakás és 3 szertárhelyiség. A csatlakozó tornatermi épületben egy 

előcsarnok, egy öltöző 6 fajanszmosdóval, erkély tűzbiztos vetítőfülkével és 2 szertár volt 

található. A 260 légköbméter űrtartalmú tantermek maximálisan 54 tanulóra voltak 

tervezve. Minden tanterem bútorzata azonos volt: 27—27 db A—I. jelű öntöttvas-állványú 

fapad, billenő ülőlappal, dobogó, kétrészes lehúzható tábla, tanítói asztal két székkel és 

szekrény. A fürdő a főépület alagsorának közepén helyezkedett el, medencéje és falai 2 m 

magasságig fehér fajanszcsempével voltak burkolva. A vizet 18 db zuhany szolgáltatta 

automatikus melegvíz-szabályzó csapokkal. Az egész épületet egytized atmoszféra 

nyomású gőzzel fűtötték. A nagyméretű radiátorok mind a tantermek, mind a folyosók 

fűtését biztosították. Az épületnek kettős vízszolgáltatása volt. Ivásra és fürdésre a 

gyártelep vízvezetékéből, öblítő- és haszonvíz céljaira a padlástéren elhelyezett nagy 

tartályokból. Az időjelzés elektromos központi órával történt, mely össze volt kapcsolva a 

toronyban elhelyezett 4 órával és a csengőszerkezettel is.
468
 Minden tanteremben volt 
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 MNL Z 371 63. cs. Rőder Alfréd leírása az avatóünnepségről  a vezérigazgatóság irattára részére 
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hangszórókonnektor, ahová a későbbiekben fel is szerelték a hangszórókat, melyek a 

tanácsteremben elhelyezett „Telefunken” rádiókészülékhez voltak kapcsolva.
469

 

 Adatközlőim is megerősítették, hogy az iskola céljai között szerepelt a 

munkaszerető, dolgos felnőtt emberek nevelése, ezt elősegítendő angol tankertet 

alakítottak ki faiskolával, a fiúknak barkácsolási ismereteket, a lányoknak főzési és varrási 

gyakorlatokat oktattak. A modern, korszerűen felszerelt acélgyári iskolának hamarosan 

országos híre lett. Éves rendszerességgel látogatta a tanfelügyelő az iskolát. 1937 tavaszán, 

miután a növendékek tárgyi tudását, számolási és írási készségét országos szinten 

kiemelkedőnek minősítette, azt írta, hogy az acélgyári elemi iskola „igazi pedagógiai 

oázis”.
470

 1933 júliusában Oláh Miklós igazgató tanító rossz egészségi állapota miatt 

nyugalmazását kérte, és a másik igazgató tanító: Barthó Dániel töltötte be egyedül a 

státuszt.
471

 Két évvel később ő is nyugalomba vonult. A Nógrád-Honti Tanítóegyesület 

1935. évi közgyűlésén búcsúzott tőle hivatalosan. 43 évi tanítói működés után vonult 

nyugalomba. Barthó Dániel még 1892-ben lépett a Rimamurányi iskolák szolgálatába és 

1898 óta pedig állandóan Salgótarjánban működött. Nem volt meglepetés, amikor a 

Rimamurányi társulat vezérigazgatósága Rőder Alfrédet
472

 a Nógrád-Honti Tanító 

Egyesület elnökét nevezte ki az iskola igazgatójává. „Rőder Alfrédet a jó Isten oly szellemi 

és modorbeli képességekkel, művészi lelkülettel áldotta meg, hogy kinevezését     őszintén 

állíthatjuk    mindenki örömmel fogadta s a csinos igazgatói irodába a jókívánatok meleg, 

símogató szeretete kísérte.”
473

    

 Az ipari központok, úgymint Ózd, Pécs, Diósgyőr, majd Salgótarján 1936-ban, 

ugyanabban az évben engedélyt kértek a nyolc osztályos elemi iskola beinítására.
474

 Bár 

Klebelsberg már 1926-ban üdvözölte a nyolc osztályos elemi iskola gondolatát, még a ’30-

as évek derekán is az volt a véleménye, hogy a 7—8. osztályok beindítására csak az 
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iskolaépítési program befejezése után nyílik lehetőség, de akkor is legalább 10—12 év kell 

majd ehhez a továbbfejlesztéshez. Pedig „Németországban nyolcosztályú népiskola van. 

Ausztria pedig közvetlenül a katasztrófa után behozta a nyolcosztályos népiskolát. 

Tőszomszédságunkban tehát rövid időn belül a munkástömegek olyan egyénekből fognak 

állani, akik már tartalmasabb népművelésben fognak részesülni. A magyar mezőgazdaság 

és a magyar ipar versenyképessége lenne a legfájdalmasabban érintve akkor, ha a magyar 

dolgozó tömegek szintje messze alatta maradna az osztrák munkásságnak. Nyilvánvaló 

tehát, hogy a nyolcosztályos népiskola nemcsak kultúrpolitikai, hanem egyúttal 

közgazdasági kérdés.”
475

  

 Az acélgyári kolónián nem a klebelsbergi gondolatok, sokkal inkább praktikus 

okok, méghozzá a gyártelepi fiúgyermekek beiskolázási problémái indították útjára azt a 

javaslatot, hogy ózdi mintára Salgótarjánban is építsék ki a nyolcosztályos iskolát. A 

fiútanulók általában 12 éves korukra elvégezték a hat elemit, de az ipartörvény értelmében 

nem mehettek gyári munkára csak a 14. életévük betöltése után. „Ily módon a gyermek 

életében két olyan esztendő áll be, mely alatt úgy a rendszeres, mindennapi iskolai 

oktatást, mint a szakmabeli kiképzést nélkülözi, és a sokszor igen hiányos szülői felügyelet 

mellett ki van téve az utca és a rossz környezet mindén veszélyének. Ezeken a bajokon 

segítene az elemi iskola  . és 9. osztályának felállítása, melv megoldás a neveléstani 

szempontokon kívül a vállalat érdekeit is szolgálná.”
476
 A vezérigazgatóság 1936 

májusában jelezte az iskolaszéknek, hogy elvileg már ősztől hozzájárul a 7. osztály 

felállításához, de két feltételhez kötötte a továbbiakat: megfelelő számú tanulóhoz és a 

tanmenetek elkészítéséhez.
477

 Ezek után a salgótarjáni iskolaszék az ózdi iskolaszéktől kért 

és kapott segítséget tanmenet-, órarend- és tankönyvügyben, tudniillik ekkor még nem 

létezett országos tanterv és utasítás a már működő 7—8. osztályok számára. Az ózdiak 

megküldték a kért anyagot, a tarjániak pedig hozzákezdtek a nyár folyamán az első hetedik 

osztály beindításához. Mindezek alapján — a beiratkozások eredményét is figyelembe 

véve — 1936 júliusában engedélyezte a vezérigazgatóság a 7. osztály szeptemberi 

„megnyitását".
478

 A következő tanévtől kezdve megnyílt a 8. osztály is. Mivel volt 

elegendő számú leány és fiú, úgy kerülték meg a koedukációt, hogy külön indítottak 7—8. 

összevont leány- és 7—8. összevont fiúosztályt.
479
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  Az iskolát, a telep más részeihez hasonlóan a gyár tartotta karban és tisztán. „A 

keresztapám volt az egyik pedellus a lányoknál. Ő erdélyi származású volt. Mikola bácsi a 

fiúknál. Keresztanyám délután takarított, ugyanúgy Mikola bácsi felesége is. Aztán délután 

Rőder Alfréd iskolaigazgató úr ment végig a vaj színű bőrkesztyűjében az iskolán, és még a 

sarkokba is benyúlt a folyosón a fogasok fölött, a kis polcon, ahová a kalapokat tették a 

gyerekek, hogy kellő tisztaság van-e  Hogyha poros lett a kesztyű, megdorgálta a 

keresztanyámékat. Többször nem kellett elmondania. Emlékszem, hogy szegénykék úgy 

sodorták a rongyot, mint a fültisztítót, hogy a sarkokat is kitakarítsák.  s amikor 

tangópasztával kenték a parafa parkettát a tornateremben! A rugalmasságánál fogva nem 

csinálta ki a bokaízületet, azért volt jó és úgy csillogott! Gyönyörű szép szemléltető képek 

is voltak a falon, elsősorban történelmi képek, kb. 1 méterszer 80 cm-esek. A fáraók 

koráról, a Római Birodalomról. Amíg keresztanyám takarított, én körbeültem a négy falat 

és néztem őket. A nagyobbaknál természettudományos képek is voltak, emberi test, virágok, 

állatok. Volt benne könyvkötő műhely, gyönyörű tornaterem, melegített vizű uszoda, körbe 

párkány, hogy ülni is lehetett, fehér csempével… úgy emlékszem.”
480

 A 

visszaemlékezésben említett ábrázoló képek (12 db) 1937-ben érkeztek az iskolába, a régi 

képek cseréje képpen.
481

  

 A társulati iskolákat elsősorban a munkások gyermekeinek tartotta fenn a vállalat, 

mégis előfordult, hogy „kívülről érkező” gyerekek oktatását is ellátták. 1937-ben a Királyi 

Tanfelügyelőségnek címzett udvarias levélben az iskola vezetősége már azt kéri, hogy 

foglalkozzanak a Salgópusztáról és Eresztvény bányatelepről a salgóbányai társulati 

iskolába járó gyerekekkel, mert a „vállalat nem zárkózott és nem is kíván elzárkózni az 

idegen gyerekek elől, de jelenlegi számuk már 64 főre rúg,” 
482

 így időszerűnek tartották az 

állami intézkedést. A salgótarjáni iskolába ekkor két „idegen” gyermek járt: Dr. Csengődy 

Lajos evangélikus telepi lelkész 3. osztályos fia és Szőllősy Károly telepi tanár 3. osztályos 

fia.
483

  

 Az acélgyári gyerekek büszkék voltak iskolájukra. A gyár a tantestület összetételére 

is szigorúan ügyelt. 1938-ban ismertették az oktatókkal a kormányrendeletet, amely 

megtiltja, hogy a tanítók virágokat, vagy más ajándékokat fogadjanak el a diákoktól vagy 
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azok szüleitől. Bár felhívták rá a tanítók figyelmét, hogy a rendeletben foglaltakat fegyelmi 

eljárás terhe mellett betartani kötelesek, megjegyezték, hogy az említett ajándékok az 

acélgyári iskolában eddig sem voltak jellemzőek.
484

  

 Igyekezetek a legjobb hírű tanárokat megnyerni iskolájuk számára és a jónak 

számító fizetésen felül ideális munkakörnyezetet is teremtettek, az iskola magas szintű 

technikai és oktatási felszereléseivel. Az iskola rendelkezett többek között 2 db 

mozgófilmvetítővel, diavetítővel és a leányok oktatásához egy Singer típusú varrógéppel 

is. Adatközlőim is boldogan emlékeztek vissza az ott eltöltött évekre. Acélgyári iskola 

osztályfőnökei, illetve az osztályok létszáma az 1937-38-as tanévben
485

 az alábbiak szerint 

alakult: 

Osztály Osztályfőnök Osztály

létszám 

Adatközlők visszaemlékezése a tanítóra 

Igazgató Röder Alfréd - Magas, elegáns, bajuszos, olyan volt, 

mintha egy Jávor filmből lépett volna ki.   volt a 

153-as cserkészcsapatnak a parancsnoka. Nagyon 

kellemes hangja volt. 

I. (fiú) 

osztály 

Borsos Gábor 50 Borsos Gábor később a technikumban volt 

igazgató is. Történelem szakos tanár volt. 

I. (leány) 

osztály 

 Bauer Irén 42 Bauer Irén idős asszony volt már, nem volt férje, 

az édesanyjával lakott együtt. 

II. (fiú) 

osztály 

 Benedek Eszter 49 - 

III. (fiú) 

osztály 

 Visnovszky László 51 Magas, szikár ember volt, eléggé ideges alkatú és 

pofozkodó. Ózdról jött. Magyart tanított. 

III. (leány) 

osztály 

 Paksy Árpád 42 Kinézetre: sötét zakó, csokornyakkendő, fehér ing, 

arany óralánc. Éneket tanított. 

IV. (fiú) 

osztály 

 Surányi Alajos 48 Ózdi volt. Feleségével együtt jöttek Tarjánba. 

Több mindent tanított alsó tagozatban. Magas, 

elegáns úriember volt. A felesége nagyon csinos 

volt. 
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IV. (leány) 

osztály 

 Nagy Béla 48 Nagy Béla lett később az ipari tanulóintézet 

igazgatója, cserkésztiszt is volt. Matematikát és 

talán magyart tanított. A felesége is tanított. 

Nagyon szigorúak voltak. 

V. (vegyes) 

osztály 

 Boroviczény Nándor 58 - 

VI. (vegyes) 

osztály 

 Schönk Gusztáv 51 Rajzot és történelmet tanított. Jól megtermett, nagy 

sudár ember volt, bajúszos és a leventéknek ő volt 

a paracsnoka, Guszti bácsi. Jókedélyű, emberséges 

volt. Minden óra végén együtt énekeltünk, nagyon 

szeretetettt a diákokkal énekelni. Neki volt autója a 

gyártelepen, egy öreg Ford modell volt. 

VII-VIII. 

(fiú) osztály 

Bedő Albert 35 Bedőék az iskolával szembe laktak. Erdélyből 

került Tarjánba. A síelőknek volt az oktatója. 

Mintakertet alakított ki a gyerekekkel a Dolinkába, 

mert szeretett kertészkedni. Az iskola mellett is 

létesített ilyen mintakertet. Magas, magashomlokú, 

mindig elegáns tanár volt, magas hangja volt. 

Műhelygyakorlatot tanított nekem. 

VII-VIII. 

(leány) 

osztály 

Danis Margit 33 Szerette a sportot. A ‘36-os német olimpiára 

kiment és végignézte. Földrajzot tanított. 

 

 

ÖSSZESEN: 547 tanuló. 

 

Egyenruha nem volt sem az elemi, sem az iparitanonc iskolában. „Fehér ing, sötét 

kisnadrág volt az ünneplő. De viszont a cipőt kint kellett letenni és kis filc cipőt kellett 

húzni, hogy a linóleumot és a vixelt tornaterempadlót ne karcoljuk össze.[…] ”
486

 

Ugyanebben az évben az Iparostanonc iskolába 110 tanuló, a továbbképző leányiskolában 

27 tanuló járt. Az acélgyárban az 1937-38-as tanévben összesen 684 beiratkozott tanuló 

volt. 
487

 Ezen felül a salgóbányai társulati iskolába 173 tanuló járt.  
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 Az iskola szorosan hozzátartozott a közösségi élethez, gyakran rendeztek az egész 

kolónia számára szóló ünnepségeket, műkedvelő előadásokat termeiben és a tanulói 

rendszeresen megjelentek a hivatalos gyári és városi eseményeken is. A Munka című lap 

rendszeresen közölte hírei között az acélgyári elemi és iparostanonc iskolára vonatkozó 

eseményeket. Például: „A Salgótarjáni Evang. Nőegylet vasárnap, június  -én d.u. 5 órai 

kezdettel az Acélgyári Olvasóegylet nyári kuglizóhelyiségében az evang. tanulóifjúság 

meguzsonnáztatása keretében juniálist rendez, melyre a érdeklődőket ezúton is meghívja. 

Belépődíj nincs. Kitűnő virsli, büffet, sütemények! Este 8 órától külön tánc!”
488

 

 A továbbtanulási lehetőséget jelentette a salgótarjánban található polgári iskola és 

gimnázium is. Adatközlőim elmondása alapján az acélgyári fiúk között a legvonzóbb az 

volt, ha szakmai berkeken belül maradtak és apjuknak megfelelően ők is az acélgyárban 

helyezkedtek el. A továbbtanulási lehetőségek közül az egyik leggakoribb a felsőipariskola 

volt. 

 A felsőipariskolák szervezése az 1870-es években elkezdődött, és elsőnek 1872-ben 

Kassán, majd később Budapesten nyitottak ipariskolát.
489

 A felsőipariba a felvételi 

követelmény a 15. életév betöltése, és az akkor még nyolc osztályos gimnázium, vagy a hat 

osztályos polgári iskola négy osztályának sikeres elvégzése volt. A kassai ipariskolát az 

ipari szakoktatási intézeteink között elsőként tartották számon a korban. Szakkay József 

főreáliskolai tanár francia és belga mintára „gépészeti felsőbb ipartanoda” néven állította 

fel 1872-ben.
490

 Az iskola Kassa város tanácsának támogatásával épült elsősorban Kassa, 

Korompa, Gölnicbánya, illetve többek között Diósgyőr és a rimamurányi ipari körzet 

számára. Az iskola céljaként azt határozták meg, hogy elméleti, de kivált gyakorlati 

oktatást nyújtson, hogy végzett tanulói képesek legyenek a gépész, művezető és 

gépszerkesztő tisztjét betölteni, másrészt pedig, hogy a növendékeket a műegyetemi 

továbbtanulásra felkészítse.
491

 

 Az 1867-es kiegyezéssel a magyarországi bánya- és kohóipart, vele együtt a 

szakirányú felsőoktatást is állami irányítás alá helyezték. Ekkor a híres selmecbányai 

főiskola nevét Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémiára változtatták és 

szorgalmazták az intézmény korszerűsítését. Az Akadémián 1872-re fokozatosan a német 

helyett a magyar lett az oktatási nyelv és az egységes bányászképzés négy különálló szakra 

                                                 
488

 A Munka 1936. június 6. 
489

 Halkovics 1999: 264. 
490

 U.o. 269. 
491

 A Munka 1936. június 6. 269. 



 

136 
 

választották szét: a bányászatira, a fémkohászatira, a vaskohászatira és a gépészeti–

építészetire. 1872-től a két év gyakorlat után államvizsgát kellett tenniük a hallgatóknak és 

a sikeresen végzettek szakképzettséget igazoló oklevelet kaptak.
492

  

 A felsőfokú ipari tudományos képzés a tudományegyetem mérnöki intézetében 

folyt, amelyet 1850-ben a József Ipartanodával egyesítettek.
493

 Az intézetet 1856-ban 

polytechnikummá szervezték át. 1872-től pedig műszaki egyetemmé szervezték át Magyar 

Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem néven. Itt folyt a bánya- és 

kohómérnöki képzés, gépészmérnök oktatás is.
494

 

 Az acélgyári fiúk már a kötelező intézményi gyakorlataikra is a Rimamurányi 

vállalathoz kérték magukat és a sikeres diplomaszerzés után a Rimamurányi 

vállalatvezetésnél jelentkeztek állásra. Egy visszaemlékezés szerint az államvizsgát 

követően rögötön „levelet írtam a Rima vezérigazgatójának, hogy szívesen dolgoznék az 

ózdi gyárban, ahol két nyáron gyakornokként egy-egy hónapot töltöttem el az acélműben, 

illetve a durvahengerműben. Rövid idő múlva értesítést kaptam, hogy június 2 -én 

jelentkezzem Tetmájer vezérigazgatónál, 11 órakor, személyes ismerkedés céljából. 

Megjelentem; korábban ott voltam, a titkárnő leültetett, majd pontosan 11 órakor 

kinyitotta az ajtót és bejelentett […] A vezérigazgató azzal kezdte, hogy „informálódtunk  

és a jelentkezését elfogadjuk. A diploma megszerzése után jelentkezzen Dunst igazgató 

úrnál. Először egy fél évig az anyagvizsgálatnál fog dolgozni, hogy megismerje a 

termékeink minőségével kapcsolatos követelményeket, különös tekintettel a hadianyagokra. 

Utána az acélműben fog dolgozni és megtanul önállóan acélt gyártani. Ezt követően a 

durvahengerműben fog dolgozni; az ezutáni munkahelye lehet, hogy Salgótarjánban, vagy 

Borsodnádasdon lesz, vagy Ózdon egy másik üzemben. Ezt majd akkor döntik el.”
495

 

 Összességében megállapítható, hogy a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 

országos szinten és Salgótarján településen belül is jelentősen hozzájárult az elemi oktatás 

intézményi kiépítéséhez. Habár iskoláik elsősorban a vállalat alkalmazásában álló szülők 

gyermekeinek oktatására jöttek létre, megfelelő indok esetén a gyárak telepein kívülről 

érkező tanulókat is fogadtak. Salgótarjánban egy épületben működött az elemi és az 

iparostanonc iskola, azonos iskolaszékkel és tantestülettel. Az 1929-ben átadott „új” elemi 

iskola a kor színvonalának legmodernebb iskolái közé tartozott. A tanfelügyelői jelentések 
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rendszeresen kiváló minősítéssel illették a társulat salgótarjáni iskoláját, ahol a kötelező 

elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatására használatos termeken és tornatermen felül 

vetítőtermet, fürdőmedencét és tankertészetet is fenntartottak. 
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III.4. Szabadidő - sport- és kulturális élet 

 

  

„ n ugyan nem szeretek a kultúrpolitikába általános politikai szempontokat elegyíteni, de 

annak megállapításától lehetetlen elzárkóznom, hogy a politikai demokrácia nem lehet 

üdvös egy nemzetre akkor, ha a kultúrdemokrácia nem készíti elő. Csak az olyan 

nemzetnek a tömegei dönthetnek öntudatosan sorsukról, amelyeknek megvan ehhez az 

intelligenciájuk.”
496

  

 A jóléti hálózat céljainak megítélése nem egységes a társadalomtörténetben. Az 

viszont tény, hogy több nagyvállalt is lehetőséget adott munkásainak és tisztségviselőinek 

a szórakozásra és a művelődésre.  A megítélés különbségei abból fakadnak, hogy mindez 

valóban a munkások önfeledt szórakozását és regenerációját segítette elő, vagy első sorban 

a politikától való távoltartást és a vállalatvezetés szemléletétől különböző vélemények 

elnémítását szolgálta-e? A klebelsbergi gondolatok tükrében nem reális az a feltevés, hogy 

egy ipartelep lakosságának kulturális fejlesztésétől a vállalatvezetés azt várta volna, hogy a 

munkások műveltségük magasabb szintre jutásával mégkevésbé látják át saját helyzetüket 

és fenntartások nélkül fogják követni a vállalati propaganda által kijelölt utat. Klebelsberg 

így folytatja: „Nagy tévedés azt hinni, hogy a demagógiát rendőri eszközökkel le lehet 

küzdeni, a ragályos betegségeket sem tudják kordonnal megállítani. A modern orvosi 

tudományoknak a védőoltásokat kellett hozni. A demagógia ellen csak egy szérum van: a 

kultúra.”  

 A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. vállalati gondoskodását feltételezhetően a 

többi vállalatvezetéshez hasonlóan elsősorban a gazdasági racionalitás befolyásolta és nem 

a társadalmi szolidaritás, hiszen logikusan a munkásokról való gondoskodás és a karitatív 

célok egyik nagyvállalatnál sem előzhetik meg a termelési érdekeket, pontosabban a 

termelési érdekeket kell, hogy szolgálják. Az elégedettebb dolgozók természetszerűleg 

jobb munkatevékenységre voltak képesek, tehát kölcsönös szimbiózisként is felfogható a 

mindkét fél számára előnyös együttműködés. Ezzel szemben - ahogy már volt róla szó - a 

baloldali irányultságú sajtó, valamint Szabó Zoltán szociográfiai munkái általában élesen 
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támadták a vállalat szociálpolitikáját. A véleményeket Nagy Péter ütköztette 

tanulmányában.
497

 

Ahogyan a kulturális intézmények megszervezése, ugyanúgy a sport szervezése is 

felülről indult el, de a munkások igényével összhangban valósult meg. 
498
A munkásságot 

jelentősen elkülöníti a parasztságtól az időhöz való viszonyulás. Már nem kötődtek az 

évszakok szerinti munkavégzéshez, saját ruházatukat és használati tárgyaikat nem maguk 

állítottak elő, így rendelkeztek valamivel, ami merőben átalakította a szórakozási 

lehetőségeiket és elengedhetetlen volt a rendszeres sportoláshoz is: szabadidővel. A 

munkásság szórakozási formái a munka monotonitásának az ellensúlyozására dinamikusak 

voltak.
499

 Vasárnap, az egyetlen munkaszüneti napon
500

 nem csak templomba jártak, 

hanem egymás után alakították a dalegyleteket, túratársaságokat. Addig nem ismert 

szórakozási területeket fedeztek fel maguknak, fontos helyszínekké váltak a sportpályák, 

tornatermek és az uszodák. 
 

