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Az ipari társadalom rétegei és a források

Az ózdi gyári társadalom statisztikai rekonstruálásának 

lehetõségei a késõ dualizmustól az államosításig

Az ipari társadalom kutatása a nemzetközi tendenciák ellenére kevésbé feldol-
gozott kutatási terület a hazai történetírásban. Ezen belül egy konkrét vállalat 
vagy gyár társadalmának több szempontú, alapos elemzése különösen fehér 
foltnak számít. Az iparosodás, és az ennek következtében kialakult társada-
lom azonban különösen fontos összetevője volt Magyarország kapitalista fej-
lődésének, amely nélkül a 19-20. század társadalomtörténete nehezen érthető 
meg. Munkámban egy üzemszintű kutatás forrásaihoz kívánok támpontokat, 
valamint módszertani szempontokat adni az ózdi gyári társadalom példáján a 
késő dualizmustól az államosítás időszakáig. Az ózdi kohászat ebben az időin-
tervallumban a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. (röviden Rima, RMST) 
telephelye volt. Egy ipari cég társadalmának tanulmányozásánál megkerülhe-
tetlen annak a tényezőnek a vizsgálata, hogy milyen nagy volt maga az elemzés 
alá vont közösség, s milyen méretűek voltak annak egyes rétegei. Talán az tű-
nik először kézenfekvőnek, hogy a népszámlálások segítségével megoldhatóak 
ezek a statisztikai kérdések. Valóban így van? Vagy esetleg szükséges más típusú 
forrásokat is bevonni a halmazok méreteinek meghatározásához, vagy esetleg 
az összeírások kimutatásainak kontrollálásához? Milyen megoldási lehetőségek 
vannak? Milyen más forrásokat lehet igénybe venni? Tanulmányomban ezekre 
a felvetésekre keresem a választ az ózdi gyártelep jellemzőinek példáján.

MIT MUTATNAK A NÉPSZÁMLÁLÁSOK?

Elsőként érdemes megnézni, milyen segítséget nyújthatnak egy ilyen típusú 
kutatáshoz a korabeli népszámlálások. Hazánk népességét a legkorábbi össze-
írások idején a rendi hierarchiában elfoglalt szerepük alapján sorolták be, ami 
nem ad egészen pontos képet a valós foglalkozásbeli megoszlásról. Az 1880-
1890-es statisztikák azonban már sokkal inkább a lakosság helyét mutatják be 
az egyes foglalkozási ágakon belül, melyeknél már több fogódzót lehet találni 

1 A Projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból 
a PD 121065. sz. pályázat segítségével valósult meg. A tanulmány elkészítését továbbá az NKFIH 
116625. sz. pályázata támogatta.
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egy alaposabb elemzéshez.2 Tóth Zoltán szerint a 20. század első felében készült 
népszámlálások esetében az egyes foglalkozási főcsoportok vonatkozásában vi-
szonylagos állandóság volt jelen. Elnevezésüket nem változtatták, így az egyes 
években keletkezett adatokat jól össze lehet vetni. A  főcsoportokat tekintve 
igaza van, azonban mélyebbre ásva – a társadalmi rétegződés elemzéséhez ez 
feltétlenül szükséges – a besorolások mozdulatlanságáról kevésbé lehet beszá-
molni.3 A struktúra vizsgálatához nem elegendőek az általános statisztikák, ha-
nem elsősorban településszintű és ipari üzemek munkavállalóit jellemző foglal-
kozásbeli adatsorokra van szükség. Népszámlálási kiadványokban községsoros 
adatokat az 1900-1949 közötti időintervallumban, ipari üzem-szintű foglalko-
zási statisztikákat pedig csak az 1920.,1930. évi nép-összeírásokban lehet fellel-
ni, ez pedig jelentősen megnehezíti a munkát.4 A  kötetekben nem megjelent 
népszámlálási feldolgozási táblák adatai emellett nagyon esetlegesek a vizsgált 
korszakra vonatkozóan. A népszámlálási összesítő könyvekben találtakhoz ha-
sonló, az ipari és a kereskedelmi foglalkozásúak számát feltüntető községsoros 
adatokat ebben még 1880-ból lehet találni.5 Települési szinten jól elkülöníthetők 
az egyes foglalkozási ágakba tartozó keresők és eltartottak, amely felhasználásá-
val lehetőség van elemzés készítésére az egyes településeken élők szektoronkénti 
besorolásáról. Ennek alapján megismerhető a mezőgazdaságban, az iparban és 
az egyes szolgáltatásokban, közszférákban dolgozók, s hozzátartozóik aránya 
az adott helységen belül, melyek változásairól az egyes időmetszetekre vonatko-
zóan összehasonlítást is lehet végezni. A gyári társadalom részletesebb adatait 
górcső alá véve azonban számos nehézséggel találkoztam. A  „tulajdonképpeni 
ipar”6 számsorait megvizsgálva ugyan a nemek szerinti megoszlást lehetséges 
vizsgálni (a női munkaerő minimális jelenlétét feltételezve az ózdi gyáriparban 
ez a szempont nem bír nagy jelentőséggel), s a nagyipari dolgozók is elkülönít-

2 A magyar népszámlálások előkészítése és publikációi 1869-1990. I-III. kötet. Budapest, 1990.
3 Tóth 1987: 62-86., Tóth 2015
4 A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A népesség általános leírása 

községenkint. Budapest, 1902., A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második 
rész. A népesség foglalkozása községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 
1910. évi népszámlálása. Első rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek 
szerint. Budapest, 1912., A  Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Második 
rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Budapest, 1913., Az 1920. évi 
népszámlálás. Első rész. A népesség főbb demografiai adatai községek és népesebb puszták, tele-
pek szerint. Budapest, 1923., Az 1920. évi népszámlálás. Második rész. A népesség foglalkozása és 
a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenkint. Budapest, 1925., Az 1930. évi népszámlálás. I. 
rész. Demografiai adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint. Budapest, 1932., Az 1930. évi 
népszámlálás. II. rész. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, továbbá az 
ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Budapest, 1934., Az 1941. évi népszámlálás. 1. Foglalkozási 
adatok községek szerint. Budapest, 1975., Az 1941. évi népszámlálás. 2. Demográfiai adatok közsé-
gek szerint. Budapest, 1976.

5 MNL OL XXXII-23-h
6 Tanulmányomban a népszámlálási kategóriák elnevezéseit betűhíven használom



AZ IPARI TÁRSADALOM RÉTEGEI ÉS A FORRÁSOK ◆ 57 

hetők, azonban az egyes társadalmi rétegekre vonatkozóan kevésbé összehason-
líthatóak az egyes adatok. Megtudható tehát, hogy az adott település lakossá-
gán belül hány fő dolgozott a nehéziparban, de ezen belül milyen létszámban 
voltak jelen az egyes társadalmi csoportok? 1900 és 1949 között a népszámlálási 
adatok alapján csak a tisztviselők és a gyári társadalom minimális részét alkotó 
segítő családtagok létszámát lehet érdemben az ózdi társadalmon belül követni. 
Emellett részben az altiszti kategória létszáma is megvizsgálható, amit azonban 
csak az 1900. és 1910. évi összeírás alapján lehetséges rekonstruálni. A népszám-
lálások adatsoraikban a fizikai munkavállalók zömét az egyéb segédszemélyzet 
kategóriájában szerepeltetik – az altiszteket is a jelzett időmetszeteken kívül – 
így pontos adatokat nem tudtam meg ez alapján a munkásság képzettség sze-
rinti megoszlásáról, annak arányairól. A kisebb társadalmi súllyal rendelkező 
szolgák szintén 1900 és 1910, a tanoncok pedig 1900 és 1930 között követhetők, 
azonban a következő évtizedekben ezek a kategóriák is eltűnnek. A teljes gyári 
társadalom – nemcsak az ózdi illetőségűeket tartalmazó – rétegeinek méretére 
vonatkozóan szintén hasonló nehézségekkel szembesültem. Ebben az esetben 
– mint fentebb szemléltettem – csak az 1920. és 1930. évben vannak foglalko-
zási csoportonként részletezett statisztikák. Ebben a két időmetszetben azon-
ban apróbb nehézségekkel ugyan – a szolga kategória például csak 1930. évben 
van jelen – de csoportosítani lehet a szakismeret alapján a szellemi foglalkozá-
sú tisztviselőket, valamint az altiszteket. A munkásság szintén egy rubrikában 
szerepel. Az összeírások adatsorai alapján tehát korántsem lehetséges pontos 
képet kapni az ózdi lokális és a gyári társadalom rétegeinek számbeli tulajdon-
ságairól, így más forrásokat is igénybe kell venni.

A HELYI TÁRSADALOM FOGLALKOZÁSÁNAK SZERKEZETE

Elsőként érdemes azt a kérdést feltenni, hogy hogyan változtatta meg Ózd tele-
pülés foglalkozásszerkezetét az iparosodás, és ezt milyen források alapján lehet 
bemutatni? A  19. század második felére vonatkozóan sajnos nincsenek pon-
tos adatok a népszámlálásokban a helység szektoriális megoszlásáról, –mivel 
a foglalkozási jellemzőket a népszámlálások ekkor még nem vizsgálták – így 
az arányokra főként az anyakönyvek bejegyzései alapján lehet következtetni. 
A  források vizsgálata során egyértelműen látszik, hogy a gyáralapítás idején 
még ugyan szórványosan, de megjelentek a gyári munkások az agráriumban 
tevékenykedők nagy száma mellett – hozzá kell tenni, hogy még itt számolni 
kell a gyárépítő ideiglenes munkaerőkkel, akik nem jelennek meg a matriculák-
ban –, de jelentőségük folyamatosan növekedett.7

7 Sajóvárkony egyházközség római katolikus felekezeti anyakönyvei 1845-1900. Lelőhely: Ózdi 
római katolikus egyházközség levéltára.
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Év Aktív 
keresők

Ipar, 
bányászat

Agrá-
rium

Szolg. Közl. Közszol-
gálat és 
szabad 

fogl.