 Salgótarjánban 1871-ben alapult az acélgyárhoz köthető első kulturális szerveződés, 

az Olvasó, akkori nevén a Leseverein, amelyet rövidesen követett a „tekézők csoportja”, a 

Kegelstatt Comite létrehozása, más néven a Munkás Kuglizó. Ezekben a kezdeti 

önszerveződő csoportokban csak altisztek, illetve privilegizált helyzetben lévő, különösen 

megbecsült telepi munkások töltötték el együtt a szabadidejüket. 1874-ben alakult meg a 

munkásság számára is igen nagy jelentőséggel bíró Salgó-Tarjáni Vasfinomító Társulat 

Tiszti és Munkás Személyzet Élelmezési és Takarék Egylete, amelynek célja az olcsó és jó 

élelmiszerellátás megteremtése mellett a társulat területén az italmérés jogának kibérlése 

volt. Tehát megnyílt az első italmérés. 1878-ban pedig megalakult az „Altiszti és munkás 

olvasókör”. 1879-től működött az acélgyári zenekar.  

 Salgótarjáni Gyári Tiszti Kaszinó 1888. január 1-jén 47 taggal kezdte meg 

működését és legfőbb céljai között szerepelt a hírlapolvasás és a szépirodalom pártolása, 

valamint olyan társas kör létesítése, amely tagjainak a kellemes időtöltés mellett a 
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társadalmi életet is megszervezi. Első elnöke Borbély Lajos (Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű Rt. vezérigazgatója: 1881-1914) lett.
501

  

„Nem lehet tagadni tisztelt uraim, hogy igen nehéz dolog volt ezen egylet tagjainak, 

hogy úgy mondjam sokfélesége és illetőleg különböző életfelfogása, igénye, nyelve értelmi 

és társadalmi rendje dacára egy testületté tömöríteni, amely testület ma a kölcsönös 

bizalom alapján a legszebb egyetértésben él és egy akarattal törekszik céljainak 

megvalósítására.”
502

 

Az Olvasóegylet, amely a kezdetektől fogva élvezte a gyári vezetés eszmei, 

politikai és anyagi támogatását – legfőbb szerve a közgyűlés volt, és két közgyűlés között 

az ügyeket a választmány intézte. „Az olvasó-egylet tulajdonképpen munkás-kaszinó, ahol 

billiárdterem, ivószoba, kuglizóhelyiség és kert van a tagok használatára, de emellett 

nemesebb irányú szórakozásra is nyújt alkalmat.”
503

  Mivel a Munkás Olvasó és a Tiszti 

Kaszinó helyileg egymás mellett működött, és vezetésében is részben azonos volt, így 

megvalósíthatta azt a zártrendszerű társas életet, amely a vállalati érdekekeit is szolgálta. A 

Tiszti Kaszinót a Munkás Kaszinóval egy híd kötötte össze. A híd „egyirányú” volt, tehát a 

tisztviselők átmehettek rajta a munkásokhoz, a munkásoknak viszont ez nem volt 

megengedett. A köznyelvben az összekötő folyosót ironikusan „sóhajok hídjának” 

nevezték. 

„Visszatérve a ’Sóhajok’ hídjára. Ez az összekötő elem 1914-ben készült az okból, 

hogy a két intézmény közös rendezvényei alkalmával (évi 4-5 esetben) a kaszinói 

otthonukban gyülekező tisztviselők és hozzátartozóik ne legyenek kénytelenek a másik 

intézménybe épületen kívüli szabadtéren átvonulni. Ez bizony hideg, esős, sáros időjárás 

mellett ugyancsak zavaró körülmény volt. Összekötötték tehát a két épületet kb. 15 m-es kis 

folyosóval. Ez a közlekedő alkalmatosság 2 m széles, majd akkora magasságú – fele 

felsőrésze üvegborítású alkotmány volt – azzal a fura megoldással, hogy két végében 

kiképzett ajtót nyitni-zárni csak kaszinói oldal felől lehetett. Így azt is leírhatom; ez a 

valami nem annyira összekötötte, mint szétválasztotta a Kaszinót és Olvasóegyletet. 

Magam is megtapasztaltam (amikor nem voltam tisztviselő státuszban), egy március 15-i 

ünnepség alkalmával. Ezen részt vett képviselőnk, Sztranyavszky őméltósága is, aki a 

műsorban részemről előadott szavalathoz gratulálni kívánt. Ezért egy futár jött értem a 
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Kaszinóból, odakísért, gratuláció után visszakísért. Futárral mentem, futárral jöttem az 

nyitott, az zárt ennél az eseménynél. A harmincas évek felé hanyatlani kezdett a híd 

fogalma. Az 1938-ban váratlanul kinevezett új igazgató, Karattur Antal hamarosan 

szakított a régi gyakorlattal. Minden, az Olvasóegyletben tartott rendezvényre egyenesen 

oda érkezett, a távozáskor sem vette igénybe a hidat. A vezető magatartása példamutatás 

volt: alig egy év múltán már minden illetékes ugyanúgy közlekedett.”
504

 

A kasztszerű elkülönülésre Szabó Zoltán is felhívta a figyelmet. „Egy alkalommal 

erdei majálist rendeztek. Az ügybuzgó rendező az ünnepség helyét a kasztrendszernek 

megfelelően így készítette elő: legalul volt egy nagyobb tisztás, itt mulattak a munkások. 

Följebb kerestek egy kisebb tisztást, az alsó tisztás és e tisztás közé lépcsőt építettek. Itt 

helyezték el a tisztikart. Legfelül egészen apró tisztás volt, ehhez újabb lépcső vitt fel. Itt 

helyezték el az igazgatót és a főmérnököt, akik a munkásság sorfala között vonultak idáig 

és itt fogadták az ünneplő küldöttségeket. Az egész jelenet ijesztően emlékeztet az 

aratóünnepekre, ahol a nép a kastély terrasza alatt, az urak a kastély terraszán mulatnak 

és a néhány lépcső, ami közben van, egész világot jelent.”
505

 Bár adatközlőim emlékeznek 

a tisztviselő és a munkás gyerekek közötti különbbségre, „kasztosodásról” mégis túlzásnak 

érzem beszélni Salgótarjánban. Ózddal szemben itt nem volt külön elkülönített teleprész a 

tisztviselők, vagy akár élőmunkások számára. A telepen vegyesen laktak, ahogy azt már az 

előzőekben kifejtettem.  

 „Egyik négylakásos házban élt együtt két mérnök-család, egy tisztviselő- és egy 

tanítócsalád. Másik négylakásos házban három tanítócsalád mellett egy mérnökcsalád 

lakott. Az igazgató lakásban lévő két másik lakást egy özvegy (mérnökfeleség) és egy 

tisztviselő családja kapta. Általában nem volt érzékelhető az elkülönülés. […] A 

gimnáziumba járó fiatalokat a gyár egy tizenkét személyes batárral szállította le, de ebben 

a kocsiban 4-5 munkásgyerek is utazott. A főmesterek gyerekeit befogadták a mérnök- és 

tisztviselő-családok, egyenrangúnak tartották.”
506

 

Az Olvasóegylet működési lehetőségeinek tárgyi feltételei fokozatosan alakultak ki, 

először két, majd négy terem állt rendelkezésre. Az épület 1894-ben készült el, ehhez 

1910-ben toldották hozzá a tánc- és színháztermet, amihez egy kis színpad is tartozott. A 

Tiszti Kaszinóban jellemzőek voltak a nívós táncmulatságok és az első világháború előtt 
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minden évben megrendezésre került a bolondos farsangi bál is. A Salgótarjáni Lapok egyik 

1905-ös száma még a jelmezekről is részletesen beszámolt.
507

   

A Tiszti Kaszinóban, akárcsak az Olvasóegyletben gyakran szerveztek jótékonysági 

esteket is. „Az acélgyári és salgóbányatelepi iskoláinknál a múlt hó 22-ikén megtartott 

karácsonyfa-ünnepély alkalmával összesen 80 szegénysorsú árva tanuló kapott angyalfiát. 

A kiosztott ruhaneműk értéke 801 korona 98 fillért tett ki. – Hogy árváink ily nagy fokú 

segélyezésben részesülhettek, hálás köszönettel tartozunk első sorban az acélgyári tiszti 

kar kebelében a szegény árva tanulók felsegélyezésére alakult jótékony egyesületnek, 

továbbá az acélgyár érdemes olvasókörének és annak kebelében alakult műkedvelők derék 

csoportjának és végül mindazoknak, kik szíves adományaikkal a jótékony célt előmozdítani 

kegyesek voltak. A jóságos Isten legyen nemes cselekedetük jutalmazója! A tanitótestület 

nevében:  orázik György.”
508

 Több jótékonysági felhívás is fennmaradt a korabeli sajtó 

lapjain. „Az acélgyári olvasóegylet estélyt szervez az acélgyári árvák felruházása, és az 

acélgyári műkedvelő alap javára. Az olvasóegylet dísztermében tánccal egybekötött színi 

előadás. A műsor Molnár Ferenc: A doktor úr című bohózata. A számozott ülőhely ára 1 

korona 40 fillér, a számozatlan ülőhely 1 korona, az állóhely 60 fillér. Az előadás este fél 

nyolckor kezdődött, utána tánc következett.”
509

 

A Kaszinó keretében működött a torna-, a vívósport, a tenisz- és a 

korcsolyapálya.
510

 Az acélgyári fiatalok itt kezdtek a sakkal is foglalkozni. Mégpedig 

Karattur Antal (gyárigazgató Salgótarjánban: 1938-1945) személyes felkérésére teremtette 

meg az Olvasóegylet a feltételeket. A későbbi kulturális, nevelési programot a Horthy-

rendszer keresztény-nemzeti irányvonala jelentősen befolyásolta. De Vertich József 

kiemelte, hogy a sok nyelven beszélő ősök dacára, már a második generációs rimaiak is 

meglehetősen hazafiasak voltak, aztán ehhez járult hozzá a trianoni dekrétumot követő 

kultúrpolitikai irányzat. „Feltétlenül dicsérettel kell szólnunk az Olvasóegylet 1902-ben 

avatott, […] hatalmas méretű (1,5x2m) dupla selyem és dúsan arannyal hímzett nemzeti 
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zászló[já]ról, mely körül az 1902-1940-es évek között valóságos kultusz alakult ki. Minden 

fontosabb alkalommal megjelentették az ereklyét, díszes kísérettel vitték-hozták.”
511

  

A magyar kultúra és hazafiasság terjesztésében oroszlánrészt vállaló egyesület 

1902-ben 2200 korona költséggel készítette el nemzeti zászlaját, az erre a célra létrehozott 

zászlóalapban összegyűlt adományokból. A zászlószentelés addig soha nem látott 

ünnepélyes keretek között történt. A zászlóanya Borbély Lajosné lett, akit 50 fehér ruhás 

nyoszolyólány kísért az ünnepi misére. Az ünnepségről részletesen írt Balogh Zoltán.
512

 

Igyekeztek minél több magyar nyelvű színi előadást és rendezvényt szervezni. A bálokon 

és estélyeken a nemzetközi szalontáncok mellett egyre nagyobb szerepet tulajdonítottak a 

magyar csárdásnak és a cigányzenének. 1893-94-ben a Tiszti Kaszinóban tartott bálban 

már a losonci Rácz Rudi zenekara játszott, 1898-ban pedig az egri cigányzenekart 

szerződtették.
513

 A Millennium évében tartott március 15-ei ünnepségen az olvasóegylet 

történetének feldolgozója fontosnak tartotta kiemelni, hogy az ünnepséget szervező tagok 

már nem csak szívükben, de nyelvükben is magyarrá váltak.  

A vállalatvezetés minden gyáráról készíttetett egy hatalmas festményt 1896-ban. A 

salgótarjáni acélgyárat ábrázoló festmény a Munkás Kaszinó nagytermébe került. Az 

egylet kulturális tevékenységében a központi helyet a könyvtár foglalta el, amely az alapító 

tagok jóvoltából az 1878-1893 közötti időben jelentős összegért tekintélyes 

könyvállományt szerzett be.
514

 Kezdetben a szlovák és a magyar tagok sérelemként élték 

meg, hogy a könyvtár többnyire német irodalommal rendelkezett, de a magyar nyelvű 

könyvek beszerzése hamar megindult. A „tót” olvasók, akik többségben voltak az Olvasó 

alapításakor, továbbra is nehezményezték, hogy kevés volt az anyanyelvükön íródott 

olvasnivaló, de az erőteljes magyarosításnak következtében rövid időn belül megoldódtak 

a nyelvi problémák. A köztudatban mind a mai napig él az egykori szlovák anyanyelvűek 

hibás szóhasználata az Olvasóegyletre vonatkozólag: „Edledolvasó”. Az salgótarjáni 

olvasóegyleti könyvtár köteteiről sajnos nem találtam pontos információkat. A helyi 

sajtóban sem találtam utalást arra, hogy mit szerettek olvasni az acélgyár munkásai. Az 

ózdi egyletre vonatkozólag tudjuk, hogy több ezer kötetes könyvtárának igen jelentős 

részét tette ki a ponyvairodalom, annak ellenére, hogy az olvasóegyleti tagság társadalmi 

rangot jelentett.
515

 Feltehetőleg nem volt ez másképp Salgótarjánban sem. A munkások 
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olvasási szokásai országos viszonylatban nem különböztek jelentősen a társadalom 

középső rétegét alkotó, többi olvasóétól. Braun Róbert
516

 jegyzi meg a munkások 

életmódját vizsgáló 1909-es tanulmányában, hogy a polgári középosztály és a 

munkásosztály szórakozása között nem mondhatni, hogy lényeges különbségek lettek 

volna. Újságaik és szórakoztató olvasmányaik körülbelül egy színvonalon állnak, a 

legkeresettebb könyvek a szórakoztató irodalom és a tiltott pornografikus történetek 

voltak. 

A vállalatvezetés támogatásával, az Olvasóegylet felügyelete alatt jött létre még 

1879 elején az acélgyári zenekar, Beer József irányításával. A zenekar elsősorban az 

Olvasóegylet farsangi, húsvéti, pünkösdi, szilveszteri mulatságain működött közre, de ott 

volt minden olyan ünnepségen, avatáson, temetésen, egyházi összejövetelen és 

színielőadáson is, ahol erre igényt tartottak. A zenekar fenntartására zenealapot hoztak 

létre, ami minden gyári dolgozó fizetésének 0,5 százalékát jelentette. Több kis zenekar, 

úgynevezett „particska” is létrejött, melynek elsősorban vonósok voltak a tagjai, majd 

ezekből a kis zenekarokból és a zenekar vonósaiból megalakult a gyári szimfonikus 

zenekar. Az egyleti mulatságokon, bálokon felhangzó komolyzene a fiatalok zömének 

igényeit nem elégítette ki, ezért a visszaemlékezések szerint kivételes tehetségű Krajcsi 

Lajos létrehozta a Szürke Fiúk elnevezésű együttesét és sokak megkönnyebbülésére végre 

igazi tánczenét játszottak. 1938-ban dobosként csatlakozott az együtteshez Solti Károly, 

aki később az egyik legismertebb magyar nóta énekes lett.
517

  

Az Olvasóegylet soraiból már 1880-tól igény mutatkozott egy Dalárda 

megalakítására. „Az Olvasóegylet a dalárdának szülő anyja és viszont, a dalárda az 

Olvasóegyletnek édes gyermeke, istápolója, támogatója, egymásért élnek halnak, osztozik 

dicsőségében és búbánatában, becézi, simogatja még akkor is, ha az elkényeztetett 

gyermek rakoncátlankodik.”
518

 1892. július 16-án jegyezték be hivatalosan az Acélgyári 

Olvasóegylet Dalkörének megalakulását. Leggyakrabban a zenekarral együtt léptek föl. A 

nemzeti ünnepeken a Himnuszt, a Szózatot, a Rákóczi és Kossuth nótákat énekelték. 1906-

ban léptek be az Országos Dalszövetségbe és a dalosversenyeken komoly sikereket értek 

el, számos díjat nyertek.
519

 Az acélgyári Dalárda történetével és a dalosversenyeken 

gyűjtött díjakkal Balogh Zoltán foglalkozott részletesen.
520
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Az Olvasóegyletből nőtt ki az ország első munkásszínjátszó csoportja is. A 

„műkedvelőknek” nevezett társaság teljesen öntevékenyen, csekély anyagi támogatással 

vállalkozott a feladatra, hogy a magyar nyelv ápolását szemelőtt tartva tartalmas és 

színvonalas szórakozást nyújtsanak a közönségnek. 1887. június 19-én a tekepálya 

helyiségében, szabad téren mutatták be Gerő Károly színművét, a Vadgalambot. A darabot 

Csányi József rendezte, nem kis küzdelmek árán, hiszen a magyar nyelvű előadás 

szereplőinek nagyobbik része még nem beszélt folyékonyan magyarul. A szövegbetanulás 

végül is eredményes volt és az együttes bemutatkozását nagy siker koronázta. 1896-ban a 

gyár szolgálatába szegődött Honti Lajos egykori színész, aki a műkedvelőket ismét 

összetoborozta. A legnagyobb fejlődést a csoport életében Szabó István jelentette, akinek 

hétéves rendezői tevékenysége alatt a műkedvelők erősen közelítettek a hivatásos 

színtársulatok színvonalához és igényességéhez. Az általuk műsorra tűzött darabok 

többsége csak néhány éve játszott alkotás volt a fővárosi színházakban is. 1939-ben újabb 

fordulat következett be a műkedvelők életében, amikor igen fiatalon (27 évesen) Vertich 

József került a műkedvelő csoport élére. Megalakulásuk óta ebben az időszakban, az 1942-

1944 közötti években voltak a legsikeresebbek, Vertich József és Somoskői István 

vezetése alatt.
521

 A háborút megelőző években az igényes színészi játékon és a rendezői 

munkán túl a díszletezés is kőszínházhoz illő színvonalat ért el. A színpadról és a 

színházteremről az alábbiakat írja Vertich József: „A Kaszinó földszintjén kapott helyet a 

gyári élelemtár (köznapi nyelvén: a magazine), annak raktára, a kocsma, az élelemtár 

kezelőjének lakása és két aprócska szoba, melyekben azok a gyári dolgozók fogyasztották 

ebédjeiket, akik család híján ide kényszerültek. Az Olvasóegylet véglegesen 1903-ban 

elkészült otthonának földszintjén volt a hatalmas játékterem, (billiard, kártya, folyóiratok 

olvasásához asztalok) és természetesen az »ivó«! Emeleti részén állt a hatalmas (18 x 16 

m-es) ún. »nagyterem«, hosszanti oldalán egy kis színpaddal. E terem szolgált a népszerű 

táncvigalmak otthonául. A színpadocskával szemközti oldal falára let felerősítve a nagyon 

nevezetessé vált, kb. 2 x 1,5 m-es nagyságú, vastag, csiszolt velencei üvegből készült, széles 

aranyozott keretbe foglalt tükör!”
522

  

A munkások és a hivatalnokok együttes szereplése a merev hierrchia egyértelmű 

feloldása volt, legalábbis azt a látszatot keltették vele. Sz. Bányai Irén megközelítőleg 

ugyanezt tapasztalta a gázgyári kolónia tanulmányotásakor. A fővárosi gázgyár vezető 
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beosztású tisztviselői egyértelműen törekedtek rá, hogy a közös szórakozás, művelődés 

ünnepi alkalmain az egyenrangúság gesztusait látványosan kinyilvánítsák.
523

  

A sportban is tetten érhető mindkét szervezőelv: a fölülről indított kezdeményezés, 

és a tömeges jelleg is. A társadalmi feszültségek levezetésében is nagy szerepe volt a 

sportnak, ráadásul tökéletesen illeszkedett a munkásság saját magáról, és a fizikai erejéről 

alkotott képéhez. A gyár biztosította a felszerelést, ruházatot és a sporteszközöket. Mint 

már volt róla szó, a sportegylet az Acélgyári Tiszti Kaszinó berkeiből indult. 1889-ben 

készült el az új kaszinóhelyiség tágas tornaterme, amelyet Tetmajer László 

kaszinóigazgató különböző tornaszerekkel szereltetett fel: gyűrűhinta, korlát, nyújtó, 

tornaló, ugrómérce, súlyzó stb. A sportegylet megalakítását szorgalmazta 1891-ben a 

Magyarországi Tornaegyletek Szövetségének felhívása, és minden bizonnyal lelkesítően 

hatott a futballjáték hazai meghonosodása is. A Magyar Labdarúgó Szövetség 

megalakulása és a jó fővárosi kapcsolatok arra ösztönözték az egyébként mindenre 

fogékony Wabrosch Béla főmérnököt, hogy megszervezze, a kaszinói keretből kiválva 

1901-ben, a Salgótarjáni Sport Egyletet (SSE, a helyi szájhagyományban csak „Sese”). 

Színük a kék-fehér lett. Az első sportpálya a Fasoron, a mai Acélgyári út 7-9-11. számú 

ház helyén volt, ahol nyáron teniszeztek, télen pedig korcsolyáztak. Később itt rendezték a 

labdarúgó mérkőzéseket is. Szvircsek Ferenc kutatásai szerint az első hivatalos labdarúgó 

mérkőzésre 1902. augusztus 10-én került sor a Budapesti Torna Club csapatával a fasori 

pályán. Erre vonatkozó adatokat sajnos nem találtam, viszont a Salgótarjáni Lapok 1905. 

augusztus 10-i számában felhívást tettek közzé az új sportággal kapcsolatban.
524

 

 Az újdonsült labdarúgók oktatására a budapesti tornaklub két játékosát kérték fel, 

Bádonyi Gyulát és Dudas Istvánt, akik 10 napig gyakorlatoztak a frissen összeállt 

csapattal.
 
Az első házi mérkőzésről kimerítő részletességgel számolt be a helyi sajtó.

525
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A SSE 1902-ben felvételt nyert a Magyar Labdarúgó Szövetségbe, és a kezdeti 

barátságos mérkőzéseket hamarosan követte a hivatalos alosztályi, kerületi szintű, illetve 

az MLSZ szervezési módosításának megfelelő csoportokban való részvétel. A SSE 1938-

ban feljutott a legmagasabb osztályba is, amikor az Észak bajnoka címet elnyerve országos 

vidéki amatőr bajnoki döntőt nyert a csapat. Az STC (1925-től SBTC – Salgótarjáni 

Bányász Sport Club) 1920-as megjelenése nagy rivalizálást eredményezett a két együttes 

között, amely a város labdarúgásának hasznot hozott, a csapatok fejlődtek, egyre jobban 

játszottak. Az Észak bajnoka címért e két csapat, valamint a Diósgyőr mindig éles harcot 

vívott.
526

 A jelenlegi stadion elődjét 1924-ben avatták fel a gyár melletti „Dolinkában”, 

amit később futópályával öveztek, és lőtérrel bővítettek.
527

 „Az új sportpálya a ’Dolinka’ 

elején épült meg, egy pácvizet elvezető szűk vízmosás helyén.  pítéskor a vízmosás két 

oldalát faragták-faragták, a letermelt földet középre borították, s így egy kiszélesedő völgy 

alakult ki, meredek oldalakkal. Később ezekre építették a tribünöket, majd az átalakításkor 

a mai formában meglévő lelátókat. A Dolinka elnevezése a gyár legrégebbi szlovák ajkú 

dolgozóitól ered, hiszen a dolina völgyet jelent, s valószinűleg a kis mérete miatt a ’ka’ 

szócskával becéző elnevezéssel született.”
528

  

A Dolinka kialakítására az első világháború után került sor. A fenyvessel és 

akácossal betelepített csodálatos pihenő területet a gyár közvetlen szomszédságában lévő 

domboldalban alakították ki. Gondozását a gyári kertészet látta el, amely a gyár 

bejáratához közel működött, mint a gyár egyik üzeme. Legfőbb feladata volt a Dolinka 

rendben tartása mellett a telepi lakások kertjének, az utak és a parkok növényzetének, 

valamint a telepi fák ápolásának irányítása, segítése, koordinálása. A Rima központi 

állományában volt hivatala a kertészetet vezető erdőtanácsosnak, aki havonta felkereste 

mindegyik gyártelepet és az ottani kertészettel egyeztette az éppen aktuális teendőket. A 

                                                                                                                                                    
szemzett az esső, de később, mire az aczélgyári zenekar Ursutz J. karmester vezetése mellett a szebbnél 
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csodálatos környezetben kiépült sportpályák, játszóterek, bográcsozó és szalonnasütő 

helyek gondozása, újrafestése és javítása szintén a gyár feladatai közé tartozott. 

Adatközéőim úgy emlékeztek vissza rá, hogy ha átmenetileg valaki számára nem tudtak 

munkát biztosítani, de volt remény arra, hogy az ideiglenes nehéz helyzetből a gyár 

kikapaszkodva ismét teljes munkaidőben tudja alkalmazni az illetőt, csökkentett 

munkaidőben, kisebb fizetésért ugyan, de megtartották az állományban és ideiglenesen a 

Dolinka karbantartói közé került. „Eszembe jutott, 1931-32-ben Fabini gyárigazgató, 

szépen kanyargó ródlipályát képeztetett ki a bejárattól fel, az egykori medveketrecig. 

Ennek egykori helyét már csak a magamfajta öregek sejthetik.”
529

 

1906. május 20-án nyitották meg a nyári kuglizót, ahol a Tiszti Kaszinó tagjai 

általában szívesebben töltötték el szabadidejüket, mint a torna vagy a vívás izzasztóbb 

edzésein. Ennek ellenére az acélgyári tisztviselők és munkások körében az egyik 

legnépszerűbb sportág, csak a negyvenes évek végén szerveződött szakosztállyá Enreiter 

István vezetésével.
530

 Vertich József így írja le a kuglizót visszaemlékezéseiben: 

„Rendkívül kellemes, gyönyörű, egészséges gesztenyefák alatt elhelyezett asztaloknál ülve, 

az emelt pódiumon működő zenekari muzsika, előzékeny kiszolgálás mellett ebben a 

helyiségben öröm volt szórakozni.  rthető, hogy igen szívesen keresték fel az egylet tagjai, 

legtöbbször meghívott vendégeikkel, minthogy minden rendezvény az Egylet »tagsága« 

részére szólt. Az a városbeli polgár, aki vendégként el-eljárogatott ide, büszkén mesélte 

ismerőseinek, hol és milyen jól szórakozott.”
531

 Az óbudai gázgyár kolóniáján is a 

kuglipálya lett a férfiak vasárnap délelőtti legfőbb szórakozása.
532

 Délutánonként pedig a 

gyári futballcsapat mérkőzéseit látogatták. Mindezek a sport jellegű vetélkedések és 

játékok persze többet jelentettek az egyén számára egyszerű időtöltésnél: az 

információcserének is fontos fórumai voltak. Sz. Bányai Irén megállapítota, hogy ezek a 

szabadidős közösségi tevékenységek folyamatosan ébren tartották a közösséghez tartozás 

szubjektív jóérzését, hiszen mindig ugyanabból a körből kerültek ki az eseményeken 

résztvevők, így időről-időre partnerei lettek egymásnak. Mindez elmondható a salgótarjáni 

acélgyárral kapcsolatban is. A nyári kuglizóhoz több esemény, „rimai szokás” és 

rendezvény fűződött. Mikor befejeződött a tanév, az acélgyári iskolából a tanítók 

felkísérték a gyerekeket a Munkás Kuglizóba. Juniálisnak hívták. Libasorba vezették ki a 
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tanító nénik a gyerekeket egy meredek úton a Kuglizóhoz, felső Amerikán keresztül. A 

Kuglizó kerhelyisége egy biztonságosan bekerített rész volt, két tekepályával, nagy 

loggiaval. 60 tagú fúvószenekar játszotta a tánczenét. „A gyerekeknek külön bábszínházi 

rész volt kialakítva, ami nekem nagyon tetszett. Kb. 3-400 gyerek szórakozott ott ilyenkor, 

a szülőkkel együtt. Kaptunk kakaót, kiflit, süteményt.   avilonok voltak körbe, ott főztek 

virslit stb. A felnőtteknek volt sör, bor. Az államosításig működött így, aztán már nem volt. 

A gyár csinálta a gyerekeknek, az iskolaév búcsúztatására. Ugyanez megvolt, csak 

gyerekek nélkül a tiszti kaszinóban is. De oda a szüleim nem voltak hivatalosak.”
533

  

A leventekorból kiöregedő, a lövészetet továbbra is kedvelő sportemberek a SSE 

égisze alatt alakították meg szakosztályukat. A labdarugó pálya szomszédságában felépült 

lőház és lőtér kiváló körülményeket biztosított a leventék és a sportolók számára egyaránt. 

A hadisportok a Magyar Országos Véderő Egyesült (MOVE) és helyi szervezetei 

keretében szerveződtek, innen kapták az irányítást, a támogatást. A SSE sportolók ezért, 

hol a kék-fehér, hol pedig a MOVE városi egyesületében indultak el a különböző 

versenyeken.
534

 A vívás az egyik legősibb sportág volt Salgótarjánban is. Az Acélgyári 

Tiszti Kaszinóban néhány tisztviselő már az 1890-es években megismerkedett ezzel a 

sporttal. A vívás iránt érdeklődőket a losonci 25-ösök laktanyájából hetenként kétszer 

idelátogató oktatótisztek tanították, majd néhány fővárosi vívómester irányításával 1908-

ban vívóakadémiát szerveztek. Számtalan megyei és országos sikert értek el.
535

 Ennek a 

sportnak a magas szintű gyakorlása teremtette meg a lehetőségét a becsületsértésből fakadó 

párbajoknak is. „Mult hó 30-án szerdán délelőtt 11 órakor kardpárbajt vívtak a vasgyári 

casino termében Dr. Hertsko Adolf orvos és Halmossy Andor szolgabíró. Mindkét fél 

könnyen megsebesült. […] A párbaj oka mint értesültünk Halmossínak egy dr. Hertskora 

tett megjegyzése volt. A felek a párbaj után nem békültek ki.”
536

 

Az acélgyári atlétikai életet a levente egyesületek által rendezett versenyek 

indították el. Már az 1924-26-os években jó eredményeket értek el az Acélgyári Levente 

Egyesület (ALE) versenyzői a városi, járási és megyei bajnokságokon. A sportkör 

megszületésének az ún. „kegyeleti staféta” adta az alapot. A harmincas években szokás 

volt, hogy október 6-án – az aradi vértanúk tiszteletére – ünnepi váltófutást rendezett a 

városi levente parancsnokság. Ilyenkor a somoskőújfalui határtól a főtérig futottak a tíz fős 
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csapatok és a váltók utolsónak futó emberei koszorút helyeztek el a szobor talapzatán. Ezt 

a futást több éven át az ALE versenyzői nyerték. 1936 őszén a levente korból kinőtt 

„öregfiúk” alapozták meg az atlétikai szakosztályt. A fejlődést a Rima biztosította, hiszen 

messzemenően támogatta és szervezte a testnevelés minden formáját.  

A vállalati Rima-bajnokságok, a „Rima Olimpia” néven emlegetett sorozatok 

jelentős állomásai voltak az atlétikának. A második találkozónak 1942-ben Salgótarján 

adott otthont, ami együtt járt a 375 m kerületű futópálya elkészítésével is.
537

 „A Rima 

Olimpia volt a legszebb dolog, legszebb esemény, amire emlékszem. 1942-ben az utolsón 

még a papámmal voltam. Akkor Salgótarjánban rendezték meg. A Rimai sportkörök, 

sportklubok vettek részt rajta. Voltak Borsodnádasdról, Rozsnyóról, Ózdról, Diósgyőrből, 

Győrből… Nagyon komoly, színvonalas és elegáns versenyek voltak. Több napig tartott, 

megadták a módját. A máshonnan érkező sportolók a Dolinkában voltak elszállásolva, 

nagy katonai sátrakban. Ott főztek nekik, nagy rendezvény volt.  énzjutalom nem volt, de 

szép tisztelettárgyakat, órákat, dísztárgyakat lehetett nyerni. Nagyon szép és felemelő volt, 

örökké emlékszem rá.”
538

  

A tenisz a sportágak közül a negyedik, amely a tiszti kaszinó kebelében hódította 

meg az acélgyári tisztviselők jó néhány tagját. Wabrosch Béla javaslatára az Olvasóegylet 

mögötti területen alakította ki a gyár a teniszpályát. Avatására a kuglizóval egy időben 

került sor 1906-ban.
539

 

A harmincas évek elején került az acélgyárhoz Temesvári (Trenka) Antal, aki 

nyomban összetoborozta az ökölvívás iránt vonzalmat érző fiúkat. Még 1932-ben beléptek 

a Magyar Ökölvívó Szövetségbe, amely feljogosította őket a szövetségi versenyeken való 

részvételre. Kedvcsináló mérkőzéseket szerveztek, melyekre neves Európa- és 

világbajnokokat hívtak meg, köztük Énekes István olimpiai aranyérmest is.
540

  

A síelést szinte mindenki kipróbálta a hegyek között fekvő völgyvárosban. 1926-tól 

az acélgyári iskolához került az Erdélyből származó Bedő Albert tanító úr, aki igen aktív sí 

életet alakított ki. A levente korszak pedig tömegesítette a sportágat. A sísport 

versenyszerűvé fejlesztésében igen nagy érdeme volt – a gyárigazgató fiának – Liptay Pál 

mérnöknek, aki már képzett sportoló volt. Hamarosan ő lett az ALE elnöke, melynek 

következtében még inkább támogatást élvezett a síelés. Salgón 1935-től rendeztek 
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versenyeket. 1943-ban az országos levente bajnokságot az acélgyáriak csapata nyerte meg. 

A tiszteletükre készült könyvecskében az alábbi olvasható: „A jelen útleírásban közölt 

teljesítmények ismertetése után valószinűnek tartjuk, hogy a Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű Rt. vezérigazgatósága, amely a sport terén országos viszonylatban is a vállalat 

alkalmazottjaival szemben olyan nagy áldozatkészséget és bőkezűséget árult el, az eddig 

mostohagyermekként kezelt si-sportot is a jövőben a vállalat tradícióinak megfelelő 

támogatásban fogja részesíteni.”
541

 A sí sportághoz fűződött a város legnagyobb 

sporttragédiája. 1944. január 13-án a Radnai havasokban, az akkori Horthy csúcs (ma 

Nagy Pietrosz) alatt egy lavina elsodorta az acélgyár síelőit, akik mint síjárőrök 

tartózkodtak a havasokban. Itt vesztette életét Bacsa Mihály, Huszár Béla, Juhász József, 

Vankó István, Vlacsil József, Bagyinszky János, Dombai Pál, Fehér Gyula, Fényszarusi 

József, Kojnok István, Orosz Imre, Vlacsil Béla, Völgyvári Márton, Györe József és a már 

említett Liptay Pál mérnök, az expedíció vezetője is. A Rima a fiatal férfiakat saját 

halottjának tekintette, a hazaszállított holttesteket a SSE sportpályán ravatalozták fel, és a 

temetőben emlékművet emeltek nekik. A sí katasztrófa évekig nyomasztóan hatott az 

acélgyári telep lakóira és a sportágra, amit csak tetőzött a háború.
542

„A bátyám is nagyon 

jól síelt, őt is be akarták szervezni, de nem ment, mert egy betegsége folytán kimaradt. A 

ludovikások mentek szondákkal keresni őket. A temetésen hosszú tömött sorokban indultak 

végig a Fasoron a SSE pályáról. Szomorú látvány volt. A leventebúcsúztatót a bátyám 

tartotta a SSE pályán. Mi gyerekek titokban a tiszteletükre csináltunk egy nyilat hajlított 

vesszőből, zsinórral volt összekötve, nádból készült kilövőt csináltunk, be tudtuk vágni 

bicskával a levente hüvely átmérőjét, ezt jól legyömöszölve gyújtózsinórt tettünk a végére 

és ilyen díszlövés szerűen a tribün fölött, amikor föl voltak ravatalozva, vagy 6-8 lövést 

leengedtünk a nyilakból. Ez tulajdonképpen a cserkészek tisztelgése volt a leventék előtt. 

 ersze mindezt titokban szerveztük meg, a felnőttek nem tudtak róla.”
543

 

 A túrázás, mint a szabadidő eltöltésének módja a századforduló utáni években 

országos méreteket öltött. Hermann Bausinger szerint a 18. században feltűnően elterjedt 

Európa szerte az útibeszámoló műfaja, amelynek oka az lehetett, hogy létezett egy relatíve 

szűkös horizont, amely mögül nem lehetett kilátni és az ezen túli területeket csak a 

mendemondák és az útleírások világából lehetett korlátozott mértékben megismerni.
 544

 Az 
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emberek azonban folyamatosan törekedtek az ismeretlen területek felfedezésére, a 

környezettük és az attól egyre távolabb eső természeti értékek megismerésére. Bausinger 

megállapította, hogy az egyesületi élet is kezdettől fogva e mozgás jegyében zajlott. 

Fokozta ezt a típusú mozgást a sportegyesületek megjelenése is. A sportversenyekre és 

kulturális találkozókra természetesen nem csak a versenyzők, de nagyszámú közönség is 

utazott. Ez a fajta expanzív mozgás erős befolyást gyakorolt a kulturális javak 

megjelenésére, funkciójára és áramlására is. Egészen biztos, hogy az idegenforgalom sok 

félreeső falu és vidéki városka addigi rendjébe betörve döntő változásokat hozott. 

 Salgótarján ideális természeti környezetben helyezkedett el ahhoz, hogy nagyobb 

erőfeszítések nélkül turisztikai központtá váljon. A városból is jól látszottak Salgó várának 

romjai, amelyeket a legkönnyebben Salgóbánya telepről közelíthettek meg a kirándulók. 

Mint már volt róla szó Salgóbányára fogaskerekű iparvasút kapaszkodott föl, amelynek 

minden szakaszát igénybevehették személyszállítás céljára is, a salgóbányai rendszeresen 

túristákat szállított. 1937. okt. 21-én kelt levelében Förster Kálmán polgármester 

köszönetet mondott a Társulatnak, hogy a növekvő idegenforgalom dacára a túristák 

ingyenesen igénybe vehették az iparvasutat.
545

 „Akik éjjel akartak hazajönni, megfizették a 

fűtőházban valamelyik fékest és lehozták őket csak fékezőkocsival.” Salgótarján 

idegenforgalmának fellendülésében jelentős lépcsőfok volt a Salgó Menedékház 

felavatása, amely közvetlenül a sípálya szomszédságában, melegedő és kis vendéglátó 

helyiségekkel épült fel 1935-ben. 

 Országos ünnepség keretében avatta fel a Magyarországi Kárpát Egyesület 

salgótarjáni osztálya október 20-án. Délután fél egykor az Ipartestület előtti térről indult a 

különvonattalérkező közönség és a helyi túrázók a Salgói Menedékházhoz, túravezetők 

kalauzolása mellett. Délután 2 órakor kezdődött a menedékház avatása és a különböző 

programok késő délutánig tartottak.18 óra 40 perckor  búcsúztatták a vendégeket a főtéri 

állomáson
546

 A menedékház adományokból épült. Az adományozók között sok acélgyári 

munkás és tisztviselő volt. A 100 pengő feletti összeget adományozók között volt többek 

között Karattur Antal is.
547

 

 A családok leggyakoribb közös szabadidős tevékenysége a kirándulás volt. 

Adatközlőim úgy emlékeztek vissza rá, hogy ha az iőjárás megengedte minden vasárnap 

kirándultak legalább a Dolinkább, de gyakran mentek a Karacsra, Salgóbányára, a 
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zagyvarónai fennsíkra, vagy a somoskői vár romjaihoz. Ezek mind elérhető közelségben 

voltak az acélgyári kolóniáról. „Mikor kirándulás volt, pakoltunk egy kis elemózsiát 

kosárba, meg vittük a csecseskorsót. Olyan barna zománcos korsó volt, aratók is 

használták. Salgóra rendszeresen kijártunk. A fogaskerekű kivitt és aztán hol gyalog, hol a 

fogaskerekűvel jöttünk vissza.”
548

 

 Végül, de nem utolsó sorban a gyár fönntartott az üzemi területen belül, a 

mészraktárak közelében egy medencét is. Inkább fürdőmence volt, mint úszómedence. 

Tervrajzot, vagy műszaki leírást nem találtam róla, így kénytelen voltam az adatközlők 

elmondására támaszkodni. Ez alapján a fölső gyári kapun kellett bemenni, a jegyet a 

kapusnál kellett megváltania aki nem volt acélgyári dolgozó.10 fillér volt egy főre. 

„Kellett menni délelőtt Halász bácsihoz, ő volt a portás, adott jegyet, de csak acélgyári 

gyerekeknek ingyen.”
549

 Külön fürdőztek a hölgyek és külön az urak. „Aztán jött a 

Gáspárné, annak vot egy nagy botja, az mondta, hogy kifelé kifelé most már jönnek a 

fiúk.”
550

 Voltak kabinok és egy nagy medence, amelynek lekerítették egy részét, ez 

szolgált kis medencének, fából keretet ácsoltak neki, kötél kapaszkodókkal és 

álpadozatottal, így a vízmélység 100 cm alatt maradt. Az úszni nem tudó kisgyerekek itt 

játszhattak. A „nagymedence” vízmélysége kb. 150 cm volt. „Voltak olyan bátrak, akik ott 

a mészraktárak lemeztetejéről ugráltak be. Gáspár néni mindig rájuk szólt.”
551

 A 

belevezetett forró gőzzel fűteni is tudták, így tavasztól őszig szolgált szórakozási és 

sportolási lehetőségként az acélgyár alkalmazottainak és teljes családjuknak. 
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IV. A hétköznapi élet keretei 

A midennapi tapasztalat, a család és a közösség szabályozó ereje, a normák és 

szimbólumok rendszere éppúgy hozzátartozik egy közöség történetéhez, mint a hivatalos 

rendszabályok, vagy az eseménytörténet. E nélül egy közösség története csonka marad, 

épp úgy, mintha bármelyik alakot kiemelnénk Brueghel Gyermekjátékok című 

festményéből és megpróbálnánk azt a háttér nélkül értelmezni. A mindennapi élet, mint 

történeti probléma élénk vita tárgyát képezi még napjainkban is a nemzetközi tudományos 

életben. A történész soha sem dolgozhat olyan adottságok és feltételek között, mint egy 

részvevő megfigyelést végző néprajz kutató, hiszen kutatásának tárgya a múlt, amely csak 

közvetítő közegen keresztül elérhető. Mégis hatalmas előnyt jelent a puszta írott 

forrásokon felül ha az élő emberi emlékezetből is meríthetünk és az adatközlőkön keresztül 

„visszakérdezhetünk” a homályos részekre. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a 

hétköznapi élet egyik legjellemzőbb elemét is vizsgáni kívánom, a játékot. Huizinga 

elmélete szerint a mítoszok és rítuok éppúgy a játékban gyökereznek, mint a belőlük 

származó tevékenységtípusok, így a jog, a művészet, a tudomány, vagy éppen az ipar.
552

 

Véleménye szerint a kultúra mindenekelőtt a játék jegyében tanlmányozható.  

 

 

IV.1. Családi élet     közösségi élet rendje 

 

A közösség fogalmának több megközelítése létezik, attól függően, hogy melyik tudomány 

területéről közelít hozzá az ember. Szociálpszichológiai megközelítésben a közösség 

túlmutat a csoporton, mert értékeket involváló fogalom.
553

 „A közösség mindig a tagok 

önkormányzatának elvén, a jogok és kötelezettségek kiegyensúlyozott mérlegén nyugszik. 

[…] a közösség egyszerű emberi együttesből, a csoportból, csakis az önteremtés, az 

önmegalkotás és az önszervezés erőfeszítéseivel válhat közösséggé.”
554

 A közösség 

fogalmának egyik vetülete a népi vagy falusi közösségeké. Paládi-Kovács Attila úgy 

fogalmazta meg, hogy „a népi közösség területileg is együttélő emberek olyan csoportja, 

akik egymással közvetlenül érintkeznek, s közöttük a társadalmi együttműködés folyamata 
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a tevékenységek sorozatában valósul meg. Mindez a kölcsönös függés, az együttműködés és 

az egység gyakorlatát valósítja meg körükben, és a kollektivizmus magatartásformáit, 

gondolkodásmódját tudatosítja a közösségek tagjaiban.”
555

  

 Sárkány Mihály szerint nem tekinthetők közösségnek “sem a valamilyen céllal, 

[…]létrehozott társulások, sem az olyan együttélési formák, amelyekben nem teremtődik 

meg a kölcsönös függés, együttműködés és egységesülés folyamata.”
556

 A történeti, 

néprajzi kutatások által használt közösségfogalmak szerint a falu minden esetben 

közösségként értelmezendő. Ez a közösség sokfunkciójú társadalmi csoportok összességét 

jelenti, amelyhez tagjaiknak kötődése leginkább születésük és házasságuk révén 

keletkezik. A falvakban lakók kapcsolatainak többsége hozzájuk hasonló, értékrendjüket 

osztó emberekhez kötődik, akiknek jó véleménye nagyon fontos a mindennapi 

élettevékenységek során. Ennek eredményeként a társadalmi ellenőrzés igen erős, a 

legkisebb nem megszokott dolog is azonnal széles körű megvitatásra kerül. A néprajz által 

vizsgált paraszti közösségeket helyhez kötöttség jellemzi, amelyben a kapcsolatok 

személyesek. A közösségek nem csupán vérségi, rokonsági vagy fiktív rokonsági alapon 

szerveződnek, a társadalomszerveződés másik meghatározó rendező elve a terület.
557

 A 

ház- és udvarközösség, a szomszédság (utca- és határbeli), a falurészek, városrészek 

közössége vezet el a lokális társadalomhoz. Mindezeket figyelembe véve a salgótarjáni 

acélgyár kolóniájának társadalma a két világháború közötti periódusban már közösségként 

vizsgálható. 

 A társadalmi szerveződés gyökereit vizsgálva egy ipartelep érdekes terep, hiszen 

több etnikum, több felekezet, különböző egyéni és közösségi szokások keveredtek benne. 

Az első generációnak nevezhető csoport – a vállalatvezetés kontrollja alatt – az 

építményekkel együtt saját maga kezdte felépíteni azokat a kapcsolathálókat, mintákat és 

normákat, amelyek a társas együttéléshez szükségesek voltak. Összekötő kapocs lehetett 

kezdetben az is, hogy mindenki beköltöző, idegen volt, tehát a helyi lakosokkal szemben 

egy különálló csoportot alkottak. A második generáció ennek a viszonylag széles 

társadalomföldrajzi adottságokkal bíró csoportnak a leszármazottaiból állt. A többnyelvű 

és különböző vallású családok beolvadását segítették a 19. század végi magyarosítási 

törekvések. Ennek köszönhetően jött létre az Olvasó és nem sokkal később a magyar 
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nyelvű színjátszókör. A harmadik generáció idején a közösségi szerkezetet már 

megközelítőleg teljesen kialakult. Ekkor már a kolónia lakóházai, infrastruktúrája kiépült, 

lakói gazdasági érdekeltségükön felül (jó szociális szolgáltatások, fizetési kondíciók) 

személyes kapcsolati hálójuk előnyeit is élvezték, tehát többszörösen is érdekelté váltak 

abban, hogy a gyár alkalmazásában és a kolónián maradjanak. 