Házi-
cselédek

Nyugdíja-
sok, 

tőkepén-
zesek  

Egyéb  

1900 1445 1054 133 22 11 42 130 n.a. 53
1910 2366 1687 101 68 75 75 193 n.a. 167
1920 2348 1652 178 68 47 94 114 130 65
1930 3097 2106 120 157 101 131 165 212 105
1941 8278 5413 716 819 312 358 n.a. 563 97

1. táblázat: Az aktív keresők megoszlása Ózdon
Forrás: A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása 
községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Második rész. 
A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Budapest, 1913., Az 1920. évi népszámlálás. 
Második rész. A  népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenkint. Budapest, 
1925., Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, 
továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Budapest, 1934., Az 1941. évi népszámlálás. 1. Foglalkozási 
adatok községek szerint. Budapest, 1975.

A foglalkozási jellemzőkről az 1900. évi népszámlálás szolgáltat először ponto-
sabb adatokat. Látható, hogy Ózdon az aktív keresők száma egy viszonylagos 
stagnálást kivéve a lakosságszám bővülésével arányosan folyamatosan növeke-
dett. A kisebb visszaesés az 1920-as népszámlálás idején az első világháború által 
okozott negatív hatások eredménye, mely az iparosodást is visszavetette Ózdon. 
Az adatsorból egyértelműen látjuk, hogy a gyáralapítás (1845) előtti, akkoriban 
még homogén agrártársadalom jelentősen átalakult. Az ipar fél évszázados 
fejlődése következtében a századfordulón az ózdi keresőknek már csak 9,2%-a 
élt mezőgazdaságból, ezzel szemben az iparban a lakosság közel 73%-át foglal-
koztatták. A matriculák és a választói névjegyzékek tanulmányozása alapján jól 
körül lehet írni azt a réteget, akik a fél évszázados iparosodás hatására még az 
agráriumban tevékenykedtek. Az 1845 előtti anyakönyvi bejegyzéseket áttekint-
ve megismerhetők az „őslakos” ózdiak családnevei, így ezzel való összevetésem 
alapján le lehet szögezni, hogy a viszonylag nagyobb földterületekkel rendelke-
ző helyiek nagy része ekkor még földművelésből élt.8 A népesség fennmaradó 
18%-a nagyrészt munkakörét közvetve ugyan, de szintén az ipar fejlődésének 
köszönhette. A kohászat gazdasági felfutása, az egyre bővülő népesség növekvő 
keresletet generált a szolgáltató szektorban, s a közigazgatás, a közlekedés is 
folyamatosan épült ki az emelkedő igények hatására. A legnagyobb csoportot 
ezen belül a házicselédek képezték, akik ebben az időben az aktív keresők közel 
10%-át tették ki. Ők jórészt a gyár vezetőinél és nagyobb keresettel rendelkező 

8 MNL BAZ IV. 804. 17. kötet, 18-19. doboz, IV. B. 903. 20-24. doboz.
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alkalmazottainál,9 valamint a kereskedőknél szolgáltak,10 akik megtehették, 
hogy a házimunkák elvégzésére személyzetet vegyenek fel.

Az 1930-as évek elejéig a mezőgazdaságból élők aránya folyamatosan csök-
kent, az 1930-as években már csupán 3,23%-ot tettek ki a környék összlakossá-
gából. Ebből arra lehet következtetni – amit az anyakönyvek családneveinek 
vizsgálata is megerősít -, hogy a 20. század első évtizedeiben az eredeti ózdi la-
kosság leszármazottai folyamatosan a gyárba vonultak be dolgozni. Az iparban 
dolgozók aránya (70%) a korszakban jelentősen nem változott. Számottevően 
bővült azonban a szolgáltatásokban és a közszolgálatban dolgozók köre, akik 
munkájukat közvetve az iparosítás által generált igényeknek köszönhették. 
Számuk 1900 és 1930 között majdnem meghússzorozódott! A szektorban tevé-
kenykedők arányának növekedése egyértelműen az urbanizálódás folyamatát 
mutatja. 1940-ben Ózdot a szomszédos Sajóvárkonnyal és Bolyokkal vonták 
össze. A  következő évben lefolytatott népszámlálás idején az egyesült Ózdon 
ismét nagyobb arányú mezőgazdaságban dolgozó népesség (8,64%) található. 
Mi ennek az oka? A  népszámlálások adatai alapján az Ózdhoz csatolt másik 
két község lakosságában – habár korszakunkban zömük a kohászatban dolgo-
zott  – a 20. század első felében nagyobb volt az agráriumban tevékenykedők 
aránya, mint Ózdon. Tehát az összeolvadás után az egykori szomszédos fal-
vak az összlakossághoz képest nagyobb mértékű földműves lakossága a már 
egyesült település foglalkozási jellemzőit is befolyásolta. Ennek következtében 
tapasztalható az ózdi ipari népesség arányának csökkenése, mely mögött csak 
közigazgatási módosulások, nem pedig gazdasági-társadalmi változások álltak.

Mennyi volt az ózdi kereső népességen belül a kohászatban dolgozók aránya? 
Az 1900 és 1930 közötti időszakból a népszámlálások a „tulajdonképpeni ipar” kö-
rében foglalkoztatottak kategóriáját vizsgálva, az önálló iparosokat leszámít-
va lehet erre következtetéseket levonni. Érdemes Ózddal együtt a szomszédos 
Sajóvárkony és Bolyok gyárban dolgozó népességét is vizsgálni, mivel ezt a há-
rom települést érintette legjobban a vasgyár munkaerő-felszívó hatása, s 1940-
ben össze is olvadtak. A községekben nem működött a Rima ózdi gyárán kívül 
nagyobb ipari üzem, így a jelzett kategóriában lévő adatok közel megegyeznek a 
falvak üzemi munkavállalóinak számával.