 A kolóniai lakosság életmódkutatásában érdekes, összetett problémaként jelentkezett 

a vallásosság kérdése. Eric Hobsbawm a munkások szertartásosságában azt vélte 

felfedezni, hogy a vallásnak a nagyipari munka életmódszervező keretein belül egyre 

kisebb szerepet tulajdonítottak.
558

 Sok helyen a vallási élet visszaszorulását a 

váltóműszakos munkarendre vezették vissza, mivel a váltóműszakos dolgozó az ünnepeket 

gyakran kénytelen volt a munkahelyén tölteni, így ez számára átlagos munkanappá 

süllyedt vissza.
559

 A munkásság vallásosságának csökkenése összetett, bonyolult folyamat, 

egy részről visszavezethető a munkafeltételek jobbra fordulására, a biztonságosabbá váló 

munkavégzésre, más részről nem hagyható figyelmen kívül a szocialista agitácó erős 

vallásellenességére sem. R. Nagy József szerint lényeges a vallásosság parasztsággal való 

azonosítása is, ami mögött az a „felsőbbrendű” elképzelés áll, hogy a parasztság 

tanulatlanabb, elmaradottabb a munkásságnál, ezért él intenzívebb vallási életet.
560

  

 A vizsgált időszakban a salgótarjáni munkásság vallásos életet élt, nem csak saját 

igényéből kifolyólag, a vállalatvezetés is elvárta minden kolóniáján a rendszeres 

templomlátogatást. Már az 1913-as leírás szerint is a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 

komoly hangsúlyt fektetett a munkásai valláserkölcsi nevelésére.
561

 Többek között 

felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül támogatták a templomépítéseket és 

felújításokat, ingyen adományozott építési telekkel, építőanyaggal, vagy más módon 

történő segítségnyújtással.. 

 A munkásság által közkedvelt salgótarjáni sajtóban is egyértelműen dominált a 

vallásos életre bizdítás a második világháború előtti időszakban. „Örömének adott 

kifejezést, hogy a salgótarjáni munkásság szakított a marxi ideológiával és a becsületes 

nemzeti és keresztény szervezetekbe tömörül.”
562

 Mindez általános jelenség volt az 

országban, hiszen a huszas – harmincas években a tömegek erkölcsi-szellemi nevelése 

érdekében a valláserkölcsi nevelés fontos részévé vált a keresztény-nemzeti ideológiából 
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táplálkozó klebelsbergi neonacionalizmusnak.
563

 Interjúalanyaim valamennyien úgy 

emlékeznek vissza, hogy a vallásosság a háború előtt egyenesen elvárt volt a kolónián. 

„Úgy mondhatni, hogy kötelező volt valamelyik egyházhoz tartozni.  Ezt a mesterek is 

figyelték, ki nem jár templomba a súlyosan mulasztókat figyelmeztették. A gyári 

dolgozóknak fizetésükből levontak egy un. „párbér” elnevezésű összeget, amit a területi 

egyházaknak adtak át.”
564

  

 A Salgótarjánba betelepült lakosság nagyobbik része katolikus vallású volt, a 

kisebbik része tartozott csupán a másik három történelmi egyházhoz. Az evangélikus 

templom, az acélgyári kolónia tőszomszédságában, a Kuczor-domb tetején 1882-ben épült. 

A zsinagóga a város túloldalán 1902-ben készült el, a református gyülekezet pedig 1929-

ben emelt templomot a város Újtelepi részén.
565

 Az 1397-ben alapított katolikus 

plébániatemplomot többszörös átépítés után 1914-ben Wabrosch Béla acélgyári főmérnök 

tervei alapján kibővítették. Mégis a két világháború közötti időszakra komoly problémát 

jelentett, hogy az alig 300 főt befogadni képes templomba a 20 000 fős lakosság java része 

már el sem indult a misére, hiszen úgysem fértek be.
566

  

 1927. október 20-án az acélgyári Olvasóban ültek össze a város és az acélgyár 

vezetői, hogy egy új katolikus templom felépítéséről tárgyaljanak, hiszen félő volt, hogy a 

legnagyobb lélekszámú katolikus lakosság egyáltalán nem fogja gyakorolni a vallását 

helyhiány miatt. Az acélgyáriak jól kerestek, így kiszámították, hogy az acélgyári katolikus 

hívők keresetének évi 5%-os felajánlásából két év alatt felépíthető a templom, különösen 

ha segít a Katolikus Vallásalap és az acélgyár vezetősége is. A mozgalmat az acélgyár 

főmérnöke, az egyébként református Liptay Gyula és Herczegh József címzetes kanonok is 

komolyan támogatta. Sok huzavona és nehézkes ügyintézés után végül 1932-ben érkeztek 

a ferences szerzetesek Salgótarjánba, felszentelték a rendházat és a kápolnát.
567

 A plébános 

Réz Marián lett.
568

 Nem volt könnyű dolga, a visszaemlékezések szerint nagyon 

megosztott volt a város az új katolikus plébánia ügyében. P. Réz Marian, a hitoktatóval 

együtt, megérkezését követően hetekig házról-házra járt, bekopogtatott minden rendű és 
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rangú lakoshoz, elbeszélgetett az acélgyár főmérnökével, a kapakovácsokkal, 

géplakatosokkal egyaránt. Július 3-án, az acélgyári elemi iskolával szemben lévő, szépen 

parkosított játszókertben volt az első ünnepi mise. Az acélgyár védőszentjének, Szent 

Istvánnak az ünnepén már befogadó közegben tarthatta az ünnepi misét. Az acélgyári főút 

elején emelt Szent Ferenc-rendi templom felszentelésére 1936. május 17-én került sor, 

ünnepélyes keretek között.
569

 A munkások védőszentje után a Szent József 

plébániatemplom nevet kapta. 

 A vallási, felekezeti közösségek működéséről csak elszórtan sikerült adatokat 

találnom. Külön iskolával és női, illetve férfi bibliakörrel, legény és leányegylettel 

rendelkezett az adatközlők elmondása szerint az evangélikus és a katolikus felekezet is. A 

Munka című lap többször beszámolt az evangélikus és a katolikus nőegylet jótékonysági 

akcióiról is. Adatközlőim között a református felekezethez tartozó nem volt, így a 

reformátusokról tudtam a legkevesebb információt gyűjteni. Fontos megemlíteni azt is, 

hogy az adatközlők mintegy egy tizede említette csupán a vallásos közösséget, vagy a 

templomba járást, habár minannyian vallásos nevelésben részesültek.  

 Az acélgyári vallási ünnepek közül mindenképpen kiemelkedett az Úr napi 

körmenet, amely kimondottan a sorompókon belül zajlott, bensőséges hangulatban. „A Úr 

napi körmenetek hagyománnyá váltak a gyári úton. Négy sátrat állítottak föl. Külön 

színfoltja volt, hogy az acélgyárba szürke sapkával, KL jelzéssel katolikus legényegylet 

alakult fiatalokból és azok vitték a zászlókat és díszítették, meg állították a sátrakat. Az 

egyik sátor az iskola előtt volt, aztán a másik fönt tovább, az iskola mögötti részen. […] 

Fölkeltünk reggel és néztük, hogy ezeket a »sutellákat« kiválasztott KALOT fiúk tartották. 

[…] mi inkább játékként vettük. Nekünk feladatunk nem volt. Az egész család együtt ment. 

A körmenet elindult a ferences templomból az iskola irányába, és a nagy kéménynél, a 

fölső gyári úton elfordulva vissza a Salgó útnak nevezett kaszinósoron, ott volt vissza a 

betérés.”
570

  

 A leventéknek ugyanúgy kötelező volt a vasárnapi mise vagy istentisztelet, mint a 

cserkészeknek, bár a zárt alakzatban való templomba vonulást a vasárnapi gyakorlatozás 

után végül nem rendelték el, mert az első kísérlet után kiderült, hogy együtt nem fértek be 

a templomba.
571
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 Több családban is előfordultak a felekezetileg vegyes házasságok. Két adatközlő 

családjában is katolikus volt az apa és evangélikus az anya. Az egyik családnál ebből 

komolyabb probléma nem származott, általános szokás szerint a fiú gyermekek az apa 

vallását követve a katolikus misére jártak, a leányok pedig édesanyjukkal az evangélikus 

istentiszteletre. A másik család esetében az anya alkalmazkodott a férje katolikus 

családjának elvárásaihoz és elhagyta vallását, de idős korára ezt megbánta.  

 Az evangélikus és a katolikus templomban is szigorú ülésrend volt. „Az evangélikus 

templomban a férfiak jobb oldalon, a nők bal oldalon. De emlékeim szerint az 

evangélikusoknál nem nagyon voltak nők. A katolikusoknál meg jórészt nők jártak 

misére.”
572

 A templomba olyan ülésrend volt, hogy a két első sor piros drapériával le volt 

takarva, a hölgyeknél is, az uraknál is. „Az első padban fenntartott helye volt dr. Figus 

Bélának (a jegyzőnek) a Malomhegyi családnak és az elitnek. Baloldalon voltak a nők, 

jobb oldalon a férfiak. Ki volt írva fatáblára, hogy »férfi sor«, »női sor« és mi mindig 

fordítva olvastuk, visszafelé, hogy »rosifréf«.”
573

  

 A közösség által hagyományozott, elfogadott viselkedési normák elég pontosan 

kijelölik az egyén mozgáslehetőségének kereteit. Az acélgyári kolónián is kialakult egy 

olyan normarendszer, amelyet a közösség magáénak tudott. A botlás, vétek és bűn 

fokozatokat különböztették meg adatközlőim, amikor azokról a cselekedetekről kérdeztem 

őket, amelyekért közösségi szankciókkal sújtottak valakit. A megszólásnál súlyosabb 

megszégyenítő büntetéseket (fizikai bántalmazás, kiközösítés, megszégyenítés) 

adatközlőim szerint a közösség nem helyeselte és nem is volt rá módja, hogy gyakorolja,  

hiszen a gyárvezetőségre tartozott minden durvább kihágás, normaszegés és legsúlyosabb 

büntetésként a kolóniáról történő eltávolítás. A vezetés részéről a kolóniáról való teljes 

eltávolítás előtti lépés volt az úgynevezett „Döhöngőbe küldés”. A már említett 

szobakonyhás munkáslakásokból álló teleprész a Jónásch-telep szélén volt. Hivatalos 

dokumentumokban nem bukkant fel a neve, így feltehetőleg eredetileg nem büntető 

szándékkal hozták létre. Elképzelhetőnek tartom, hogy a telepi közösség, az Acélgyári 

fasorból történő eltávolítást alapjába véve büntetésként értékelte és feltehetőleg az első 

ilyen eset idején üresen álló házak éppen a Jónásch-telep azon részén álltak rendelkezésre, 

ahol a “Dühöngő” kialakult. A problémás emberek szomszédságába költözni aztán 

önmagába véve büntetésnek számított, így alakulhatott ki a megkülönböztetett teleprész. A 
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szakirodalomban nem találtam példát hasonló „büntető” terület létére, de feltételezem, 

hogy más ipari kolóniákon is kialakulhatott. 

 A hierarchikus rend közel azonos fontossággal bírt, mint egy falusi közösségben.  A 

magázódás általános volt, a köszönés vagy üdvözlés sorrendje tiszteletadásnak számított. 

Annak kellett előre köszönnie, aki a hierarchikus rendben alul foglalt helyet. A családban 

nem csak az idősebb generációt magázták, a házastársak is magázódtak egymással. „ n 

mindenkit magáztam, a szüleimet is. Csak az unokatestvéreket tegeztem.  desanyám is 

magázta édesapámat.”
574

 Nőknek életkor szerint köszöntek, a férfiaknál a továbbtanulás 

volt a vízválasztó vonal. „Ha esetleg egy korban voltak a férfiak, együtt dolgoztak az 

acélgyárban, ők tegező viszonyban voltak. A gyerekek tegeződtek, aztán a vízválasztó az 

volt, amikor gimnáziumba került valaki. A lányoknak olyan 16-1  éves korban már 

magázódás járt.”
575

 A tisztségviselőket minden esetben magázták és előre köszöntek nekik 

az utcán, egy kivétellel. “Magázódtak. Egyedül Liptay  alika
576

 volt az, aki azt mondta, 

hogy együtt gyerekeskedtünk 20 évig, tegeződjünk.”
577

  

 Az acélgyári kolónia abban is elkülönült a város többi részéről, hogy – akárcsak egy 

falunak – volt szokásjoghoz alkalmazkodó belső szabályzata, de ezt a szabályzatot a gyár 

vezetősége alkotta, írásba adta, majd később szóbeszédben hagyományozódott. A 

szabályozások kiterjedtek az élet majdnem minden területére. Szabályozva volt a lakások 

használata, azok alakítási, felújítási, javítási módja, az udvarok rendben tartása. Az 

acélgyárnál külön lakmester felügyelte a rendet és a köztisztaságot. A harmincas évek 

végén a lakmesteri teendőket Jagicza József látta el. Egymástól függetlenül mindegyik 

beszélgetőtársam számtalan emléket őrzött róla. „A neviben is benne van. Volt itt egy 

lakmester. Jagiczának hívták, később aztán Jánfalvira változtatta. Ez az utolsó napokig 

működött a háborúig. A telepen rend és tisztaság volt. Ő szólt, ha a disznóól nem volt 

szépen fehérre meszelve, és ő felügyelte a hamus vödröket is! Azokat, amikben minden 

hajnalban lehordták az utcára a tűzhelyből kiszedett hamut, egy nap egyszer végigment egy 

lovas kocsi, amire felborogatták a hamut, az üres vödörért meg azonnal szalasztották a 

háziasszonyok a gyereket, hogy a lakásban legyen, mielőtt a lakmester odaér, mert ha 

rendetlenséget talált az utcán, dühbe gurult és a gondatlan család vödrét akár a 

sorompóig is hajlandó volt rugdosni mindenki szeme láttára, füle hallatára. Hatalmas 
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szégyen volt. Meg aztán fel volt osztva az utca tisztítása lakónként. Makadám út volt, 

nyáron rendszeresen öntözték. A ház egyik legfontosabb része a küszöb volt, csillognia 

kellett. Hétvégente a családfők csiszolták, hogy ne legyen kopott.”
578

 A sorompókkal elzárt 

utakon a kolóniára történő be- és kihajtás csak a telepgondnok által kiállított paszturtával, 

vagyis járatlevéllel volt lehetséges.
579

 Hasonló rendtartása, gondnoka és térfelügyelője volt 

a budapesti MÁVAG-kolóniának is. Zártságát mi sem jellemzi jobban, mint, hogy 

éjszakára mind a hét kapuját bezárták.
580

  

 Czele Tamás, volt salgótarjáni fuvarvállalkozó peres ügye a Rimával még 1912-ből 

való, de jól példázza a szigorú rendtartást a kolónián.
581

 Czele szemétfuvarozást vállalt az 

acélgyár területén és téglákat égetett a gyár részére. Aztán 1909 vége felé közös akarattal 

megszűnt köztük a szerződéses viszony. A Rima visszatartott a fuvarostól 50 Koronát a 

szemétfuvarozás után és 200 Koronát 120 000 tégla előállítása után. Így Czele Tamás 

összesen 178 Koronát követelt peres úton a gyártól. A Társulat azzal indokolta a pénz 

visszatartását, hogy a megbeszélt időre a vállalkozó nem tudta kiszárítva szállítani a 

téglákat, illetve a szemétszállítási díjat azért fizették alul, mert szerződésük értelmében 

bírsággal sújtották, mivel a pöce- és hamusgödröket nem tartotta tisztán. Az ügyben az 

egyetlen tanú, Kaitán Rezső akkori lakmester, az ügy elhúzódása közben meghalt, így 

ítélet végül nem született. Az ügy elévült.  

Különleges kapcsolat alakult ki a különböző javítási és tisztítási munkákat ellátó 

emberekkel, akik nem tartoztak szorosan véve a közösséghez, hiszen nem a telepen laktak, 

hanem kívülről érkeztek a munka elvégzésére, mégis mindenki ismerte őket. Ilyen volt 

többek között a böllér, akit minden család ismert. „Török bácsi jött, ő füstölte föl, kihúzott 

minden kolbász végéből egy kicsit. Nem illet észrevenni.”
582

 A legalantosabb szakma a 

pöcegödör tisztítás volt, ezt a munkát ha lehetett inkább éjszaka végezték. A nevüket már 

nem őrizte meg az emlékezet, de „ilyen félig cigányok, vagy mit tudom én, arra vállalkozó 

emberkék, akik voltak. A lakótelepnek volt egy ilyen gazdasági udvara és ott voltak ilyen 

lovaskocsik. Meg akkor még nem volt ilyen szennyvízszippantás, a vécéket ilyen nagy 

kanalas, rudas valamivel ürítették és álltalába éjszaka.  s ezt kihordták a gyáron túl voltak 

ilyen szántóföldfélék és azt ott szétöntözgették, vagy pedig kivitték a salakhegyre.”
583

 A 
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kéményseprő „Nyerges bácsi” is kívülről érkezett, a gyerekek szerették őt, úgy tartották, 

hogy szerencsét hoz. A kolónia nem volt hermetikusan elzárva a külvilág elől. „Jöttek a 

drótosok, emlékszem a háti kosárba volt ilyen üveg meg bádogos cuccok. Tótok voltak, mi 

gyerekek kiabáltunk, hogy tud-e a bácsi verebet patkolni  Ő meg kiabálta tört magyar 

nyelven, hogy: Fazekat fódot.”
584

 A borkereskedő Gyöngyöspatáról hozta rendszeresen a 

portékáját, de csak a Salgó úton mehetett végig, onnan kiabált. Egyetlen koldust őrzött 

meg az emlékezet. „Egy cigány jöhetett csak be, vékonyka volt,  va néni. Őt beengedték. 

Mindenki adott neki valamit. Koldus volt. Azzal fenyegettek, hogy ha rossz gyerek leszek, 

akkor elvisz.”
585

  

 A gyerekek nevelésében az egész telep részt vett, ezt a következő fejezetben 

részletesen tárgyalni fogom. Akár gyerekek, akár felnőttek közötti nagyobb verekedés 

kihágásnak számított és sem a kolónia lakói, sem a lakmester nem nézték jó szemmel. 

Adatközlőim szerint a gyárban nem voltak verekedések, azért azonnali elbocsátás járt 

volna. Az asszonyok verésével, vagy felpofozásával kapcsolatban nem sikerült adatokat 

gyűjtenem. Interjúalanyaim egyértelműen negatívan ítélték meg a nők bántalmazását, 

véleményük szerint nem volt elfogadott a telepen. Egy családnál említettek alkalmanként 

pofozkodást, itt azonban a nagy tekintélyű családanya, aki férje halála után egyértelműen 

átvette a családfő szerepét, adott néha-néha pofont a már felnőtt korú fiainak, ha a nevelést 

szükségesnek érezte. Ez, adatközlőm szerint mindig csöndben és gyorsan zajlott, előtte 

még az ablakokat is becsukták. 

 A második világháború előtti közbiztonságot egyöntetűen jónak minősítették az 

adatközlők. Lopásról nem számoltak be sem a helyi sajtóban, sem a levéltári forrásokban 

nem találtam nyomát. Adatközlőim elmondása alapján a lopásoktól egyáltalán nem 

tartottak. A lakások kulcsát vagy a lábtörlő alatt, vagy a bejárati ajtó ajtófélfájába ütött 

szögön, illetve az ablakpárkányon tartották, jól látható helyen. A biztonságérzethez minden 

bizonnyal hozzá járult a kolónia zárt területe is. Ugyan a sorompók akadályt nem képeztek 

az úton a gyalogosan közlekedőknek, de a sorompóőrök számon tartották, hogy milyen 

idegen lépett be a telep területére.  

 A munkáséletmóddal foglalkozó szakirodalom a lopást csak elvétve vizsgálja, R. 

Nagy József
586

 szerint a lopás a kolóniák mindegyikére jellemző és a munkások világképét 

meghatározza. Ezt a megállapítást saját kutatásaimmal nem tudom alátámasztani. R. Nagy 
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úgy mutatja be az apróbb lopásokat, mint öncélú tevékenység és párhuzamot von az 

uradalmi cselédek lopáshoz való viszonyával. A salgótarjáni adatközlőimtől egyetlen 

alkalommal sikerült csak apróbb lopásra adatot kapnom, a második világháború alatt az 

egyikük édesapja huzalokat csent ki a gyárból, ebből patkószögeket csinált otthon és ezt 

adta el a falusiaknak élelmiszerért cserébe. A salgótarjáni gyárból nyersanyagok, 

szerszámok rendszeresen kerültek a családokhoz, ezeket azonban előtte kérvényezni 

kellett. Akár nagyobb mennyiségű építőanyaghoz is hozzájuthattak kérvény útján.
587

 

Adatközlőim szerint 1945-ig sem a kolónia lakóitól, sem a gyártól nem lopott senki, aztán 

megváltozott a megítélése, miután a gyár „mindenkié” lett. „…addig is bármihez 

hozzájuthattak, amire szükségük volt, mielőtt nagy szavak kíséretében a munkásoké lett az 

üzem, csak addig kérni kellett, utána meg el lehetett vinni ezt-azt kérés nélkül is, szemet 

hunytak felette…tudod, a háború után megindult a csencselés…mert ami mindenkié, az 

igazából senkié se […]mihelyst elvesztette tulajdonát a Rima és a gyárat államosították, 

valami véget ért, valami…Becsület…”
588

   

 Az alkoholfogyasztás a munkások mindennapjainak szerves része volt. Az 1880-as 

filoxéravész a bort drágává tette, ennek köszönhetően északról olcsó, gabonalapú pálinka 

betörése figyelhető meg. Balázs Géza
589

 szerint részben ez is magyarázza, hogy az 

alacsonyabb keresetűek között a pálinka egyre jobban hódított. Az adatközlők elmondása 

alapján az acélgyáriak leginkább sokkal inkább bort ittak, azt is gyakorta fröccs 

formájában. R. Nagy József vidéki munkáskolóniák vizsgálatakor azt találta, hogy a 

bányászoknál a férfiszerephez egyenesen hozzátartozott az alkohol viszonylag rendszeres 

és nagy mértékű fogyasztása.
590

  

 Az interjúkészítések során az alkoholfogyasztás és az illuminált állapotból adódó 

helyzetkomikumok rendszeresen felbukkantak, ezért valószínűsíthetőnek tartom az 

alkoholizmus jelenlétét a kolónián. Mindössze egyetlen adatközlőm, egyetlen esetben 

nevezett valakit alkoholistának minden finomítás nélkül. Az említett lakos középkorú 

asszony volt az 1930-as évek végén és a közösségben köztudott volt az alkoholproblémája. 

„... francia nevelőnő volt valamelyik dzsentri családnál. Sz. bácsi elvette jól kereső 
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kapakovács volt. A néni alkoholista lett és kiköltözött a disznóólba arra az egy éjszakára, 

amíg ki nem józanodott. Kimeszelte, kivitt bútort. Féltem tőle.”
591
A nők italfogyasztását 

feltehetőleg élesebb szemmel nézték, mint a férfiakét, ezzel R. Nagy elmélete erősíthető 

meg. A női munkások alkoholfogyasztásának megítélését a női munkások 1945 előtti 

nagyon szerény számának köszönhetően, csak a szocialista korszakban lehetne 

megvizsgálni. 

 A közösségi élet szokásaival, eseményeivel kapcsolatos kérdésem után adatközlőim 

két jól elkülöníthető csoportba sorolták visszaemlékezéseiket. Az egyik csoport a 

közvetlen lakókörnyezethez kötődött, az utcához, a szomszédokhoz, az „összejáráshoz”. A 

másik csoportot pedig az egyesületek, mint a dalárda, a zenekar és a műkedvelő színjátszó 

kör, sportegyesületek, valamint a cserkészet alkotta. „Nagyon elegáns cserkészbálok 

voltak, csak meghívóval, csak nagyestélyiben az Olvasóban. Nem voltam ilyen bálon, de 

nem munkásnak néztek ki ilyenkor. Apám volt az egyik cserkésztiszt. Szmokingja volt, 

makkos cipő, fekete kabát, prém gallérral, selyemsál, pincs kalap.”
592

 Gyerekek és 

felnőttek egyaránt szívesen látogatták a városi mozgógép színházat. A műsort rendszeresen 

közölte a helyi sajtó. Az egyik legkedveltebb komikus színész, Kabos Gyula személyesen 

is tartott előadást a városban társulatával és látogatását fényképen is megörökítették.
593

  

 A kolónia társadalmán belül a sérült, beteg embereket tisztelet övezte. Adatközlőim 

többen is emlékeznek rá, hogy megszidták és rendreutasították őket, ha csúfolódni kezdtek. 

Feltehetőleg e mögött az állhat, hogy a kolónia társadalmában nem voltak született 

fogyatékkal élők, a nyomorék emberek vagy még az első világháborúban, vagy üzemi 

balesetben sérültek meg. Mind a kettő esetben sokkal inkább hősies érdemként, semmint 

csúf tragédiaként tekintettek a sérülést szenvedettre. Komolyabb betegségek, illetve testi 

fogyatékosságok közül az emlékezet egy angolkóros kisfiút őrzött meg, illetve három vak, 

vagy legalábbis nagyon gyengén látó embert. A három vak közül egyikről tudni vélték, 

hogy még az első világháborúban sérült meg, a másik kettőről nem tudták megmondani, 

hogyan veszítették el a látásukat. Mind a három látássérültet teljes munkaidőben 

foglalkoztatta a gyár. „Volt két vak, azok dolgoztak a gyárban, jöttek mindig a Liptay 

sorról és szögeket pakoltak a szögpakolóba. Szögeket raktak össze csillékre, vagonokba. 
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Foglalkoztatta őket a gyár napi 8 órában és késő délután karon fogva mentek a kaszinóba, 

bottal jártak, úgy emlékszem.”
594

  

 Ahogy az acélgyári kórház tárgyalásakor már volt róla szó, a kórház megrendelései 

között még az 1930-as évek végén is gyakori volt a műszem. Adatközlőimtől nem sikerült 

információt szereznem, hogy minek következtében veszíthették el az acélgyári dolgozók, 

ha nem is tömegesen, de bizonyos rendszeresen a szemük világát? Annyi bizonyos, hogy a 

második világháború előtt többnyire védőfelszerelés nélkül dolgoztak az 

üzemrészlegekben. Adatközlőim hanghordozásából és gesztusaiból arra következtettem, 

hogy ha volt is védőfelszerelés, valamiféle férfiúi virtusnak számított, hogy nem 

használták. A probléma feltétlenül további alapos kutatásra szorul. 

 A szélesebb értelemben vett közösség tárgyalása után, vizsgálatom tárgya a közösség 

magját alkotó család. A pedagógia meghatározása alapján „A család együvé tartozó 

személyek hálózata, a különféle javak, a név, a genetikai örökség, az anyagi és szimbolikus 

értékek megőrzője, és azok generációról generációra való áthagyományozásának 

színtere.”
595

 A néprajz tudományterületéről az egyik legteljesebb megfogalmazás a 

következő: „A család társadalmilag elismert szexuális kapcsolatba lépő felnőttek és velük 

élő leszármazottaik, valamint azok házastársainak kis csoportja. […] A csoport tagjait 

szolidaritás, kölcsönös erkölcsi felelősség, s rendszerint az életmód közössége is 

összeköti.”
596

 A kor kapitalista vállalkozója számára a család mindezeken felül gazdasági 

bázist is jelentett. A család az üzem működésének funkcionális alapjának számított a 

vezetőség és a munkások szempontjából is.
597

 A különböző válalatok története sok esetben 

egyszersmind családtörténet, de mint a Rimamurányi vállalat példáján is látható, a magát a 

vállalathoz kötő munkáscsalád generációkon keresztül a termelés biztosításának kulcsa is 

lehetett.  

 A családot, a nagycsaládot úgy ismerhetjük meg leginkább, ha sorra vesszük 

tagjainak jogait, kötelességeit és munkáját. A kisgyermekek nevelése minden társadalmi 

rétegnél női feladatnak számított, talán ennek köszönhető, hogy a serdületlen 

kisgyermekek a nők tömeges munkábaállása előtti fényképeken egységesen „lányos” ruhát 

viselnek. Mészáros István is felhívja a figyelmet a kisgyermekek sajátosan nőies 

külsőségeire.
598

 A háztartást mindenhol az asszony vezette, csak a nehezebb fizikai 
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munkák maradtak a férfiakra, úgy mint „tüzelő, két rocska víz fölhozatala reggel, a salak 

levitele. Azon a csigalépcsőn levinni meg felhozni dolgokat nem volt gyerekjáték. […] 

Minden más asszonyi volt. A felállás az volt, hogy a gyárban csak a férfi dolgozott, az 

asszony csinált minden mást.”
599

  

 A férjezett nők tehát mindenek előtt anyák és gazdasszonyok voltak. Adatközlőim 

elmondása szerint a háztartásban segítségül vették gyermekeiket, de csak részmunkákat 

végeztettek velük, a munka összefogását mindig fenntartották sajátmaguk számára. Mint 

már említettem, a nagyobb fizikai erőt igénylő házimunkák közül a tüzelő behordása volt 

férfi feladat, a szintén nehéz fizikai munkának számító kenyérgyúrás mindvégig megőrizte 

kizárólagos női jellegét.  

 A régebbi kemencehasználat módját Vertich József jegyezte le az 1980-as 

években.
600

 Ezek szerint a kenyérsütés szándékát a háziasszonyok a „görccsel” jelezték, 

amely egy fadarab volt, minden családé más alakú. Egy helyen megcsiszolták és ide írták 

tintával a család nevét. A sütés előtti délutánon a háziasszony elhelyezte a görcsöt a nyolc 

sütőterű kemencének azon ajtaja előtt, amelyben sütni kívánt, a letett görcsök sorrendjében 

végezték el minden nap a sütést.  

 A harmincas évek közepétől már egyre kevésbé használták a telepiek a patak partján 

épült kemencéket. Gyakrabban sütötték a péknél a kenyeret. Az egyik legidősebb 

adatközlőm még 2008-ban tisztán emlékezett a Kemence-sorra, elmondta, hogy „...minden 

két ház vagy ház között volt egy kemence. De az én édesanyám már azt nem használta. 

Nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy a vállalat azt felépítette hagyománybúl, de talán 

már nem használták.  ékek voltak, anyám itthon dagasztotta a kenyeret és aztán vittük a 

pékhez. Ráírta egy cetlire, a maga kis írásával, hogy B-né és ezt a pék ráragasztotta a 

kenyérre és ez alapján lehetett keresni.  s akkor az én dolgom volt hazahozni. Mindig félve 

néztük a szép kenyereket a polcon, mert reménykedtünk benne, hogy olyan szép megdagadt 

kenyér lesz.  s amikor nem találta meg és már jöttek a laposak, akkor már aggódott, hogy 

nem dagasztotta ki jól.”
601

 Adatközlőim úgy emlékeznek, hogy a háború előtt a boltban 

nem vettek kenyeret, mert az szégyen volt. Azt mondták, hogy lusta a háziasszony. 

 A kolónia társadalmában, akárcsak a paraszti világban tipikusan női munkának 

számított disznóöléskor a véres tál tartása, a belek mosása. „Csak az nem tartotta a tálat, 

aki nem bírta a vért. Akkor megfogta férfi is. De inkább asszonyra bízták, nem az embernek 
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a dolga. Azt mondták.”
602

 A vér az egyik legerősebb szimbolikus tartalommal bíró elem az 

egész európai kultúrkörben. Többnyire a női nemhez kötötték, erre az általános 

néphitelemre utal a férfiak tiltása is a vérrel való szennyeződéstől.
603

  

 Bár 1933-ban az ipraban foglalkoztatottaknak már a 34,5%-át tették ki nők
604

 és 

arányuk nagyon lassan tovább nőtt, a nehéziparban nem nagyon tudtak munkát vállalni. A 

gyárban dolgozó asszonyról csak elvétve találtam írásbeli forrást és adatközlőim csak 

három munkásnőre emlékeztek az 1945 előtti időszakból. Mind a három özvegyasszony 

volt. „Gáspár néni özvegy volt. Volt a gyár belterületének egy kis házikója, ő ott lakott. 

Honzik néni a fasori úton szembe a másik házba lakott. Ő azt hiszem a rakodóra került 

szénválogatónak.” Illetve egy nénit tudtam, Halász néni. Az első világháborúban meghalt 

a férje és fölvették őt a benti fürdő tisztántartására és kezelésére.”
605

  

 A női-férfi egyenjogúsítási törekvésekre nem kívánok hosszabban kitérni. Annyiban 

mindenképp említést érdemel, hogy a két világháború közötti időszakban már a nők 

politikai egyenjogúsítása megtörtént, tehát szavazati joggal rendelkeztek, ha nem is azonos 

feltételek vonatkoztak rájuk mint a férfiakra.
606
Amíg a férfiaknak elegendő volt a 24. 

életévüket betölteniük, hogy szavazati jogot nyerjenek, nők esetében az életkori határ 30 

év volt. A nők munkábaállása a női eszmény megváltozásával járt együtt. Ennek a jelentős 

változásnak generátora a mozi volt, illetve az újságok lévén kialakuló tömegkultúra.
607

 

Egyetemi végzettség esetén életkorra való korlátozással egyik nem esetében sem éltek. A 

középfokú és az egyetemi oktatás is nyitva állt előttük, utat nyitva ezzel a szakképesítések 

megszerzéséhez. A Rimamurányi vállalat szolgálatában ennek köszönhetően leginkább 

áplónő, tanító nő és gyors és gépíró státuszban álltak női alkalmazottak. 
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 Az acélgyári kórházi ápolónői a két világháború közötti időszakban túlnyomórészt 

irgalmasrendi apácák voltak, az irodán dolgozó gyors és gépírónők, titkárnők érettségizett, 

jó megjelenésű, vonzó fiatal hölgyek voltak. A tanító nők helyzetét részletesen bemutatom 

az oktatással foglalkozó fejezetben. A vállalat gyorsíróit, akik az általam vizsgált 

időszakban már szinte kivétel nélkül nők voltak, az egyik legelismertebb gyorsíróiskolában 

képezték, amelynek vezető tanára a költő, Radnóti Miklós apósa volt. Radnóti Miklósné 

Gyarmati Fanni is oktatott gyorsírást a „Rimamurányinak”, erről naplójában többször is 

megemlékezett. „Drukkos délelőtt, ma van a vizsga a Rimamurányinál.  apa rémesen 

drukkol szegény.  n is kicsit, de egyáltalán nem mutatom. Hangsúlyozott, nyugalmas 

fölénnyel megyek oda, a Kucsera cégvezető összevissza szaladgál, fűhöz-fához kapkod, 

bevisz nagy ünnepélyességgel az elnök-igazgatóhoz, a “vezérhez”, aki egy dzsentribe oltott 

zsidó, monoklival és kellemetlen leereszkedéssel. Helyet foglalok a zöld asztalnál, a 

delikvensek között, akik remegve, feketében jelennek meg. Kapok tőlük egy szép csokrot 

köszönő sorokkal, és a szerencsésen lefolyt diktátum után az egyik »megható« beszédet 

mond. Szóval teljes megelégedéssel végződik az egész.”
608

 Az említett vezérigazgató 

feltehetőleg nem gyárigazgató, hanem a részvénytársaság elnöke, Bíró Pál lehetett.  

 A munka végzéséhez kapcsolódó kultikus cselekedetekről a kolóniai gyermekek 

ugyanúgy az öregektől vettek tudomást, ahogy egy falu társadalmában. Így például a 

jászberényi származású családdal bíró adatközlőm megjegyezte, hogy gombászás előtt az 

útmenti kútnál meg kellett mosakodnia neki is, az édesapjának is, hogy baj ne érje őket.
609

 

 A szüléseket a második világháborúig még általában háznál vezették le. „Háznál 

születtem én is, a testvéreim is. A kolduspalotában. Bulla néni a szomszédban volt. Ő volt a 

szülésznőnk. Amikor a legkisebb testvérem született, arra emlékszem, de gyerekeket külön 

szobába vitték, nem volt szabad benéznünk.”
610

 Bulla nénire, mint bábára más adatközlőm 

is visszaemlékezett, a levéltári forrásokban nem találtam személyére vonatkozó adatot. A 

megszületett gyerekek körül feltehetőleg nem alakultak ki unikális szokások. Az első 

hetekben a rokonok segítettek a családnak, de szükség szerint a szomszédokra is lehetett 
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támaszkodni. Adatközlőim nem tudtak információkkal szolgálni a gyermekágyas asszony 

körüli teendőkkel kapcsolatban. Aki emlékszik is kistestvére születésére, keveset 

tartózkodott a gyermekágyas időszakban édesanyja közelében, mert a nagyobb 

gyermekekről a nőrokonok gondoskodtak és az is előfordult, hogy más háznál 

„vendégeskedtek”. 

 A temetésekről és a halott körüli szokásokról szintén minimális információkkal 

tudtak csak szolgálni adatközlőim, valószínűleg gyermekként nem lettek bevonva a 

temetés körüli eseményekbe és intéznivalókba. A temetést feltehetőleg – ha nem is minden 

esetben – a gyár intézte, vagy legalábbis segítséget nyújtott benne. A Munka című lap 

1936. januárjában megörökítette egy acélgyári gépészmérnök temetését. Kovács Andort az 

acélgyári „gyászházból” temették. „A temetést Szabó Dezső református lelkész végezte, aki 

a presbiterek kíséretében érkezett a halott presbiter ravatalához. Az acélgyári dalárda 

gyászdala után elindult az ezrekre menő tömeg. Megjelent a temetésen Fabini Henrik 

gyárigazgatóval élén az egész tisztikar, Karattur főmérnök és Eckert művezető vezetésével 

a sodronygyár teljes üzeme, a város polgármestere, cserkészek, tűzoltók és nagyszámú más 

közönség. A halottat a gyászházból a tisztviselőtársak hozták vállukon. A halottaskocsi a 

fasorban haladt, amikor a gyászmenet már a temetőben volt. A sírnál a központi 

igazgatóság, a sodronyhúzó üzem, tisztviselők és kaszinó nevében Karattur Antal 

főmérnök, a művezetők és Olvasó Egylet nevében Grusz Ferenc művezető, az üzemi 

munkások nevében Tarjáni Károly búcsúztak a kitűnő mérnöktől, jó baráttól, 

feljebbvalótól.  Búcsúzásul Szabó Dezső ref. lelkész a nagy hazafi koporsójára egy marék 

földet dobott a »Hiszekegy...« szavaival, majd a gyári dalárda és zenekar búcsúdalai 

közepette eresztették le a koporsót a sírba. Az acélgyár a Tiszti Kaszinó tagjai részére négy 

hetes gyászt rendelt el.”
611

  

 Adatközlőim gyermekkorukból jól emlékeztek a fekete, üvegablakos halottas 

kocsira és a feldíszített halottas lovakra. A kocsit úgy gondolták, hogy a temetkezési 

vállalathoz tartozott és nem az acélgyáré volt, erre vonatkozólag hivatalos 

dokumentumokat nem találtam. A második világháború előtt minden esetben háznál 

ravataloztak és onnan indult a halottas menet a temetőbe. Ennek egyik legfőbb oka az volt, 

hogy a ravatalozó ház csak 1939-ben került átadásra.
612

 Ettől függetlenül még a negyvenes 

években az acélgyári kolóniáról, feltehetőleg a temető közelsége miatt is, inkább háztól 
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temettek. „Betanultunk egy színdarabot egy karácsonyi játékot […] én voltam az árvafiú. 

Ezt karácsonykor előadtuk és január 11-én meghalt édesanyám. Akkor voltam 5 éves. 

Háznál volt ravatalozva. Nyitva volt a koporsó és apám fölemelt, hogy adjak a homlokára 

egy puszit. […]A gyászkocsi, lovaskocsi ment előre, mi mentünk utána. Nagyon sokan 

voltak, én nem fogtam föl a dolgot. […] Dr. Csengődy Lajos
613

 püspök tartotta a 

szertartást.  desanyám evangélikus volt. Virrasztás nem volt. Meghalt és másnap 

eltemették. Nem volt halotti tor.”
614

 Az 1944-es lavinában elhunyt acélgyári „síjárőrök” 

temetésére minden adatközlőm tisztán emlékezett. Ahogy már volt róla szó, az acélgyár a 

fiatalokat a saját halottjának tekintette, a hazaszállított holttesteket a SSE sportpályán 

ravatalozták fel, és a temetőben emlékművet emeltek nekik.  

 A halottaknapi szokások közül a gyertya gyújtás és a krizantém elhelyezése a síron 

általános volt, ahogy az is, hogy a rokonság a családi sír körül gyűlt össze. Az ünnep 

komolysága családonként változó képet mutatott. Volt olyan család, ahol viccelődéssel, az 

elhunytakra való vidám emlékezéssel töltötték az időt és a temetőből a legidősebb 

családtag lakására mentek, pogácsát és egyéb apróságot ettek, bort ittak a család 

egészségéért és órákon keresztül együtt töltötték az időt, a férfiak elmesélték, sőt 

eljátszották az első világháborús katonaélményeiket. Más családnál csak a temetőben 

találkoztak a családtagok, csendben álltak a sír körül és aztán elbúcsúztak egymástól és 

haza mentek. A temetőben étkezés szokása nem volt ismert adatközlőim között. 

 Ahogy már volt róla szó, a vegyes származású családok más-más szokás- és 

hiedelemvilágot hoztak magukkal, ezzel is érdekes és különleges kutatási tereppé 

változtatva a kolónia társadalmát. Sajnos a kezdetben még minden bizonnyal jól 

elkülöníthető jellegzetességek napjainkban már csak apró részletekben fellelhetőek. Nem 

csak más-más nyelven beszélő cipszerek, szlovákok, németek, de különböző magyar 

népcsoportok is keveredtek a kolónián, mint például a jászok, kunok, sokácok és persze a 

palócok. Miután palóc környezetbe ékelődtek be beköltözőként, hiába a zárt kialakítású 

kolóniai terület, az egymásrahatás elkerülhetetlen volt. Ezzel magyarázható, hogy egy jász 

származású család karácsonyi menüsorába palóc területre jellemző ételek illeszkedtek. 

 Adatközlőimtől többször, több kontextusban is rákérdeztem a karácsonyi 

szokásokra, a karácsonyi menüsorra. Származásuktól függetlenül minden családnál 

egyformán a katolikus palóc szokásoknak megfelelő böjtös ételek szerepeltek. Savanyú 
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káposztaleves (szárított) gombával (evangélikus családban kolbásszal) és mákosguba.
615

 

Karácsonykor a gyerekek már többnyire boltban vásárolt ajándékokat kaptak a felnőttektől, 

egymást és a felnőtteket viszont saját készítésű ajándékokkal köszöntötték. Adatközlőim 

visszaemlékezése szerint ezek ügyes barkácsolt ajándékok voltak. A virágcserepet, 

repülőmodellt, kisautót és ékszeres dobozkát említették. A barkácsoláshoz szükséges 

készségeket az iskolai gyakorlati órákon sajátították el. Az éjféli misét együtt várta meg a 

család. A miséről hazatérve még egyszer vacsoráztak. A mélyen vallásos katolikus 

családban a gyertyagyújtásig böjtöltek, illetve csak tésztafélét fogyasztottak és az éjféli 

miséről hazaérve került az asztalra a disznótoros. „Téli időben piros rozsdás salakkal le 

volt tisztítva az egész utca. Kényelmesen el lehetett menni a ferences templomig. Az még 

sorompón belül volt ugye. Először a gyerekek mentek éjféli misére, nekünk, cserkészeknek 

dolgunk volt, harangoztunk, elkészítettük a tüzet a tömjénnek, utána jöttek a szülők meg a 

többi hozzátartozók együtt. A szenteste a családé volt, nem aludtak el az emberek, együtt 

maradtak és mentek éjféli misére.”
616

 

Végül, de nem utolsó sorban a közösségi élet része volt természetesen maga, a gyár 

is. A gyermekek és a feleségek is rendszeresen megfordultak a gyárban. Leginkább akkor, 

ha a családfőnek reggelit kellett vinni. De a gyár fürdőjébe és uszodájába is alkalom nyílt a 

találkozásra, a kapcsolatok megerősítésére. Ismerték a portást, ismerték a családfő 

munkatársait, összetalálkoztak az asszonyok és gyerekek egymással is a gyár kapui 

mögött. Ezeket a találkozásokat pedig napról-napra a kolóniai közösség belső 

hierarchiájának megfelelő belső normarendszer szabályozta. 
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IV.2. Gyermekvilág a kolónián 

 

„Fiatal vasesztergályos segédként a főműhelyben dolgoztam. Idősebb kollegám nyugdíjba 

készült. Olyan élményben volt részem, ami szokatlan volt részemre akkor. Munkáját előbb 

befejezve, gépét gyönyörűen megtisztította és elköszönt a géptől, mélyen meghajolt előtte, 

megsimogatta, így búcsúzott el. Azóta sokszor eszembe jutott ez a nagyszerű jelenet, 

mindig nagyra becsültem, elgondolkodtató volt, hogy elődeinknek mit jelentett a gyár, a 

gép, a Rima.”
617

  

 Bármikor összenőhetünk egy kerékpárral vagy autóval. Ezek a gépek átmenetileg 

saját testünk kiterjesztéséül szolgálnak és már nem számíthatók a külvilághoz. Hermann 

Bausinger szerint az eke éppúgy idesorolható, mint a kalapács és mindenfajta technikai 

szerszám.
618

 A kolónián felnövő munkás gyerekek mire férfi korba léptek megtanulták a 

szüleiktől és a mestereiktől, hogyan kell bánni a géppel, hogyan kell gondoskodni róla és 

hasonlóan összenőttek vele, mint a juhász a kutyájával.  

 Ahogy egy falu társadalmához és műveltségéhez a családon keresztül vezetett az út, 

éppúgy az ipari kolónia társadalmának elemzéséhez is nélkülözhetetlen a (munkás) család 

megismerése. A család legifjabb tagjai, a gyermekek világérzékelése mindigis jól tükrözte 

a felnőttek hétköznapi életét, a mindennapok valóságát. A gyermekeknek a család nyújtott 

védelmet, ez sugárzott melegséget, így fejlődhetett a gyermeki személyiség harmonikusan. 

„Itt tanulta meg eszmélkedése pillanatától, hogy az élet örökös, fáradhatatlan küzdelem, 

mely ritmusával hol elfeledteti, hol meg hangsúlyozza a bajt, nehézséget, és hogy e 

küzdelemben ereje, tehetsége szerint minden családtagnak, tehát neki is részt kell 

vállalnia.”
619

 Otthon ismerte meg a hétköznapok és ünnepek tárgykészletét, a közelebbi, 

majd egyre távolabbi környezetét, életterét. A játékain keresztül beletanult az őt körülvevő 

világ szabályrendszerébe, normáiba és munkáiba. Mindeközben pedig kifogyhatatlan 

kíváncsisággal, feszülten és fáradhatatlanul figyelte a felnőtteket és jegyzett meg 

emlékezetében olyan eseményeket is, amelyeket még nem értett, vagy amelyeket szerettek 

volna elrejteni a szeme elől.   

 Adatközlőimmel 65-70 év távlatából beszélgettünk gyermekkoruk apró részleteiről, 

amely merész kísérletnek tűnt és meglepően jó eredménnyel zárult. Az öregedés során, a 

memóriánk is átalakul. Erre az átalakulásra jellemző, hogy a hosszútávú memória 
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fokozatosan előtérbe kerül a rövidtávú rovására, aminek következtében gyermekkori 

emlékeink sokkal tartósabbak, mint az időskoriak.
620

 Ennek köszönhető, hogy az idős 

emberek gyakran tisztábban emlékeznek vissza gyermekkorukra, mint a közelmúltra. A 

hosszú, többszöri alkalommal készített mélyinterjúk során egyre több részletében 

bontakozott ki előttem az 1935 és 1945 közötti időszak acélgyári gyermekvilága.  