9 Interjú Ürmössy Lászlóval. Ózd, 2014. november 24. Az interjút készítette: Nagy Péter
10 Interjú Hangonyi Lajosnéval. Ózd, 2014. november 23. Az interjút készítette: Nagy Péter
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1.ábra: Az ózdi gyárban foglalkoztatottak száma Ózdon, Sajóvárkonyon és Bolyokon 
településenként

Forrás: A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása 
községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Második rész. 
A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Budapest, 1913., Az 1920. évi népszámlálás. 
Második rész. A  népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenkint. Budapest, 
1925., Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, 
továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Budapest, 1934., Az 1941. évi népszámlálás. 1. Foglalkozási 
adatok községek szerint. Budapest, 1975.

A századfordulón a gyárral szomszédos három település keresőinek jelentős ré-
sze már az ózdi üzemben dolgozott. Az ózdi dolgozók közel 70%-a, a bolyokiak 
fele, s a sajóvárkonyiak egyharmada volt gyári munkavállaló. A számok alapján 
egyértelműen Ózd hegemóniája figyelhető meg az üzemi foglalkoztatottság te-
kintetében, de a másik két település közül a bolyokiak nagyobb aránya ellenére 
a település nagyságából adódóan számban a sajóvárkonyiak dolgoztak többen 
az ózdi gyárban. A kohászatba összesen ekkor 1700 fő körüli népesség járt be 
ezekről a településekről. A következő évtizedre, habár az üzemi munkaválla-
lók összessége ötszázzal nőtt, az ózdi gyári foglalkoztatottak aránya valamelyest 
visszaesett. Ez a statisztikai csökkenés a bányászatban, valamint az egyre bővü-
lő kereskedelemben dolgozók számának növekedésének következménye. A ko-
hászatban dolgozó sajóvárkonyiak aránya stagnált, míg a bolyokiak esetében 
csekély növekedés látható. A gazdaságilag nehéz időszakban, az 1920-ban szüle-
tett népszámlálás adatai is tükrözik a rossz körülmények hatásait: az ózdi gyári 
dolgozók aránya stagnálást mutat, míg a sajóvárkonyiak száma kisebb (8%), a 
bolyoki munkavállalók halmaza pedig nagyobb arányban (25%) csökkent. Ezzel 
szemben az utóbbi két községben jelentősen megnőtt a mezőgazdasági keresők 
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száma. A gazdasági recessziók tehát nagyobb arányban érintették e két község 
lakosságát, mint Ózdét, akik jobb lehetőségek híján ebben az időszakban visz-
szatértek családjuk korábbi jövedelemforrásához, s a földművelésből próbáltak 
megélni. A recessziót többé-kevésbé prosperáló évek követték, s a következő, az 
1930-as évi népszámlálás idején még a nagy gazdasági világválság hatásai sem 
érződtek. Tíz év alatt ezer fővel, 3200 fő környékére növekedett a kohászatban 
dolgozó népesség száma a három településen. A három községben a századfor-
duló üzemi keresőinek száma közel megduplázódott! Ezzel szemben az ózdi 
gyári munkavállalók aránya a település kereső lakosságán belül csökkent, ami 
a farkaslyuki bányászok számának majdnem megháromszorozódásával, vala-
mint a szolgáltató szektor fejlődésével magyarázható. Jelentősen bővült a sajó-
várkonyi gyári munkavállalók aránya, mely még a világégést követő válság előtti 
szintet is nagy mértékben meghaladta! Ebben az időszakban kiegyenlítődtek a 
gyári foglalkoztatottak arányai a településeken: a vizsgált helységekben a kereső 
népesség nagyjából fele része dolgozott a Rima ózdi telephelyén.

AZ ÓZDI GYÁRI TÁRSADALOM LÉTSZÁMA

Az ózdi gyári társadalom jóval bővebb halmazt takar az ózdi vasüzemi mun-
kavállalóknál. Ebbe nemcsak az ózdiak – habár kétségtelenül Ózdot érintette 
legjobban az iparosodás – hanem a közeli és a távolabbi települések lakói, va-
lamint messzi vidékeken élő, ideiglenesen munkásotthonokban élő dolgozók 
is beletartoztak. Nehézséget okoz azonban, hogy a gyári társadalom méretéről 
csak két időmetszetben lehet képet kapni a népszámlálások ipari üzemek mun-
kavállalóit részletező statisztikáiból. Az ideiglenes munkások számáról sajnos 
nincsenek adatok, így habár ők is ennek a társadalomnak a részét képezték, 
a réteg méretét nem lehet megvizsgálni. A  rendelkezésre álló adatok alapján 
azonban csoportjuk csekély nagyságú volt,11 így figyelmen kívül hagyásuk nem 
torzítja jelentősen az értékeket az üzemi társadalom nagyságának vizsgálatá-
nál. Az összeírások alapján az ózdi üzemben 1920-ban 1323 fő, 1930-ban ugyanitt 
4664 személy tevékenykedett. Érdekesség, hogy az 1920-as népszámlálások ki-
mutatásai szerint Ózdon nagyobb volt a kohászatban foglalkoztatottak száma, 
mint az egész gyári társadalom. Ez azzal magyarázható, hogy az első világhábo-
rú következményeként, majd a trianoni békeszerződés negatív hatásaira adott 
válaszul számos munkavállalót elbocsátottak. Az összeírásokban nincs külön 
az állástalanokat számon tartó rubrika, így őket Ózd községsoros adataiban is 
az ipari lakossághoz sorolhatták, így jöhetnek ki ezek az adatok. A népszámlá-
lások ipari üzemekre vonatkozó adatai tehát nem elegendőek a gyári társadalom 