 A híres ókortudós, Jan Assmann szerint a múltat az emlékezés rekonstruálja, így 

tulajdonképpen azáltal keletkezik, hogy kapcsolatba lépünk vele.
621

 Amit a hétköznapi 

nyelvhasználatban egyszerűen memóriának nevezünk, az valójában különböző 

tevékenységek bonyolult hálózatát jelenti, amely vizsgálatakor kiderül, hogy a múlt sokkal 

inkább változó, mint állandó képet mutat, mivel a jelen szülte problémahelyzetek és 

szükségszerűségek alapján állandóan szelektáljuk és szűrjük emlékeinket. Az emlékezet 

pszichológiai vizsgálatának egyik nagy úttörője Frederic C. Bartlett
622

 volt, aki az 1930-as 

években rávilágított arra, hogy az egyéni emlékezet nagyon is társas természetű. 

Egyszerűbben fogalmazva az egyéni visszaemlékezéseket nagyban befolyásolja, hogy 

mások hogyan emlékeznek vissza az adott eseményre.  

 Az interjúim során, egyetlen alkalmat leszámítva, nem sikerült több adatközlővel 

egyszerre beszélgetnem, ennek folytán az interjúhelyzetek túlnyomó többségében csak én 

álltam beszélgetőpartnerként az adatközlők rendelkezésére, így közös emlékeikkel nem 

tudták segíteni az egyéni visszaemlékezést. Anélkül, hogy a szóban forgó eseményekről 

kialakított véleményüket befolyásoltam volna, ha az interjúkészítés közben az adatközlő 

fáradtságát, vagy a visszaemlékezésnek valamiféle gátját véltem felfedezni, konkrét 

eseményekre kérdeztem rá az adott évben, amely információkat előzetesen más 

adatközlőktől kaptam, vagy a sajtóban, esetleg a levéltári források között olvastam. Ezek 

az apró segítségnyújtások nagyon sokban segítették, pontosabban a nehezen elérhető 

emlékeket elősegítették és ezzel továbbgördítették az interjúhelyzetet. 

A gyermekkorral kapcsolatos kutatásaim során első sorban a munkába nevelődés 

folyamatára, a gyermekek mentális térképére és a különböző gyermekjátékok 

összegyűjtésére összpontosítottam. Vizsgáltam a gyermek helyét a családban, illetve a 

kolónia társadalmában.  

 A környezet, amelyben adatközlőim gyermekkorukat megélték, már csak részben 

volt többnyelvű. A kérdésre, hogy milyen nyelven beszéltek, elmondták, hogy „Mi 
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gyerekek csak magyarul. De az épületben ahol lakom akkor még szlovákok is laktak, meg 

cipszerek, németek. Anyukáékhoz jártak asszonyok esténként tereferélni és mi gyerekek is 

ott voltunk, mentünk hallgatózni.  s amikor valami olyanról akartak beszélni, akkor tótul 

beszéltek, mert azt mi nem értettük.”
623

  Egy cipszer
624

 családból származó adatközlő 

elmondása szerint a gyerekekkel magyarul beszéltek, a felnőttek a nagyszülőkkel németül, 

illetve egymással is, ha nem akarták, hogy értse a gyerek, illetve „volt a Salgó úton egy kis 

füstös kocsma a gyári magazine jobb oldalán a régi Csarba-féle óvoda mellett, esténként 

ott találkoztak. Ott csak németül vagy szlávul ment a politizálás.”
625

 

A kisgyermekek játékéletében könnyű fölfedezni a munka csíráit. A ház körüli 

munkákban a növekvő nemzedék tagjainak nemcsak azért kellett részt vállalniuk, hogy 

valódi segítséget nyújtva szüleiknek, felmentsék őket legalább az egyhangú, könnyebb 

munkák alól, hanem „azért kellett segíteni a gyereknek, hogy jóravalók legyenek, hogy 

dologra szoktassák őket.”
626
 A legtöbb munkát látásból és gyakorlatból sajátította el a 

gyermek, így zökkenőmentesen, észrevétlenül nőtt bele a felnőttek műveltségébe. A két 

nem munkaköre a nevelődés során fokozatosan elkülönült. Érthető, hiszen a munkaképes 

korba kerülő fiú inkább az apját segítette ki, vele végezte a férfiteendőket, mint amilyen a 

szén behordás, fa hasogatás. A leány anyjával együtt font, szőtt, sütött, főzött.   

A sepregetés, mosogatás, portörlés általában a leánykák, a favágás, fa- és 

vízbehordás, tűzgyújtás pedig rendszerint a fiúk dolga volt. Nemtől függetlenül állandó 

gyermekmunka volt a cipőpucolás is. A kislányok megtanultak fonalat fonni az 

angóranyulak szőréből vagy gyapjúból. „Volt egy birkánk, meg voltak angóra nyulaink is 

az Ózdi úton. Nagy kert volt. A nyulak szőréből  desanyám és a nővérem megtanultak 

fonalat fonni. Aztán mindenkinek abból lett jó meleg téli pulóvere.”
627

 A gyermekek 

mindenben segédkeztek, amit el tudtak végezni és ezt el is várták tőlük.
628

 Adatközlőim 

elmondása alapján az 1930-as évek végén a háziasszonyok még inkább maguk mellett 

tartották kisgyermekeiket. Ha mégis „lábalatt” voltak, a Csarba féle magánóvodába vitték 

őket, amely a mai Salgó úton volt.  

A gyerekek számára a kolónia zárt világ volt, mintegy védőburokként fogta őket 

körbe. A vállalat csecsemőkoruktól kezdve gondjukat viselte az acélgyári gyerekeknek. 
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Segített élelmezésükben, ruházkodásukban és taníttatta is őket, ezzel tulajdonképpen a 

szocializációs folyamat részét képezte a gyárhoz tartozás tudata. A fiúk többnyire átvették 

apjuk szakmáját és magától értetődő volt, hogy megmaradtak a Rima keretein belül, 

adatközlőim úgy fogalmaztak, hogy: nem láttak túl a sorompón. „Becsületes legyé’, jól 

dolgozzá’, iparkodjá’ bejutni a gyárba, mert ha oda bejutsz, a megélhetésed biztosítva van! 

-  Ezt mondogatta nekem  desapám gyerekként.”
629

  

A gyermekekre vonatkozó szabályok közül az egyik legfontosabb a kolónia 

határainak tiszteletben tartása volt. A két legfontosabb hangjelzés a gyári duda volt és a 

harangszó voltak. Ha „fújtak a gyárban” szaladtak haza, hogy munkából megtérő 

Édesapjukat a kapuban várhassák. A duda olyan pontosan jelezte az időt a kolónián, hogy 

a legtöbbeknek órájuk sem volt. A harmincas években pontosan délután kettőkor, este 

hatkor és reggel fél hatkor szólalt meg a műszakváltást jelző éles hang. Reggel azért szólt 

fél órával előbb, hogy a későn kelőknek is legyen idejük beérni időben a munkahelyükre. 

A dudán kívül a gyerekeknek a játék végét jelentette a harangszó is. „Hát haza kellett 

menni mire harangoztak. Délben meg este hatkor vagy nyáron nyolckor.”
630

 

A gyermekneveléssel kapcsolatos kérdőívemre adott egybehangzó válaszokból az 

derült ki, hogy a gyermekekre bárki rászólhatott, illetve a gyerekek minden felnőttnek szót 

kellett, hogy fogadjanak. A gyermeknevelésnek a testi fenyítés is része volt, ám „csak a 

szülő emelhetett kezet a gyerekére.”
631

 Az iskolában nem volt jellemző a testi fenyítés. A 

telepi gyerekek bárkihez fordulhattak segítségért, bármelyik házba bekéreckedhettek és 

kérhettek egy pohár vizet, vagy más apróságot, de legközelebbi viszonyban a 

szomszédokkal és a szomszédos házban lakókkal voltak. A szülők is – családi segítség 

hiányában – rájuk bízták gyerekeiket. Az óvodás korú gyerekek még többnyire otthon 

maradtak édesanyjukkal, vagy a nagyszülőkkel, bár a harmincas években működött a Salgó 

úton egy óvoda. Adatközlőim közül van, aki úgy emlékszik vissza rá, hogy a „Csarba-féle 

magánóvoda”. Tekintettel arra, hogy a város polgármestere, dr. Förster Kálmán 

visszaemlékezéseiben leírja,
632

 hogy polgármestersége alatt, tehát 1922 és 1943 között 

Salgótarjánban három óvoda volt és mind a három óvodát a város tartotta fenn, az 

acélgyári óvoda magánóvodaként való aposztrofálása tévedés lehet. Egy előzőekben már 
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említésre került levéltári forrás is ezt erősíti meg, amelyben a polgármester az acélgyár 

igazgatójától kér támogatást az óvoda felújítására.
633

  

Ahogy cseperedtek a gyerekek, úgy fedezték fel a kolónia távolabbi részeit.  „A 

fasori házak mögött, egészen a Salgó útig mindenkinek volt egy olyan 5-6 méter széles 

kertje végig és abban volt általában egy vagy két gyümölcsfa.  lusz a fölső részén 

disznóólak voltak. Kisgyerekként nekem azt mondták, hogy van a világvége. Az iskolánál 

meg a másik világvége. Néha elmentem addig és átnéztem a túloldalra.”
634

 A kisiskolás 

gyerekek már messzebbre mehettek játszani. 

A serdülők sajátos helyet foglaltak el a kolónia közösségében: gyermekkorukból 

lassan kilépve, igényeik és öntudatuk, erősödő büszkeségük egyre inkább a felnőttek világa 

felé vonzotta őket, ám a valóságban mégsem tartoznak sem ide, sem oda. Az átmeneti 

jelleg testiekben és lelkiekben egyaránt megmutatkozott. 12-14 évesen nagyot változott a 

kiskamaszok élete. A fiúk és a lányok elváltak egymástól. A különböző nemű testvérek 

nem aludtak többet egy ágyban, az idegen lányokat a másodlagos nemi jelleg 

kifejlődésével körülbelül egy időben magázni kezdték a többiek. A fiúk legtöbben 

dolgozni kezdtek a szegcsomagolóban és hetente háromszor látogatták az iparostanonc 

iskolát, vagy polgári iskolába mentek. Önálló munkavégzésük jutalmaként, elsőként 

mosakodtak reggel, mert „mindig azok mosdottak először, akik munkába mentek.”
635

 A 

külsőségek ellenére mégsem tekintették őket felnőtteknek, egyrészt azért, mert bizonyos 

munkák elvégzésére még sem elegendő testi erejük, sem elég tudásuk nem volt, másrészt 

azért, mert biológiailag és társadalmilag egyaránt éretlennek bizonyultak az ifjak jogainak 

gyakorlására. Az iparostanonc iskola ugyan csak a hét bizonyos napjait szakította el a 

munkától, mégis a gyerekkor felé húzta még őket. A rendszeres gyári munka viszont a 

felnőttkor felé nyitott kaput. Hogy ki milyen módon hasznosította gyarapodó munkaerejét, 

azt továbbra is a tanulás és a családi munkamegosztás befolyásolta döntő módon. A nemek 

munkaköre szétvált. A fiúk a gyárban dolgoztak, vagy mint iparostanoncok, vagy ha 

gimnáziumba mentek tovább, akkor csak alkalmi munkásként, a leányok többnyire 

tanultak.  

A gyári hierarchia legalsó lépcsőfokát a szegcsomagoló jelentette. „A 

szegcsomagolóba kezdtem, mint mindenki. De onnan el kellett járni tanonciskolába. Na 

most, én elvégeztem a polgárit, nem úgy, mint sok társam a szegcsomagolóba, úgy 
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gondoltam nekem már mit tudnak ott tanítani a tanonciskolába és nem jártam el. Több 

lépcsőfoka volt a szegcsomagolónak. Legalul volt az, amikor a friss nagyméretű szögekből 

ki kellett venni egy marokkal és a fejével hozzá kellett ütni a hasadon lógó kartonlaphoz, 

hogy sorba álljanak a markodban és akkor beletenni a dobozba, ilyen kartondobozba, 

fülekkel lehetett bezárni.  s melletted meg a társad zárta le a dobozt, bélyegezte és egy 

szeggel a becsomagoltak közül berekesztette a dobozt, úgy, hogy beleverte. Ha nem 

dolgoztál elég gyorsan, akkor löködte a könyöködet. Na most, a szeg az koszos ugye, mert 

olajos és aztán fűrészporral takarítják le és ahogy törölted a homlokodat, vagy az arcodat, 

a nap végére úgy néztél ki, mint aki Isten tudja hol járt. Mikor első nap ilyen koszosan 

hazamentem, szegény anyám elsírta magát. Lett volna lehetőség mosakodni, mert volt ott 

egy vályú középen folyóvízzel, de nem tartottam fontosnak. Na most, a második lépcsőfok 

az volt, amikor egy ilyen kis lapáttal kellett a kisebb szögeket beletenned a dobozba. Na 

most, a mester, az állandóan járta a csomagolót és odafigyelt a munkára. Hát olyan 12-15 

évesek voltunk együtt. Na, a harmadik meg az volt, amikor ilyen kis kocsikkal kellett 

hordani a dobozokat, de hát az sokkal jobb volt, mert az ugye már nem volt olyan piszkos 

munka. Minden szombaton kellett takarítani. De ott olyan tisztaságnak kellett lennie, mint 

a patikában. Felsöpörtünk, felmostunk, törölgettünk. A lépcsőnél meg állt egy nagyobb 

kamasz a kezében egy ráspollyal, ami mágnes volt. Fel volt mágnesezve. Ládákba, fa 

ládákba kellett tennünk a hulladékot, amit összeszedtünk és oda kellett vinni hozzá. Ő 

beleturkált a mágnessel, és ha talált egy szöget, akkor ráhúzott a kinyitott tenyerünkre. Ha 

ki akart szúrni valakivel, akkor megcsinálta azt a jó öreg trükköt, hogy a mágnes másik 

felére, az aljára, ami nem látszott, eleve rátett egy szöget és úgy turkált bele a ládába és 

aztán úgy csinált mintha onnan vette volna ki.”
636

  

Nem mindenki dolgozott éveken keresztül a szegcsomagolóban. A tehetségesebb, 

jó tanuló gyerekeket rendszeresen kiválogatták és az irodába kerültek,” irodakifutónak”. 

„Ott is ragadtak. Mert azoknak jó írása volt és először kifutó volt, aztán ott maradt. A 

kifutók olyanok voltak, mint a telefon. Ők hozták vitték a híreket, meg ha valamit kellett. A 

folyosón álltak.”
637

 Egy serdülő fiú a tanonc évek alatt érett felnőtté, de férfivá úgy 

mondták, hogy a katonaság avatta. „Ugye az már a tanonc évek után volt, segéddé váltak. 

A segéd az 18 éves körül lett. Igazi férfivá meg a katonaság avatta. Akkor három év volt. 
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Katonaság után nősültek. Katonának örömmel mentek, illetve aki nem ment azt lenézték. 

Azt hitték valami baja van.”
638

 

A gyermekek öltöztetését minden szülő saját maga oldotta meg, többnyire bolti 

ruhákkal. A szegényebb, félárva gyerekeknek a gyár is rendezett ruhaosztást. A kisfiúk 

ruházata az adatközlők elmesélése alapján az alábbi a ruhadarabokból állt: Télen: alsó 

ingből, ingből, alsónadrágból, térdzokniból, macskanadrágból,
639

 gyapjú vagy angóra 

pulóverből,
640

 gyapjúkabátból és bőrcipőből állt. „Egyetlen fiúunoka votam, nekem Bata 

cipőim voltak. Fekete alsórész, spicc rész, fehér felsőrész puha bőrből. Volt tiroli 

nadrágom is.  uha szövet és bőrbetétek voltak az ülepén és kantár. Volt ünneplő Bocskai 

ruhám. Volt hozzá prémes téli kabát is. Szövet nadrág, szövet kiskabát, rövid nadrág, 

térdharisnya egész cipő. Sapkám volt, de ma nincs ilyen már, később a koronaőrség 

tagjain láttam olyan sapkát, csak az árvalányhajas volt. Az volt hétköznapra.”
641

 

Kesztyűjük kötött pamut volt, vagy bélelt bőr. Tekintettel arra, hogy adatközlőim 

túlnyomó többségben férfiak voltak, a kislányok ruházatával kapcsolatban kénytelen 

vagyok a fényképekre hagyatkozni. A korcsolyapályán több fénykép is készült, amelyek 

fennmaradtak a Dornyay Béla Múzeum fotótárában.
642

 Az acélgyári gyermekekről készült 

legjelentősebb fotósorozatot a Gábler Vilmos hagytékából származó üvegnegatívok 

jelentik. Ezek a képek azonban az első világháború előtt készültek, így a szorosan vett 

időkeretembe nem fértek bele. A fényképek alapján a kislányok az iskolába többnyire 

matrózblúzt és szoknyát hordtak. Egyenruhájuk az acélgyári elemi iskolában nem volt, 

csak a polgáriban. Télen a gyapjúkabát alatt meleg kendőt, vagy kardigánt viseltek. Az 

1920-as évek végén, 30-as évek elején a korcsolyapályán készült fényképek
643

 alapján a 

téli fejviselet a keskeny karimájú női kalap volt. A nyári ruházkodást a minimumra 

csökkentették, amint véget ért az iskola. „Nyáron az volt az első, ha hazamentünk, mert 

vége volt az iskolának és nyári szünet volt, hogy levettük a cipőt és egész nyáron egy szál 

klottnadrágban meg egy pólóban, vagy ha nagy meleg volt félmeztelenül mezítláb 

voltunk.”
644

 Bár nyári lábbeliként ismert volt a szandál a kisfiúk és a kislányok körében is, 
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többnyire mezítláb jártak a gyerekek, egy részt a lábbeli kímélése miatt, másrészt azt 

tartották, hogy csak összepiszkolják játék közben, fölösleges rájuk adni. 

Az acélgyári gyermekek a szüleik és a gyárvezetés minden igyekezete ellenére sem 

válhattak volna dolgos és kiegyensúlyozott felnőttekké, ha kettős kötelességük, a tanulás és 

munka mellett nem jutott volna alkalmuk a játékra is. Az óvodás és iskoláskorú gyermekek 

életüknek nagy részét, ha csak tehették, a szabadban töltötték. Játékaik és játékszereik 

számára egyaránt a természet biztosította a legszélesebb keretet. Megismerték a kolónia 

határait, a közvetlen környezetének természeti adottságait s az azokhoz fűződő 

hagyományokat, rendszabályokat.  

 Gazda Klára hat típusra osztotta a gyermekjátékokat. Interjúimban a legtöbb adatot a 

kötött népi játékokra találtam, ezen belül is az V. típusba sorolt mozgásos vagy testedző 

játékokat sikerült felgyűjtenem. Elképzelhetőnek tartom, hogy ennek legfőbb oka az 

lehetett, hogy a megkérdezettek túlnyomó többségben férfiak voltak. Előfordultak elvétve 

az I. típusba sorolt mondókák is, a IV. típusba tartozó Énekes-táncos, valamint a VI. 

típusba sorolt értelemfejlesztő játékok is.
645

 A tipizálás sorrendjét követve az I. típusba 

tartozó két mondókát mutatom be. Mind a kettőt ismerték acélgyári adatközlőim is, de 

pontosan visszaidézni csak az egyetlen női, üveggyári adatközlőm tudta. 

„Süss fel, süss fel Napocska, 

Ne menj Mackonkára, 

Mert Mackonán csontot törtnek, 

Tökkel harangoznak, 

uborkával csöngetnek.  
646

  

Ezen felül üveggyári adatközlőm még egy csiklandozó mondókát említett, amelyet 

acélgyári adatközlőim szintén ismertek. Miután elkezdtem az első sorát, egyikőjük tudta 

folytatni. 

„Bezsere bezsere dombocska, 

Ott lakott egy nyulacska. 

Főzött kását. 

Ennek adott fazékba, 

ennek adott tálkába, 
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ennek adott kanálba. 

A kicsinek nem maradt, 

oszt, ide szaladt, ide szaladt.”
647

 

 A IV. típusba tartozó Énekes-táncos játékok közül többen említették a Körben áll egy 

kislánykát, és a Bujj-bujj zöld ágat.  

 Az V. típust alkotó mozgásos, testedző játékok egész tárházát mesélték el férfi 

adatközlőim. A kolónia három részén alakultak ki főbb játékterek. Az Acélgyári út 

közepén elhelyezkedő jégpályán, illetve sportpályán, a Salgó út elején lévő szakaszán a 

pataknak, itt voltak a kemencék is, a Kis-hegyen vagy más néven Kucor-hegyen, 

amelyiken az evangélikus templom is állt és a gyár mögötti Jónásch-telepi részen, az 

úgynevezett “Gyármögött” sportpályáján. A két sportpályához leginkább futbalmérkőzések 

kötődtek, amelyeket az acélgyári teleprészek gyerekei vívtak egymással. A csapatok a 

visszaemlékezések alapján az alábbiak voltak: Fasor, Amerika, Gyármögött, Cigány utca, 

Kis Tarjáni utca, Füleki utca. Adatközlőim elmondása, illetve a levéltárban vizsgált 

helyszínrajzok alapján a korcsolyapálya pontos helye a mai Acélgyári út 7-9-11-es számú 

épületeinek helyén lehetett.
648

 „A jégpálya az olyan jó volt! Volt ott melegedő is. Aztán 

egyszer, amikor sportpálya volt, ott fociztunk, a kapu ing, meg táska volt. Jött arra a 

Karattur igazgató úr, látta, hogy focizunk. Másnap szólt az ácsmesternek, hogy kapufát 

akar látni a fiúknak.  s másnap már volt kapunk.”
649

  

 A gyermekek nyári időtöltésének másik helyszíne a kolónia mögötti patak volt, 

amely számos játéklehetőséget rejtett magában. A legtöbbször emlegetett játék a vízi csata 

volt, amelyet mosóteknőből vívtak. A Tarján patak, a gyár kapujából a Fasor felé nézve, a 

baloldalon lépett be a Kolóniára, a vasút mentén és valamikor egyenesen folyt végig, de az 

elemi iskolával szemben álló házak építésekor, az 1920-as években a gyári út közepe táján, 

az iskolánál átvezették az út túloldalára, így a jobb oldalon folytatta útját, és hagyta el az 

acélgyár területét a „Koldus palotának” becézett három emeletes munkásházak mögött.
650

 

A tiszta folyó vízben az asszonyok gyakran mostak, a gyerekek pedig naphosszat a partján, 

vagy benne játszottak. „Volt egy fahíd ami átment a Salgó útra és onnan indult a 

teknőverseny, hogy ki ér előbb célba.”
651

 Ketten ültek egy mosóteknőben, általában az 
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egyik evezett, a másik pedig próbálta kibillenteni az ellenfél teknőjéből az utasokat, illetve 

kihúzni a dugót, hogy a teknő elsüllyedjen.  

 A teknőcsaták színhelyének közvetlen közelében volt a kemence sor, amelyet miután 

a háziaszonyok már nem használták, a gyerekek játszóterükké tettek és gyakran belebújtak, 

felmásztak rájuk. „A kemence lépcsőzetes volt. Az alsó részére is fel lehetett mászni és a 

fölsőre is, ami szabad volt, de mégis volt fölötte tető. Fészerszerű volt, oda is föl lehetett 

mászni. Volt olyan bátorságpróba, hogy a kemence háta mögül le kellett ugrani a 

patakhoz, a pataknak az a része cölöpözve volt, hogy ne mossa alá a víz a kemence mögötti 

falrészt. A következő szint az volt, hogy a kemencéről át kellett ugrani a patakot. Ha 

felálltunk a kemencepadkára, a tetején a csatornát el lehetett érni és a verseny az volt, 

hogy ki tudott végigmászni rajta. Egyszer elkaptak minket… így lettünk a polgáriban a két 

csatornás gyerek. A kemencékkel sokat játszottunk. Legalább hat volt egymás mellett. A 

hátoldalukra rajzoltunk faszénnel.”
652

 

 A kemencék mögött ment a Salgó út és onnan ívelt föl meredeken a Kucor-hegy, 

vagy más néven Kis-hegy oldala, amelyen az evangélikus templom is állt. Ez volt a 

következő legfontosabb játszóterület a “fasori” (a mai Acélgyári út) és az “amerikai” 

gyerekek számára. Tudniillik a Kucor-hegy gerince határvonalon feküdt a két teleprész 

között. „Kimondottan Rimai gyerekjáték volt a Kucorért folytatott háborúk.”
653

 A hegy 

oldalában több adatközlőm említett barlangokat, vagy üregeket. Arra már nem emlékeztek 

egyértelműen, hogy ezek természetes képződmények voltak-e, vagy ők ásták őket. 

Mindenesetre próbálták mélyíteni, esetenként berendezni az üregeket. Az amerikai és 

fasori gyerekek közötti konfliktus másik oka az lehetett, hogy - a visszaemlékezések 

szerint - az Amerikában lévő gondozott kis gyümölcsöskertekről bátorságpróbaként néha a 

fasori gyerekek gyümölcsöt csentek. A felnőttek nem csináltak belőle problémát, de a 

gyerekeknél ez azt jelentette, hogy „kiásták a csatabárdot”. „Volt az indiános játék. 

Deszkából kifaragtunk nyílvessző alakot, azt befestettük és botra ráfűzve fejdíszt 

készítettünk tollakból amit találtunk. A főhadiszállás a Kucor hegy tetején volt. Három 

barlangunk volt. A gyerkőcök ásták. Ratkóvszki gyerekek, Demény gyerekek, Tőzsér 

gyerekek, Endrejter gyerekek. Ők Amerikához közelebb laktak. A fasorról volt Brunczel 

Tibi, Herbacsek Karcsi, a mi részünkről voltak. A háború Amerikával tulajdonképpen a 

barlangokért ment. Háborúból megmaradt rohamsisakban, egymást csúzlival lövöldözve 

mentek a harcok Amerika és a Fasor között. Nagy szederbokrok is voltak a tetőn és 
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gombák is voltak a Füleki utca felőli részen és azért is ment a harc, hogy kié legyen. De 

iskolában folytatódott a barátság, nem haragudtunk egymásra. Amikor úgy éreztük, hogy 

többen vagyunk, meg jobbak, akkor kimentünk és kiabáltunk: Gyertek ha mertek, ha van 

tiszta gatyátok, majd kimossa anyátok. Aztán ha előjöttek akkor ment a csúzliáradat rájuk. 

Ők nem voltak indiánok, ők rohamsisakokat viseltek. Szalonnasütéssel egybekötött volt a 

békepipa elszívása. Gesztenyét kifaragtunk, félbevágtuk és szárított akáclevelet 

összedörzsöltünk és azt meggyújtottuk és azt szívtuk. De olyan erős volt és úgy csípte a 

nyelvünket, hogy utána csak ment a köpködés. Ekkor 8-10 éves korú gyerekek voltunk. A 

felnőttek tudomásul vették és élvezték a fiúk harcát.”
654

  

 A telep legnagyobb játszótere az elemi iskolával szemben volt. A több házhelynyi, 

nagy, parkosított téren az 1930-as évek elején készült fotón
655

 jól látható, hogy több 

mérleghinta és két körhinta is volt. Bár utólagos rákérdezéssel sikerült megtudnom, hogy 

rendszeresen látogatták, a legmeghatározóbb játszóhelyek megnevezésében mégsem 

szerepeltették.  

 Egyéb mozgásos, testedző játék volt, ezen belül is a botos játékok
656

 közé tartozott, a 

pigézés (vagy bigézés).
657

 Egy nagyjából 2 centiméter átmérőjű botból levágtak körülbelül 

egy 10 centiméteres darabot, amit kihegyeztek, hogy úgy nézzen ki, mint egy hegyes kúp. 

Vágtunk egy másik, körülbelül 70 centiméter hosszú botot, amit a kezükbe fogtak. A játék 

lényege az volt, hogy a földre tett, kihegyezett végű „pigefának” úgy kellett rácsapni az 

egyik végére, hogy az pörögve fölperdüljön derékmagasságig és a következő ütéssel minél 

messzebbre kellett eljuttatni. Adatközlőim elmondása alapján komoly elismerésre 

számíthatott márcsak az is, akinek egyáltalán sikerült elütni. A játék nagy ügyességet 

igényelt. 

 Hasonló játék volt a „sungórozás”, vagy „suhingózás”. Vörösagyag réteg volt a 

Kucor-hegyen az evangélikus templom mögött, amit a gyerekek folyamatosan 

“bányásztak”, megnedvesítették és apró gömböket gyúrtak belőle. Fűzfavesszőt, vagy 

mogyoró vesszőt vágtak, rászúrták és  meglendítve egész messzire, a Füleki útra, de néha 

még a „Kolduspalotákig” is ellőttek vele.  

 A fogócskához hasonló játék volt a „zsiványzsandár”. Két csapat játszotta, voltak a 

zsiványok és a zsandárok. A játék akár több napig is tarthatott, amíg minden zsiványt el 
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nem fogtak a zsandárok. Akinek ráütöttek háromszor a hátára az kiesett. Az iskola 

területén függesztették csak föl a játékot, de az iskolába menet és jövet újra futottak 

egymás elől. 

 Gyakran karikáztak is. Drótból hajtottak nekik a felnőttek karikát, vagy bicikliráfot 

használtak (kiszedték a küllőket). „Drótból lett hajlítva egy olyan kutácsféle, az egyik vége 

olyan volt, mint a kutács, a másik vége meg olyan volt, mint egy horog, hogy a ráfba 

beleférjen és nem ütöttük a katikát hanem toltuk.”
658

 

 A testgyakorló, kidobós, labdajátékok közé tartozott az „üssön a üssön a”
659

 

Rajzoltak a porba egy kört, a közepére ástak egy kis lyukat. A lukba beletettek egy 

teniszlabdát. A játékirányító beállt a kör közepére, a labda fölé, a többi gyerek 

felsorakozott a kör vonalán, úgy, hogy a cipőjük orra a vonalon legyen. Volt a játékban 

egy „írnok”, is, aki tulajdonképpen a második bíró szerepét töltötte be. Az írnok pár 

méterrel távolabb állt a résztvevőktől.  Minden játékos választott magának egy ország 

nevet.  „ n általában Görögország voltam. Akkor az írnok mondta, hogy »Üssön a… üssön 

a… üssön a …Görögország.« és akkor én beugrottam a labdáért és azzal céloztam és 

dobtam. Akit eltaláltam, annak az írnok fölírt egy fekete pontot. Nyáron volt, a maradék 

iskolafüzet lapjaiból tettünk ki egyet, arra írtuk.”
660

 Ha valakinek összegyűlt öt fekete 

pontja, annak ki kellett állnia a játékból. Az győzött, aki utolsónak a játékban maradt. A 

játék több órán keresztül is tarthatott. 

 A kisebb gyerekek rendszeresen játszottak „hajtósat”, aminek a lényege az volt, 

hogy egy darab kötelet a lovat játszó gyerek a tarkóján és a hóna alatt átvezetett, ez volt a 

hám, a hajtót játszó társa pedig megfogta és így szaladgáltak. 

 A nagyobbacska fiúk gombfocihoz hasonló játéka volt az úgynevezett „Smólozás”. 

Minden háztartásból igyekezetek elkérni a Schmoll cipőpasztás dobozt. Az volt a jó, ha 

minél nagyobb volt, mert megtöltötték homokkal és a nagyobb erősebb játékosnak 

számított. Egyik adatközlőm a játékot részletesen ismertette. „A pálya kb. 2x5 méteres 

volt, föllocsolva, fölsöpörve, jól ledöngölt udvaron. A kapuk kb. 30x10 cm-esek voltak 

fából, hálóval. A pályán pontosan tizenhatosok, a félkörök, minden vonal mészporral 

felszórva vékonyan. A pasztás dobozok a méret alapján 1-5-ig voltak számozva. A kisebb 

méretűek voltak a csatársor, a nagyobb a védelem és a legnagyobb a kapus. A Schmoll 
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paszta doboz teteje a kívánt csapat színére volt festve. A labda kb. 1 cm-es üveggolyó volt 

és úgy játszottunk vele, mint a gombfocival. Volt esti villanyfényes meccs is, ekkor az egy-

egy kapufán egy-egy kocsisgyertya égett. Mindez nagyszámú közönség előtt! Az egyik 

legjobb játékos volt az a Szojka Ferenc, aki a  uskásék csapatában játszott később. A 

pasztás dobozba agyagos földet, vagy sűrű homokot tettünk, hogy legyen súlya, jól bele 

kellett sulykolni, nem kotyoghatott, hogy nehogy a belső rész előbb odaérjen, mint a külső 

rész. A Gáti festékházban vettük a festéket. A mai  osta környékén volt. Kis gyógyszeres 

üvegeket vittünk, abba tették bele a színeket. Meg egy másikba hígítót, hogy ki tudjuk 

mosni az ecsetet. 2 Ft-ba került ez a teljes szolgáltatás. Már háború után emlékszem 

egyszer mentünk hozzájuk festékért és miután fizettünk és odaadta a számlát, bele volt 

csomagolva a két forint. Hú de örültünk neki! Ez egy zsidó kereskedőcsalád volt. Igazi 

úriemberek!”
661

  

 A kolóniai gyerekek között is általánosan elterjedt volt a golyózás. Agyag- és 

üveggolyókkal játszottak. A golyóknak kézzel ástak kis gödröt, és elsimították el a játéktér 

többi részét. „Volt egy luk. Az üveg, vagy agyag golyókat, minden fűszerüzletben lehetett 

kapni, szóval marokkal kellett őket dobni, és ha több ’én golyó’ volt a lukban, mint másik, 

akkor elvihettem a többi golyót.”
662

 

 A nagyobb fiúk között, akinek már volt pénzük, kedveltek voltak a különbféle 

pénzzel játszott ügyességi és szerencsejátékok, amelyeket a szülők szigorúan tiltottak, így 

csak titokban játszhatták őket. Ilyen volt a „snúr” és „snóbli”. Utóbbit lehetett bárhol 

játszani. Az egyik játékos a kezében megrázta a pénzt, megkérdezte a másik játékostól, 

hogy „Sas vagy írás ”, aztán lecsapta az asztalra, és ha a másik eltalálta, megkapta az 

érmét, ha nem, akkor neki kellett egy ugyanolyan értékű pénzérmét adnia a másiknak. „A 

snóblit csak hat évesnél nagyobbacska gyerekek játszották, mert a náluk kisebbeknek még 

nem volt pénze. A zsebpénzt, azt úgy kaptuk, hogy elküldtek valamiért és a visszajárót 

részben vagy egészben megtarthattuk.”
663

 

 A snúr összetettebb játék volt. Mindig tiszta udvaron játszották, lehetőleg kemény 

talajon. Előtte föllocsolták, fölsöpörték a játékteret. Húztak egy egyenes vonalat két-három 

méter hosszan. Tőle nagyjából öt méterre húztak vele párhuzamosan egy ugyanolyan 

hosszú vonalat. Lehetőleg réz pénzzel játszották, hogy a dobáshoz megfelelő súlya legyen. 

A játék úgy kezdődött, hogy az egyik vonalhoz álltak és a másik vonal felé dobtak. 
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Mindenki csak egy pénzt dobhatott. Akinek a legközelebb esett a pénze a szemben lévő 

vonalhoz, az lett az első helyezett. Neki volt joga összeszedni az összes pénzt, majd 

először feldobni. Mielőtt feldobta volna, meg kellett mondania, hogy milyen oldalukkal 

felfelé lévő pénzérméket akar majd összeszedni: sas vagy írás? Aztán feldobta és 

amelyiket eltalálta, azt összeszedhette. Az el nem talált pénzérméket újból feldobták, most 

a második helyezett próbálkozhatott és ez így ment addig, amíg el nem fogytak a pénzek. 

Lehetett fogadni is a játékosokra, hogy ki nyeri a dobást, de arra is fogadtak, hogy a 

földobott érméből hányat a próbálkozó hányat talál el.   

 A VI. típusba sorolt értelemfejlesztő játékok közül a leggyakrabban a szembekötős 

játékokat említették, úgymint a „Koszorú, koszorút…” illetve az „Erre csörög a dió”. Bár 

nem kimondottan játékként tekintettek rá, de érdekes nagyobb gyerekekhez kötődő 

szórakozás volt a hangos felolvasás. „Aztán volt egy nagyobbacska társunk, aki 

rendszeresen ponyvákat olvasott hangosan a kicsiknek, azok meg kísérték. Volt, hogy 

elmentek vele Jónásch-telepig meg vissza.”
664

 

 A gyermek akármivel képes játszani, így tulajdonképpen bármi játékszernek 

minősülhet. A fogalmat a gyermekek tárgykészletének vizsgálatakor szűkítenem kellett. 

Káár Katalin fogalommeghatározását vettem alapul. „Játékszernek azokat a különböző 

anyagokból (növényi, állati alapanyagok, fa, kő, papír, fém, stb.) készült, kizárólag a 

játszás céljait szolgáló tárgyakat nevezzük, amelyek formájukat, alakjukat tudatos emberi 

tevékenység nyomán nyerik el.”
665

 A játékszereket további két kategóriára bontottam: 

készen vásárolt játékszerekre és a saját készítésű játékokra. Adatközlőim elmondása 

alapján a kettő között az arány 1:1 volt.  

Vásárban vehető közkedvelt játékok voltak a dugós, illetve a szalagos puskák, a 

citrompisztoly. A fűszerüzletekben lehetett venni a dugókat, a pisztolyt meg a vásárban, 

vagy a vaskereskedésben. Lányoknak a kartonbabák, amikre különböző papírruhákat 

lehetett illeszteni. Adatközlőim a karácsonyi ajándékaik között emlékeztek önjáró tankra, 

amely lőtt is, autó és vonat modellekre, morgó mackóra. A játékszerek között említették 

meg a szánkót, korcsolyát és a labdát is. 

A saját maguk által készített játékok közül a legkreatívabb a “ballagó” volt. 

Ügyesség és jó megfigyelőképesség kellett ahhoz, hogy valaki elő tudja állítani a 

tulajdonképpeni “önjáró cérnaspurnit”. A nagyobb gyerekek adták át tudásukat a 

kisebbeknek, és akinek sikerült, komoly elismerésben részesült a többi telepi gyerek 
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részéről. Az elkészítésére még emlékező adatközlő sajnos elhunyt és a kezdeti 

beszélgetéseink alkalmával adott rövid leírás alapján a többiek már nem tudták 

rekonstruálni az ügyes kis szerkezetet. „A nagy cérna spurni szélét ki kellett recézni, olyan 

lett, mint egy fogaskerék, befűztünk egy gatyagumit, az egyik végére kötöttünk egy fát, a 

másik végére egy szappant, majd megint egy darab fát, olyant, ami nagyobb mint a másik 

és aztán ezt fel kellett húzni és letenni az asztalra, és ez ballagott előre. Olyan kis önjáró 

volt. Nem volt könnyű megcsinálni.”
666

 

A gyermekijesztőkön keresztül érdekes példáját találtam a más-más tájról származó 

gyermeki hiedelemvilág találkozásának. Több adatközlő említette, amikor 

gyermekijesztőkkel kapcsolatban tettem fel kérdéseket, hogy számukra nem ismert 

lényekkel ijesztegették őket a város más részén lakó gyerekek. Ezekről a lényekről 

azonban az acélgyári gyerekek nem hallottak, a szüleik sem tudták mit jelentenek. 

„Nagyobb fiúk emlegettek valami kókót,
667

 hogy a cimborája az ördögnek, vagy micsoda 

és a sötétben elkap, ne járjak éjszaka a pataknál, de nem tudtam, hogy mi az. Meg volt 

valami morkoláb,
668

 de azt sem tudom, hogy mi. Ezek a nagyobb fiúk nem acélgyáriak 

voltak.”
669
A kókóról egy palóc környezetből, Pásztóról

670
 beköltöző acélgyári adatközlőm 

tudott egyedül bővebb leírással szolgálni. A nagyszüleivel kapcsolatban emlékezett rá, 

hogy a kútba nézést, illetve a borospincébe való beszökést tiltották vele. A morkoláb 

kifejezés általánosan ismert volt adatközlőim között, de sem azt nem tudták visszaidézni, 

hogy mivel kapcsolatban hallották a nevét, sem leírást nem tudtak adni róla. A kivételt itt 

is a palóc családból származó adatközlőm jelentette, aki olyan szövegkörnyezetben 

emlékezett rá, hogy: „Elvisz a morkoláb” illetve szitokként „Vigyen el a morkoláb.” Az 

égitestek elfogyasztásával kapcsolatban nem sikerült adatot gyűjtenem. A telepi 
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gyermeknyelvi eredetű, vagy hangutánzó szóból keletkezett, kisgyermekek ijesztegetésére használt kifejezés. 

A gyermekijesztők legfőbb funkciója az volt, hogy a gyermeket távol tartsák a számára veszélyes helyekről, 

ezért azzal rémísztgették, hogy ha nem fogad szót, valamiféle rémalak elviszi. Ilyen veszélyes helynek 

számított a kút, amelybe nem volt szabad belenézni, a pince, ahová nem volt szabad egyedül lemennie, az 

erdő, vagy akár az adatközlő által említett éjszakai patakpart. A kókóról és a gyermekijesztőkről bővebben 

lásd: Hoppál 1969.; Barna 1989: 661 v.ö. Dömötör 1981. 
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 A morkoláb, vagy markoláb a gyermekijesztők 4. csoportjába tartozik, a mesebeli lények közé. A  

kutyához vagy farkashoz hasonló, szőrös, fekete állat megeszi a Napot napfogyatkozáskor és később ki is 

hányja. A kókóval együtt markoláb is a palóc néphit része. Bővebben lásd Diószegi 1968.; Barna 1989: 601; 

658-659 v.ö. Dömötör 1981. 
669

 Részlet a R. Endrével készített interjúból (2014). 
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 Pásztó Nógrád megyében, Salgótarjántól megközelítőleg 30 km-re található, adatközlőm gyermekkorában 

leginkább mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkozó palóc település volt, de rendelkezett jelentős 

kisiparos lakossággal is. Bővebben lásd Vass 1939. 
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gyerekeket szüleik a visszaemlékezések szerint csak létező személyekkel ijesztegették, 

hogy elviszi őket, úgymint a koldusasszony vagy a kéményseprő.  

A serdülő legények a szabadidejükben cserkészkedtek vagy a leventeség keretein 

belül sportoltak. „Na most, akkoriban két egyesületből lehetett választani. A cserkészet és a 

levente. Valamelyikbe be kellett lépni. Olyat nem lehetett, hogy valaki egyikbe sem lépett 

be. Később már csak levente lehetett.  n is levente voltam. A cserkészetbe még bevettek 

lányokat is”
671

 A cserkészetről és a leventeségről is volt szó az előzőekben, így most nem 

kívánok bővebben szólni róluk.  

A játékokra fordított idő és a játékok változatossága, gazdagsága a feladatok 

növekedésével fordított arányban csökkent. Az életkor és a továbbtanulás vagy munkába 

állás függvényében a gyerekek közötti hierarchikus viszony megváltozott. A helyük a 

rangsorban külsőségekben is megnyilvánult és mindenki számára tisztán látható és 

egyértelmű lett. A dolgozó kamaszfiú lassan elindult a szamárlétrán felfelé, lépésről-

lépésre az apjának megfelelő jogokat kapott a családon belül, ha ez nem is volt olyan 

látványos, mint a hagyományos paraszti társadalomban. Mihelyst 12-14 évesen dolgozni 

kezdett a gyárban, elsőként mosakodott reggel, az apja után kapta az ételt az asztalnál. A 

továbbtanuló, gimnazista fiúkat közben a többiek hirtelen magázni kezdték, akárcsak az 

egyik napról a másikra nővé változó lányokat és a kamaszok fokozatosan átléptek a 

gyerekközösségből a felnőtt férfiak és nők világába. 
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 Részlet az A. Árpáddal készített interjúból (2009). 
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V. Eredmények és újabb kérdések 

 

A salgótarjáni „Rimai” kolóniára jellemző helyi kötődés a térből társadalom-lélektani 

eszközök révén szervezte közösséggé azokat, akik a terület határain belül születtek, oda 

bevándoroltak, sőt még azokat is, akik ugyan már nem élnek ott, de szüleik, nagyszüleik 

révén odatartozónak tartják magukat.
672

 

 Kutatásaim eredményeit részeredményeknek tekintem, és a kutatásaimat folytatni 

kívánom. Miközben a disszertáció elején feltett kérdésekre válaszokat kerestem és 

találtam, egyre több új kérdés merült föl és maradt nyitva.  

 Az acélgyári kolónián lakók közös identitástudattal bíró, jól meghatározható lokális 

közösséget alkottak. Salgótarján társadalmán belül, területileg körülhatárolt, sorompókkal 

lezárt részen éltek. A nemzetiségre és Magyarország történelmi tájegységeire nézve is 

vegyes származású, többnyelvű, eltérő hagyományi környezetből származó családokat 

egyedül a gyárhoz tartozás tudata rendezte egy közösségbe, ezen belül több csoportba.  

 A salgótarjáni acélgyári kolónián élők a korszakhoz mérten kiemelkedő 

életszínvonalon, a kolónia saját szabályrendszere szerint éltek, amely szabályrendszert a 

gyár vezetősége a korszakra jellemző valláserkölcsi és általános jogi alapokon hozta létre. 

A szabályozások kiterjedtek az élet majdnem minden területére. Szabályozva volt a 

lakások használata, azok alakítási, felújítási, javítási módja, az udvarok rendben tartása, a 

közterek használata. Az acélgyár külön munkakört tartott fenn a rend és köztisztaság 

felügyeletére: a lakmestert. A munkások több szállal kötődtek a gyárhoz. A 

kapcsolatrendszer részben, mint munkást és munkáltatót, részben, mint bérlőt és 

háztulajdonost fűzte össze őket. A második generációtól kezdve a csoport önazonosságát 

jelentősen meghatározta a város más gyáraiban dolgozó munkásaihoz képest a jobb 

fizetése, és a részben a gyár kulturális és munkásjóléti hálózatának köszönhető polgári 

életmódja. A munkások egymást ugyanazon csoport tagjainak tekintették, ennek 

alappillérei a helyhez, a gyárhoz és egymáshoz kötődő összetartozás tudat voltak. A 

kolónián a hierarchikus rend közel azonos fontossággal bírt, mint egy falusi közösségben. 

Ez a kolónia térszerkezetében mégsem jelentett éles határokat. Ehhez hozzájárult az a 

térbeli elrendezés is, hogy az acélgyári kolónia társadalmára nézve vegyes képet mutatott, 

tehát nem épültek külön tisztviselő sorok vagy utcák. Területileg nem különültek el 

egymástól olyan élesen a tisztviselők és a munkások, mint a vállalat ózdi kolóniáján. 
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 A vállalat betegbiztosítással, balesetbiztosítással, nyugdíjintézettel, vállalati 

üdülőkkel, kórházakkal, árvaházzal és nyugdíjas teleppel állt a munkásai, tisztviselői és az 

ő családjuk rendelkezésére. A munkások a lakásokban egészen nyugdíjazásukig, vagyis 

munkaképességük megszűnéséig lakhattak, majd el kellett hagyniuk azt. A fizetésük mellé 

természetbeni juttatásokat is kaptak úgy, mint az ingyen villanyáram, ingyen tüzelő és 

olcsó élelmiszer és ruhavásárlási lehetőség a gyári Élelmezési boltokban. 1914 után a 

házépítő szövetkezeten keresztül a gyár szorgalmazta a magántulajdonú házak építését a 

Ferenc-telepen és a Jónásch-telepen. A lakások nagysága, komfortfokozata, tulajdonjoga 

és távolsága a gyártól jellemezte lakója szakmai elismertségét, beosztását, családi állapotát, 

vagyis a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyét. Amikor első alkalommal kapott valaki a 

gyártól lakást, akkor feltehetőleg az Ózdi úton, Járdánházi úton vagy a Bikási úton kezdte 

az életét, később a gyár megbecsülése jeleként költöztette át a Salgó útra, Acélgyári útra 

vagy a Liptay telepre. A 19. században építészetileg modernnek számító téglafalú kolóniai 

házakat vizsgálva merült föl egy nagyon érdekes kérdés. Mennyiben idéztek elő a kolóniai 

házak a faluról bejáró, paraszti származású munkásságon keresztül a változásokat a 

paraszti építészetben? Milyen építészeti újításokban, stílusjegyekben érhető tetten az ipari 

kolóniák hatása a környező falvakban? A lakásokban is kevert képet mutatott a szobák 

berendezése: vett át elemeket a palóc, paraszti lakásbelsőkből is, de túlnyomó részt polgári 

lakásbelsőt takart.  