11 Birta 1968: 270-271.
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méretének meghatározására időszakunkra vonatkozóan, így más forrásokból 
szükséges kiegészíteni, kontrollálni ezen adatsorokat. 

Az üzemben dolgozók létszámának meghatározásához szerencsére más 
források is segítségül hívhatók. A gyári társadalom létszámának elsöprő több-
ségét alkotó munkásság számának vonatkozásában több forrás együttes vizs-
gálata szükséges a teljes időszakra érvényes statisztika készítéséhez. A Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában az 1881-1895 közötti intervallumra vo-
natkozóan őriznek évekre bontott adatsorokat.12 Emellett Kóródi József A bor-
sodi iparvidék című munkájában is közöl az időszak jelentős részére vonatkozó-
an az ózdi gyári munkások számáról adatokat.13 Kóródi 1858-1895, illetve 1922 
és 1941 közötti szakaszokban üzemévenként közli a munkásság létszámát. Az 
1880-as évek elejétől, a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. megalakulásának 
(1881) idejétől az első világháború évéig, 1914-ig a Magyar bánya-kalauz számolt 
be az ipartelepekről, s az itt lévő munkásság létszámát is nagyrészt közölte. 
A kiadványt 1881-től 1914-ig négy-ötévente adták ki, melyekben egy kivétellel a 
fizikai dolgozók számadatai is fel vannak tüntetve. A kimutatásokat egymás-
sal összehasonlítva az látható, hogy a bánya-kalauz a kiadásától számított két 
évvel ezelőtti adatokat tartalmazza, amely annak fényében nem meglepő, hogy 
azok begyűjtéséhez, kiadásához időre volt szükség.14 Egyes évekre vonatkozóan 
sporadikus források is vannak, ezek közül ki kell emelni az 1899. és 1901. évi 
iparstatisztikai kérdőíveket15 és az 1930-as évek kapcsán a gyári bér – és létszám-
statisztikákat.16A  források tehát jól kiegészítik egymást az egyes időszakokra 
vonatkozóan, s így a munkásság létszámát az adatgyűjtések és a többszörös el-
lenőrzés, egybevetés után rekonstruálni lehet.

A  népszámlálások községsoros adatai is segítségül hívhatók, amelyek egy-
részt kiadványokban, másrészt az összeírások feldolgozási tábláiban találhatók 
meg. A településekre vonatkozó adatokban a „tulajdonképpeni ipar” vonatkozásá-
ban külön részletezték a munkások és a tisztviselők létszámát, amelyeket a meg-
lévő 1920 és 1930. évi gyári munkavállalók számával lehet összevetni. Ebből az 
derül ki, hogy a tisztek szinte kizárólag Ózdon, Sajóvárkonyon, illetve Bolyokon 
éltek, s ezen belül is minimum 95%-uk Ózdon lakott.17 Kontrollálásra a választói 

12 MNL OL Z 373 1. kötet 1. tétel
13 Kóródi 1959.
14 Déry (szerk.)1881-1914. 1-8. évfolyam. http://epa.oszk.hu/02000/02000#
15 Birta 1968.: 270-271.
16 MNL OL Z 373 2. csomó 2. tétel
17 A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása 

községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Má-
sodik rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Budapest, 1913., Az 1920. 
évi népszámlálás. Második rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok 
községenkint. Budapest, 1925., Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Foglalkozási adatok községek és 
külterületi lakotthelyek szerint, továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Budapest,1934., Az 
1941. évi népszámlálás. 1. Foglalkozási adatok községek szerint. Budapest, 1975., MNL OL XXXII-23-h 
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névjegyzékekben az értelmiségi joguk alapján a gyárban dolgozó személyeket 
lehet megvizsgálni.18 A fentebbi források alapján viszonylag pontos megállapí-
tást lehet tenni az egyes rétegek méretéről, a munkások és a tisztviselők számá-
nak összevonásával pedig megkapható a teljes gyári munkavállalók létszáma a 
népszámlálási évekre vonatkozóan. Ezek alapján pedig becslések végezhetők a 
családtagokat is magában foglaló gyári társadalom kapcsán is. 