 Ahogyan a kulturális intézmények megszervezése, ugyanúgy a sport szervezése is 

felülről indult el, de a munkások igényével összhangban valósult meg. Kiépült az Olvasó, 

vagy más néven Munkás Kaszinó és a Tiszti Kaszinó. Utóbbiból nőttek ki az első 

sportegyesületek, a két világháború közötti időszakban már külön labdarúgó, vívó, tenisz, 

sí, box, atlétika, sakk, korcsolya szakosztály is volt. 1906. május 20-án nyitották meg a 

gyári kuglizót. Az Olvasó tartotta fenn a könyvtárat és ennek körén belül alapítottak több 

zenekart, a dalárdát és a műkedvelők színjátszó csoportját is. A Dolinka kialakítására az 

első világháború után került sor. A fenyvessel és akácossal betelepített pihenő parkot és 

játszóteret a gyár közvetlen szomszédságában lévő domboldalban alakították ki. 

Gondozását a gyári kertészet látta el, amely a gyár bejáratához közel működött, mint a gyár 

egyik üzeme. 

 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. országos szinten és Salgótarján településen 

belül is jelentősen hozzájárult az elemi oktatás intézményi kiépítéséhez. Habár iskoláik 

elsősorban a vállat alkalmazásában álló szülők gyermekeinek oktatására jöttek létre, 

megfelelő indok esetén a gyárak telepein kívülről érkező tanulókat is fogadtak. 
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Salgótarjánban egy épületben működött az elemi és az iparostanonc iskola, azonos 

iskolaszékkel és tantestülettel. Az 1929-ben átadott „új” elemi iskola a kor színvonalának 

legmodernebb iskolái közé tartozott. A tanfelügyelői jelentések rendszeresen kiváló 

minősítéssel illették a társulat salgótarjáni iskoláját, ahol a kötelező elméleti és gyakorlati 

tantárgyak oktatására használatos termeken és tornatermen felül vetítőtermet, 

fürdőmedencét és tankertészetet is fenntartottak. 

 Gyermekkorral kapcsolatos kutatásaimat a paraszti gyermekvilág kutatásának 

módszertanával végeztem. A szerény terjedelmű fejezetet gondolatébresztő munkának 

szántam, felvázolva a téma izgalmas, színes és complex voltát.  szintén remélem, hogy a 

jövőben a munkásságkutatás egyre gyakrabban fogja érinteni az ipari kolóniák 

gyermekvilágát, amelynek leírásával és elemzésével még mind a néprajz, mind a 

történelemtudomány oldaláról adósak vagyunk. A gyermekkorral kapcsolatos kutatásaim 

során első sorban a munkába nevelődés folyamatára, a gyermekek mentális térképére és a 

különböző gyermekjátékok összegyűjtésére összpontosítottam. A legtöbb munkát látásból 

és gyakorlatból sajátította el a gyermek, így zökkenőmentesen, észrevétlenül nőtt bele a 

felnőttek műveltségébe. A két nem munkaköre a nevelődés során fokozatosan elkülönült. 

A gyerekek számára a kolónia zárt világ volt, mintegy védőburokként fogta őket körbe. A 

gyermekekre vonatkozó szabályok közül az egyik legfontosabb a kolónia határainak 

tiszteletben tartása volt. A gyermekek számára két legfontosabb hangjelzés a gyári duda 

volt és a harangszó. A gyári duda a kolónia időbeli korlátait éppen úgy jelölte ki, mint a 

térbelieket a sorompók. A kolónia lakóinak az 1940-es évek végéig, csak elvétve, inkább 

presztízstárgyként volt órájuk. A gyermekek nevelésében az egész közösség részt vett. A 

néprajz tudomány által használt típusrendszer szerint a kolóniai gyerekek játékkészletéből 

az I. mondókák, IV. énekes-táncos, V. mozgásos és testedző, VI. értelemfejlesztő típusba 

sorolható játékokat sikerült gyűjtenem. A serdülő legények a szabadidejükben 

cserkészkedtek vagy a leventeség keretein belül sportoltak. 

 A kamaszok sajátos helyet foglaltak el a kolónia közösségében: gyermekkorukból 

lassan kilépve, igényeik és öntudatuk, erősödő büszkeségük egyre inkább a felnőttek világa 

felé vonzotta őket, ám a valóságban mégsem tartoznak sem ide, sem oda. Az átmeneti 

jelleg testiekben és lelkiekben egyaránt megmutatkozott. 12-14 évesen nagyot változott a 

kiskamaszok élete. A fiúk és a lányok elváltak egymástól. A különböző nemű testvérek 

nem aludtak többet egy ágyban, az idegen lányokat a másodlagos nemi jelleg 

kifejlődésével körülbelül egy időben magázni kezdték a többiek. A fiúk legtöbben 

dolgozni kezdtek a szegcsomagolóban és hetente háromszor látogatták az iparostanonc 
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iskolát, vagy polgári iskolába mentek. A munkába állás és a továbbtanulás függvényében a 

gyerekek közötti hierarchikus viszony megváltozott és ez külsőségekben is egyértelműen 

megnyilvánult.  A fiúk miután 12-14 évesen dolgozni kezdtek a gyárban, elsőként 

mosakodhattak reggel, az apja után, a többi gyerek előtt kapta az ételt az asztalnál. A 

továbbtanuló, gimnazista fiúkat a többiek éles váltással magázni kezdték, akárcsak a 14-16 

éves serdült lányokat. 

 Salgótarján másik három ipartelepén is épültek sportolási és művelődési 

intézmények, a kolóniákon élő lakosságot igyekeztek a lehetőségeikhez mérten 

létbiztonságban tartani. Leginkább a kőszénbánya elöregedő, barakklakásos teleprészein 

alakultak ki sanyarú körülmények, a vasgyárnak és az palackgyárnak a kolóniáján a 

korszak szintjén megfelelőnek mondható életkörülmények voltak uralkodók. A 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. ózdi és borsodnádasdi telepein, de a budapesti 

Gázgyár, a Weiss Manfréd művek, vagy a MÁVAG kolóniáján is hasonlóan jó intézményi 

és infrastrukturális adottságok és körülmények között éltek a munkások. A törekvés a 

vállalatvezetők részéről, hogy munkásaiknak és tisztségviselőiknek megfelelő 

életszínvonalat biztosítsanak, ha nem is volt általános, de feltehetőleg egyáltalán nem volt 

egyedülálló sem Salgótarjánban, sem országos szinten. Az elégedettebb dolgozók jobb 

munkatevékenységre voltak képesek, tehát mind a munkás, mind a profitorientált 

kapitalista iparvállalat részéről kölcsönös szimbiózisként fogható fel az együttműködés. 

 Kutatásaim során kiderült, hogy a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. 

munkásjóléti intézményeinek kiépítését és fenntartását az elsődleges gazdasági 

racionalitáson felül a társadalmi szolidaritás is motiválta, amely része volt a 19. században 

gyökerező társadalmi felelősségvállalás egy formájának, a patriarchális vállalat imázsának. 

A termelés előmozdításának célja ugyanis nem indokolta az özvegyi lakások, a nyugdíjas 

és rokkant telep, az árvaház fenntartását és a csökkent vagy megváltozott munkaképességű 

emberek alkalmazását a gyárban. A mindenkori, arctalan „munkáltató” fogalom mögött 

valódi emberek rejtőztek, erkölcsi felelősségtudattal, műveltséggel, kultúrával és ennek 

megfelelően intelligenciával, emberi érzelmekkel. Kiben miből mennyi volt, az számtalan 

tényezőtől függött, a családjától kezdve a tanulmányain át a személyiségét alkotó 

részletekig. A vállalat és gyárigazgatók feltehetőleg éppen annyira különböztek egymástól, 

mint a tőlük függő munkásaik. A vállalatvezetéstől, illetve az egyes gyárak vezetőitől 

függött a termelés irányításán felül a kolóniák épített környezete, szabályrendszere, 

rendtartása és arculata is. Ebből kiindulva fogalmazódott meg egy újabb, jelentős 

társadalomtörténeti kérdés: Hogyan élte meg a salgótarjáni acélgyári kolónia lakossága a 
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szocialista hatalomátvételt és az 1947-es államosítást? Hogyan változtak meg 

életkörülményeik, önazonosságuk, mentalitásuk és hogyan adaptálták a merőben új 

értékrendszert? Teremtett-e traumatikus viszonyokat a Rimamurányi-korszak vége? A 

kérdést mentalitástörténeti szempontból kiemelt jelentőségűnek és nagyon izgalmasnak 

találom. 

 „A mai napig büszke vagyok arra, hogy RIMAI-nak születtem és a belémivódott 

stílus, gondolkodásmód végig kísér az életemen.”
673

 A latin eredetű identitás szó jelentése: 

azonosság. Mind a személyes, mind a kollektív identitás alapja, hogy a múló idő ellenében 

hiszünk önmagunk létének bizonyosságában és azonosságában.
674

 „Identitástudat és érzés 

nélkül az emberek a Semmibe hullanának.”
675

 A kollektív identitás az egyént áthelyezi a 

Heidegger által eredendőnek nevezett időbe, amely lehetővé teszi, hogy az ember eltaláljon 

önmagához, létezésének legfőbb értelméhez.
676

 Több generáción át ezt az érzést jelentette 

Salgótarján egyik ipartelepének: a Rima.   

  

                                                 
673

 N. Géza 2012-ben a Rima Sirató szerkesztőjének, Liptay éternek írt levelének részlete.  
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 Csepeli 2014: 337. 
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KÉRDŐÍVEK 
 

2010-es tájékozódó kérdőív 

 

1. Hogyan viszonyultak az alkalmazottak a gyárhoz? 

2. Mit jelentett rimainak lenni? 

3. Hogy viszonyultak a munkanélküliekhez? 

4. Hogy viszonyultak a Salgótarjánból elköltözőkhöz? 

5. Gyermekként milyen tervei voltak? Mi lesz, ha nagy lesz? 

6. Milyen volt a közbiztonság? 

7. Milyen volt a valláshoz való viszony? 

8. Mi volt gyermekkora legkedvesebb karácsonyi ajándéka? Milyen ajándékokat kapott 

leggyakrabban?  

9. Mi jellemezte leginkább az emberek közötti viszonyt a RIMA alkalmazottainál? 

(Voltak-e harcok, vagy a segítőkészség megnyilvánulásai?) 

10. Mi jellemezte a szociális ellátottságot a Rimánál? 

11. Mennyire különült el térben és „a fejekben” a RIMA kolóniája a város többi részétől? 

12. Az ön (egykori vagy majdani) beosztásából nyugdíjba vonuló alkalmazott a háború 

előtt kb. milyen ingatlan vagyonnal rendelkezhetett, illetve milyen jelentősebb ingóságokat 

tudhatott magáénak? (Egyszerűbben: nyugdíjig mekkora vagyont gyűjthetett össze?) 

13. Kérem jellemezze pár sorban saját kapcsolatát az acélgyárral gyermek-, illetve 

fiatalkorában! 

 

A 2012 és 2014 között készített interjúkban használt kérdőívek kérdései az életmódra 

vonatkozólag 

 

1. Mennyire volt zárt a családi élet? Kik láthattak bele? 

2. Voltak-e titkok a közösség előtt? 

3. Voltak-e titkok a közösség előtt? 

4. Milyen szabadidős tevékenység kötődött inkább az anyához? Milyen szabadidős 

tevékenység kötődött inkább az apához? 

5. Milyen gyermekközösségbe járt? 

6. Sportolt, kirándult-e együtt a család? 

7. Űztek-e együtt téli sportokat? 

8. Jártak-e együtt templomba? Ha külön jártak, ki ment előbb és ki ment később? Volt-e 

ülésrend a templomban? 

9. Jártak-e együtt strandra? 

10. Gyermekként ha a szülők nem voltak otthon, melyik házba lehetett bemenni segítséget 

kérni, vagy egypohár vízért? 

11. A kolónián a szülőkön kívül ki vett még részt a gyermeknevelésben? Milyen módon? 

12. Amikor a fiatalok párt választottak, mennyire kellett a kolónia véleményét figyelembe 

venni? Milyen volt az ideális pár? Mi alapján választottak maguknak párt az emberek? 

13. Voltak-e a háztartásban tipikusan férfi és tipikusan női feladatok? 

14. A nők mit dolgoztak? Milyen nő dolgozott a gyárnál? 

15. Voltak-e olyan lakói a kolóniának, akik valamit termeltek vagy készítettek és azt 

elcserélték, vagy eladták a kolónián belül? 

16. Volt-e a gyerekeknek zsebpénzük? Miért, mikor kapták? Mennyit? 

17. Milyen családi összefonódásokról tud a kolónián?  

18. Voltak-e olyan előadások, kulturális események, ahová együtt járt a család? 
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19. A családból valaki tagja volt-e zenekarnak, dalárdának, színjátszókörnek vagy 

olvasókörnek? 

20. A gyermekeket megpróbálták-e a veszélyes helyektől félelmetes történetekkel távol 

tartani? Tud-e ijesztő lényekről, szellemekről, amelyektől féltek a kolóniai gyerekek? 

21. Emlékszik-e háború előttről házasságkötésre vagy lakodalomra a kolónián? 

22. Mennyire voltak gyakoriak a balesetek a gyárban? Emlékszik-e ilyesmire? 

23. Éltek-e beteg, sérült emberek a kolónián? Mit tudott róluk? 

24. A vándor kereskedők és mesterek bejáratosak voltak-e a kolóniár? (drótos, üveges, 

fazekas, stb.) 

25. Volt-e kasztrendszer a kolónián belül? Volt-e elittebb és egyszerűbb része a 

kolóniának? 

26. Magázódtak, vagy tegeződtek a családon belül, a szomszédok egymással, a barátok, a 

kollegák, a távolabbi lakók, a fiúk a lányokkal? 

27. Milyen problémára emlékszik a kolónián? Volt-e, hogy valaki nem viselkedett 

megfelelően, mi következett ebből? 

28. Emlékszik-e verekedésre, részegeskedésre, vagy egyéb kihágásra? 

29. Előfordult-e, hogy megverték a gyereket? Ki verhette meg és ki nem? 

30. Előfordult-e, hogy megverték, megpofozták az asszonyt? Előfordult-e, hogy asszony 

megütötte a férjet? 

31. Volt-e munkahelyi verekedés? 

33. Volt-e kolóniai vicc?  

34. Kijártak-e a temetőbe? Hol nyugszanak a rokonai, ismerősei? 

35. Külön parcellába temették-e az acélgyáriakat? 

36. Külön temették-e a tiszviselőket? 

37. Milyen alkalmakkor látogatták a temetőt? 

38. Hogy zajlott a halottak napja, a mindenszentek? 

39. Meséljen el egy acélgyári temetést. 

 

 

A 2012 és 2014 között készített interjúkban használt kérdőívek kérdései az épített 

környezetre vonatkozólag 

 

1. A kolónia térképén mutassák meg, mondják el azokat a helyeket, ahol a legtöbbször 

jártak. 

2. Hol tartózkodtak szívesen? 

3. Hol nem tartózkodtak szívesen, vagy hol volt tilos tartózkodnijuk? 

4. Pontozzák a kolónia területeit 1-10-ig egy szimpátiaskálán, az alapján, hogy hol volt a 

legjobb lakni, hol szerettek volna gyerekként a legjobban lakni, vagy ahová a 

legszívesebben jártak látogatóba? 

5. Rajzoljál le lakásuk alaprajzát és a legfőbb bútorokat. 

6.  Honnan nyílt a bejárati ajtó a házba/a lakásba? Milyen magasan volt az utcaszinthez 

képest? 

7. Mit, hol tároltak? Hol tartották a takarító eszközöket? Az élelmiszereket? A tüzelőt? A 

szerszámokat? A ruhákat? A könyveket? AZ írószereket? Az edényeket? 

8. Hol volt a wc, hol mostak, hol mosakodtak? Mi volt a mosás, mosakodás rendje? Ki 

tisztította a wc-t? Hol volt vízcsap? 

9. Milyen bútoraik voltak? Honnan származtak a bútorok? Készítettek-e saját kezűleg 

bútorokat? 

10. Volt-e szent kép, vagy gyertya a lakásban? Hol imádkoztak? Hol állt a karácsonyfa? 

11. Volt-e rádió a lakásban? Hol tartották? 
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12. Hol aludtak a felnőttek? Hol aludtak a gyerekek? Milyenek voltak az ágyak, az 

ágynemű? 

13. Az ágyat használták-e másra is alváson kívül napközben, vagy ünnepnapokon? 

14. Hol étkeztek hétköznap? Hol étkeztek ünnepnapokon? Hogy zajlottak az étkezések? 

Kik ültek az asztalnál és milyen helyen? 

15. Hogy volt berendezve a konyha? 

16. Hogy volt berendezve a szoba/szobák? 

17. Hogy volt berendezve a fürdőszoba? 

18. Mivel fűtöttek? Hogy nézett ki a kályha? Hol állt? Ki tartotta rendben? 

19. Hová került a szemét, a zöltséghulladék? 

20. A háziasszonyoknak volt-e varró sarkuk? Kiegészítették-e a férjük keresetét 

valamilyen munkával? 

21. Hányan laktak egy lakásban? Hány generáció tartozott egy háztartáshoz? 

22. Tartottak-e állatokat? Disznó, tyúk, kutya, díszállat? 

 

 

 

A 2012 és 2014 között készített interjúkban használt kérdőívek kérdései az oktatásra és a 

gyermekkorra vonatkozólag 

 

1. Hol született? 

2. Van-e a családban tőle fiatalabb gyermek akinek emlékszik a születésére, a születés 

körülményeire? (Hol volt ő, mit csináltak a felnőttek?) 

3. Ki volt vele otthon? Ki vigyázott rá? 

4. Járt-e óvodába? 

5. Ha járt óvodába, miért? Ha nem járt óvodába, miért? 

6. Mikor járt óvodába? Hányszor egy héten, hány órát? 

7. Emlékei az óvoda személyzetéről, tereiről, játokairól? 

8. Mik voltak a játékai? 

9. Mikor és kitől kapott ajándékot? 

10. Mi az első emléke az acélgyárról? Mikor járt az üzemben először? 

11. Milyen napi feladatokat bíztak rá? Miben kellett és kinek segítenie? 

12. Hova járt elemi iskolába? 

13. Kik voltak a tanárai? (rövid jellemzés: hogy néztek ki, milyen személyiségük volt) 

14. Kik voltak az osztálytársai? 

15. Milyen útvonalon járt iskolába és kivel/kikkel? 

16. Hány órakkor kezdődött a tanítás? Meddig tartott? 

17. Hol ebédelt? 

18. Hol reggelizett, tízóraizott, uzsonnázott? 

19. Ki(k) volt(ak) a példaképei? 

20. Mi szeretett volna lenni, ha “nagy” lesz? 

21. Mik voltak a kedvenc közösségi játékai? (játékok pontos leírása)  

22. Milyen feladatokat kellett ellátnia otthon/az iskolában? 

23. Mikorra kellett hazaérnie?  

24. Volt-e valamilyen (hang)jelzés, ami arra figyelmeztette, hogy haza kell mennie? 

25. Hová járt iskolába? 

26. Milyen volt az egyenruhájuk? 

27. Milyen ruhát hordtak télen, nyáron, hétköznap, ünnepnapokon? 

28. Mikor dolgozott először az acélgyárban? 

29. Éreztették-e vele, hogy vízválasztó az életében a pillanat, amikor először munkába állt?  
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30. Kötődött-e valamilyen ceremónia, ajándékozás, ünnepélyesség a munka kezdetéhez?  

31. Hogyan bántak velük az idősebb gyerekek a gyárban? 

32. Volt-e beavatási szertartás? 

33. Kapott-e jelentősebb elismerést/megrovást a kezdeti időkben? Milyen 

sportversenyeken vett részt? 

34. Milyen tanuló volt? 

35. Volt-e kiemelkedő teljesítménye valamilyen tantárgyból? 

36. Dohányzott-e, egyéb “nagyfiús” cselekedetei voltak-e? 

37. Ezek tiltottak, vagy a felnőttek által elfogadott cselekedetek voltak-e?  

38. Ki nem láthatta meg? Ki láthatta meg? 

39. Voltak-e számára tiltott helyek, ahol ha meglátták felháborodást váltott ki és büntetést 

kapott, de a szüleinek is kellemetlen volt? (pl. bemehetett-e a kocsmába?) 

40. Mikor lett teljesértékű felnőtt? 

41. Készített-e játékokat?  

42. Mi számított a nagyok játékának? 

43. Milyen könyveket olvasott? 

44. Milyen könyveket tartottak otthon? 

45. Olvastak-e fel egymásnak? Mit? 

46. Járattak-e valamilyen lapot rendszeresen? 

47. Milyen újságot olvastak? 
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Képmellékletek 

 

 

1. kép: 

Az Acélgyári úton (egykori Rimamurányi utca) lévő nyolc lakásos, előmunkások által lakott ház 

emeleti lakásának alaprajza és berendezése kb. 1939-1944 között.  
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2. kép: Az alaprajzon ábrázolt lakás (1. kép) az itt látható ház egyik emeleti lakása volt. (A 

szerző felvétele 2014.) 

 

 

3. kép: A ház hátamögött található kamrák. (A szerző felvétele 2014.) 
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4. kép: A kamrák mögötti egykori kert. (A szerző felvétele 2014.) 

 

 

 

5. kép: Dornyay Béla Múzeum Fényképtára ltsz. 4248. 
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6. kép: Az 1924-ben épült két emeletes munkásházak (5. kép) egyik emeleti lakásának 

lakásbelsője kb. 1942-1945 között. 

 



 

219 
 

 

7. kép: Acélgyári tisztviselői lakás szobája 1920 körül. (Dornyay Béla Múzeum ltsz. 

17230) 

 

 

8. kép: Az acélgyári elemi iskola homlokzata az 1930-as években. Az utca túloldalán a 

játszókert látható, az iskola mögötti hegyoldalban „Amerika” utcái. (Dornyay Béla 

Múzeum Fényképtára ltsz: 4278) 
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9. kép: Acélgyári korcsolyázók a jégpályán az 1920-as évek elején. (Dornyay Béla 

Múzeum Fényképtára ltsz. 17409) 

 

10. kép: Munkáslakóházak a Liptay-soron az 1920-as évek legelején. (Dornyay Béla 

Múzeum Fényképtára ltsz. 17933) 
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TÉRKÉPMELLÉKLET 

 

 

 

 

1. térkép: Dornyay Béla kalauzának térképmelékletén jelöltem a fontosabb ipari telepeket 

Salgótarjánban. (Az eredeti térkép forrása Dornyay1929.) 

 

 

 

Salgótarjáni 

Kőszénbánya 

Rt. telepe 

Budapest-

Salgótarjáni 

Gépgyár és 

Vasöntöde Rt. 

(Hirsch és 

Frank) telepe 

Salgótarjáni 

Palackgyár 

Rt. telepe 

Fő tér 

(régi 

falumag) 

Fősoropó. Ettől 

keletre terült el a 

Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű 

Rt. telepe 



 

222 
 

 