2. ábra: Az ózdi gyár összlétszáma
Forrás: A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása 
községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Második rész. 
A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Budapest, 1913., Az 1920. évi népszámlálás. 
Második rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenkint. Budapest, 1925., 
Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, továbbá 
az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Budapest, 1934., Az 1941. évi népszámlálás. 1. Foglalkozási ada-
tok községek szerint. Budapest, 1975., Népszámlálások feldolgozási táblái. MNL OL XXXII-23-h, Választói 
névjegyzékek 1872-1938. MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára IV. 804. 17. kötet, 18-19. doboz, IV. 
B. 903. 20-24. doboz. Kóródi József: A borsodi iparvidék. Közgazdasági és Jogi Kiadó. Budapest, 1959. Déry 
Károly (szerk.): Magyar bánya-kalauz Bécs,1881-1914. 1-8. évfolyam. http://epa.oszk.hu/02000/02000#

A fent jelzett források alapján készített grafikonból látható, hogy a Rimamurány-
Salgótarjáni Vasmű Rt. megalakulásának idején a gyári munkavállalók szá-
ma 600 fő körül mozgott.19 A  konszern megalakulása után a létszám lassú 

18 MNL BAZ IV. 804. 17. kötet, 18-19. doboz, IV. B. 903. 20-24. doboz.
19 Az ózdi gyár létszáma a megalakulás után 1860 környékére 400-600 főre kúszott fel, majd az 

RMST megalakulásáig (1881) két évtizeden keresztül a munkavállalók létszáma ebben a sávban 
ingadozott.
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emelkedésnek indult, s az ipari üzem foglalkoztatotti létszáma az 1890-es évek 
elejére az 1000 főt is elérte. A  századfordulón a Rima gazdasági fejlődésének 
köszönhetően jelentős gyarapodás figyelhető meg: az első világháború előtti 
évekre az üzem összlétszáma elérte a 3000 főt. 1920-ban a recesszió idején az 
ózdi vasgyár azonban már csak feleannyi munkást és tisztviselőt alkalmazott, 
mint tíz évvel ezelőtt. A következő években azonban a fejlődés hatására 1930-
ra a korábbiakat is jelentősen meghaladva, 4500 főre nőtt az ózdi kohászatban 
ténykedők száma. A nagy világgazdasági válság után meginduló háborús kon-
junktúra következtében pedig az üzem munkavállalóinak száma ismét jelen-
tősen növekedett. Ennek hatására a gyár dolgozóinak száma robbanásszerűen 
megnövekedett, s 1941-ben 6000 fő körül mozgott. Hatvan év alatt tehát a gyár 
összlétszáma nagyjából a tízszeresére emelkedett.

3.ábra: A gyári munkavállalók száma Ózdon, Sajóvárkonyon és Bolyokon együttesen
Forrás: A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása 
községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Második rész. 
A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Budapest, 1913., Az 1920. évi népszámlálás. 
Második rész. A  népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenkint. Budapest, 
1925., Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, 
továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Budapest, 1934.

Összevetve ezeket a számokat a községekre vonatkozó adatsorokkal bizonyí-
tást nyer, hogy a gyári munkavállalók túlnyomó többsége a vizsgált időszakban 
Ózdon, Sajóvárkonyon és Bolyokon élt. Az 1920. évi adatokat a gazdasági vál-
ságok következtében történt leszámolások tükrében a statisztikák bizonytalan-
sága miatt nem tudjuk megvizsgálni. A századfordulón a gyári munkavállalók 
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80%-a, a későbbi évtizedekben közel 70%-a élt a három településen. Ebben az 
időintervallumban tehát az üzemben foglalkoztatottak zöme, csökkenő arány-
ban ugyan, de a legközelebb eső községekben élt. Ezen belül Ózd szerepe meg-
kérdőjelezhetetlen. 1900-ban ózdi illetőségű volt  a kohászati dolgozók 45%-a, 
majd  ennek aránya később kis mértékben 1910-re közel 40, 1930-ra kicsivel több 
mint 37%-ra csökkent. 

A teljes gyári társadalom nagyságára vonatkozóan, melybe a családtagok is 
beletartoztak, meg kell nézni a rendelkezésre álló községi adatokat a keresők 
és az eltartottak egymáshoz viszonyuló arányáról. Legkézenfekvőbbnek termé-
szetesen Ózd, Sajóvárkony és Bolyok adatainak megvizsgálása tűnik, mivel itt 
lakott a kohászatban dolgozók 70-80%-a. A statisztikából az látható, hogy 1900 
és 1941 között egy iparban tevékenykedő személyre 1,7-2 fő hozzátartozó jutott. 
Természetesen kimondottan a kohászatban dolgozók vonatkozásában nem 
találhatók ilyen típusú adatok, azonban az említett településekben a korszak-
ban az iparban foglalkoztatottak 84-95%-a a vasgyárban dolgozott, így ebből 
következtetéseket lehet levonni. Az adatok összevetése során becslésem szerint 
a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. kezdeti időszakában a gyári társada-
lom terjedelme 2000 fő körül mozgott. A létszámadatokból jól látható, hogy a 
századforduló idején hatalmas fejlődés következett be a kohászat terén: ennek 
folyományaként az ipari népesség 4-6000 főre nőtt. A trianoni békeszerződést 
követő visszaesés után egy rövid konszolidációs időszak következett be. A gaz-
dasági fejlődés következtében ez a szám az évtized végére 8-9000 főre emel-
kedett. A világgazdasági recesszió ezt a fejlődést megtörte, azonban az 1930-as 
évek közepétől ismét bővült az ózdi gyár által eltartott népesség aránya. A meg-
induló fejlődés hatására gyors növekedés történt: az 1940-es évek elejére az ózdi 
gyári társadalom becsült mérete 10-12 ezer fő körül volt, amely a háborús évek-
ben 12 000 – 17 000 főre emelkedhetett. 

A GYÁRI TÁRSADALOM RÉTEGEI

A  gyári társadalom egyes rétegeinek helyzetét, mindennapjait és lehető-
ségeit a szakismeretük által betöltött foglalkozásuk, s az ez alapján ki-
alakuló társadalmi presztízsük, valamint jövedelmük határozta meg. 
Természetszerűen ez után az a kérdés fogalmazódik meg, hogy milyen 
halmazokra osztható a fenti meghatározás alapján az ózdi gyári társada-
lom, s milyen nagyságúak voltak? 

Tisztviselők

A gyári társadalmi hierarchia legtetején a vasüzem irányítói, műszaki és keres-
kedelmi szakemberei, adminisztratív munkatársai álltak, akik szellemi munkát 
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végeztek. Ők a tisztviselők halmazába tartoztak. Ezen réteg közé soroltam a vál-
lalat alkalmazásában álló humán értelmiségieket is, tehát a társulati tanítókat, 
orvosokat, s a gyár által fenntartott intézmények vezető alkalmazottait.

4. ábra: A tisztviselők létszáma 1880-1941 között
Forrás: A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása 
községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Második rész. 
A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Budapest, 1913., Az 1920. évi népszámlálás. 
Második rész. A  népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenkint. Budapest, 
1925., Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, 
továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Budapest, 1934., Az 1941. évi népszámlálás. 1. Foglalko-
zási adatok községek szerint. Budapest, 1975., Népszámlálások feldolgozási táblái. MNL OL XXXII-23-h, 
Választói névjegyzékek 1872-1938. MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára IV. 804. 17. kötet, 18-19. 
doboz, IV. B. 903. 20-24. doboz.

Az ózdi gyári társadalmon belül a tisztviselők számának meghatározása szintén 
nehézségekbe ütközik. Pontos adatok az 1920. és 1930. évi összeírásokból nyer-
hetők, mely szerint a rétegbe tartozók 62, illetve 94 főt képviseltek. A számok 
alapján látható, hogy a gyári társadalmon belül egy rendkívül szűk réteget al-
kottak, amelynél persze hatalmuk, jelentőségük jóval nagyobb volt. A községso-
ros adatokkal való összehasonlítás után azonban megállapítható, hogy zömük 
ózdi illetőségű volt, s ezen kívül viszonylag magas arányban éltek a szomszédos 
Sajóvárkonyon és Bolyokon is. 1920-ban 59, 1930-ban 90 tiszt élt az említett há-
rom településen, ami több, mint az összlétszám 95%-a. Ezen belül is Ózdon a 
trianoni békeszerződés évében 48, tíz évvel később 77 tiszt élt, Sajóvárkonyon 
és Bolyokon az előbbi évben 6, illetve 5, utóbbi időmetszetben 9 és 4 tisztvi-
selő lakott. Tehát a réteghez tartozó gyári munkavállalók a két népszámlálási 
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adatsor alapján nagyrészt Ózdról, kisebb arányban a gyár környékén levő másik 
két község lakosságából kerültek ki, melyet az anyakönyvek,20 a választói név-
jegyzékek,21 valamint a lakónyilvántartások22 is megerősítenek. Így következtet-
ni lehet a réteg összlétszámára is e három település községsoros adatainak fel-
használásával. Az 1880-as népszámlálás feldolgozási táblái alapján 14 tisztviselő 
rekonstruálható,23 egy évtizeddel később pedig a választói névjegyzékek áttanul-
mányozása után Ózdon 21, Bolyokon pedig 1 tiszt lelhető fel.24 Az összeírások 
községsoros adatait megvizsgálva, 1900-ban Ózdon 41 tisztviselő élt, míg a má-
sik két faluban ebben az időben egy sem, 1910-ben 58 ózdi illetőségű tisztet, míg 
Sajóvárkonyon három, Bolyokon pedig kettő személyt találtam ebben a társa-
dalmi kategóriában. Becslésem alapján tehát a 19. század utolsó évtizedeiben 15-
25 fő között, a századfordulón valamivel ötven fő alatt, 1910-ben 65-70 fő között 
mozoghatott a számuk, amely 1920-ra 62 főre csökkent, az 1930. évre pedig 94 
főre növekedett. Az 1941-es népszámlálás esetén azonban egy újabb problémá-
val szembesültem: a községsoros összesítésekben ekkor a szellemi és fizikai fog-
lalkozású munkavállalókat veszik számba, s kétséges, hogy a felső munkásság 
irányítói szerepkörökben dolgozóit nem sorolják-e ebbe a kategóriába. Emellett 
ekkor együttesen veszik lajstromba a bányászatban, az iparban és az építőipar-
ban tevékenykedő szellemi munkakörben dolgozó létszámot, melynek együttes 
száma ekkor 224 fő. Az egyes tevékenységi ágakban dolgozók számából, vala-
mint az üzem összlétszámából az a következtetés vonható le, hogy az ózdi gyár 
tiszti állománya ebben az időben 140 fő körül mozgott. Ennek alapján megál-
lapítható, hogy a tisztviselők száma az 1930-as évek második felétől meginduló 
háborús konjunktúra okozta gazdasági növekedés során jelentősen emelkedett. 
Ez a növekedési tendencia korszakunk végén, s az államosítás idején még job-
ban gyorsult.

Munkásság

Az ózdi gyári társadalomnak a legszélesebb társadalmi rétegét a fizikai felada-
tokat végző, vagy annak megszervezéséért, felügyeletéért felelős munkásság al-
kotta. A munkáslétszámra vonatkozóan részletesebb statisztikai adatok állnak 
rendelkezésre, amely alapján jobban lehet követni a réteg mozgására vonatkozó 
trendeket. Ez a réteg a gyári össztársadalom zömét, minimum 95%-át képezte 

20 MNL BAZ Ózd, Sajóvárkony, Sajókaza és Nekézseny keresztelési, házassági és temetési evan-
gélikus, református és római katolikus anyakönyvei IV. 830. 83. téka, 84, 85, 86. kötet, 237., 241. téka, 
254, 255, 256. kötet, XXXIII. 1. a) Ózd születési, házassági és halotti állami anyakönyvei.  Születési 
anyakönyvi másodpéldányok: 717-728. kötet.,Házassági anyakönyvi másodpéldányok: 508-513. kö-
tet. Halotti anyakönyvi másodpéldányok.: 526-531. kötet.

21 MNL BAZ IV. 804. 17. kötet, 18-19. doboz, IV. B. 903. 20-24. doboz.
22 MNL OL Z 376. 16. csomó 46. tétel
23 MNL OL XXXII.-23-h-1880. 535.doboz
24 MNL BAZ IV. 804. 17. kötet, 18-19. doboz, IV. B. 903. 20-24. doboz.
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az időszakban.  A tisztviselők vékony rétegével szemben tehát a munkások egy 
nagy létszámú halmazt képviseltek.

5. ábra: Az ózdi gyár munkáslétszáma
Forrás: A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása 
községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Második rész. 
A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Budapest, 1913., Az 1920. évi népszámlálás. 
Második rész. A  népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenkint. Budapest, 
1925., Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, 
továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Budapest, 1934., Az 1941. évi népszámlálás. 1. Foglalkozási 
adatok községek szerint. Budapest, 1975., MNL OL Z 373 1. kötet 1. tétel, 2. csomó, Kóródi József: A bor-
sodi iparvidék. Közgazdasági és Jogi Kiadó. Budapest, 1959., Déry Károly (szerk.): Magyar bánya-kalauz 
Bécs,1881-1914. 1-8. évfolyam. http://epa.oszk.hu/02000/02000#, Birta István: Adalékok az ózdi vasgyár 
munkásviszonyai történetéhez. In: Történelmi Évkönyv II. kötet., MNL OL Z 378. 1.cs. 6.sz., MNL OL Z 
368. 3/1. sz. Igazgatósági ülési jegyzőkönyv 1916. VII. 11., Hlavács Samu: A Rimamurány-Salgótarjáni Vas-
mű Részvénytársaság Ózdi Gyári Felvigyázó – és Munkásszemélyzet Olvasó-Egylete 25 éves fennállásának 
története 1884-1909. Miskolc, 1909.

Létszámuk rekonstruálásához is számos forrást szükséges együttesen megvizs-
gálni. További nehézséget okoz, hogy az ózdi üzem egyes részeinek – vas- és 
acélgyár, kohók (más néven vasolvasztók), samott-téglagyár – adatait az egyes 
forrásokban sok esetben külön-külön vették fel. Ezeket a mutatókat tehát ösz-
szesíteni kellett. A statisztikákat figyelembe véve látható, hogy a társulat meg-
alakulása utáni években a gyár munkáslétszáma emelkedésnek indult, majd 
az 1890-es évek közepéig stagnálás tapasztalható. Az 1881-ben hat-hétszáz fős 
üzemi létszám az évtized közepére 1000 fő környékére emelkedett, majd ezen 
a szinten maradt egy évtizedig. A századforduló időszakában a munkásság lét-
száma kisebb visszaesésekkel – amely a 20. század első éveiben lezajlott túlter-
melési válság következménye – gyors növekedésnek indult. A folyamat csak az 
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1910-es évek közepén torpant meg. Húsz év alatt a fizikai munkavállalók száma 
megháromszorozódott, s elérte a 3000 főt. Az emelkedés hazánkban a vas- és 
fémiparban dolgozók létszámának növekedésével hasonló mértékű volt.25 Az 
első világháború, majd a trianoni békeszerződés okozta negatív hatások a mun-
kások állományában is megérződtek, a világégés éveiben és az 1910-20-as évek 
fordulóján jelentős visszaesés tapasztalható. A recesszió elmúltával azonban a 
munkásság létszáma elérte a háború előtti szintet. Az évtized közepén lezajló 
gazdasági visszaesés a dolgozók számában is éreztette hatását, majd a követke-
ző években ismét egy gyors emelkedés indult meg. A rövid prosperáló időszakot 
a nagy világgazdasági válság akasztotta meg, mikor a munkásság létszáma je-
lentősen csökkent. A folyamatok az 1930-as évek közepétől fordultak kedvezőbb 
irányba. Az évtized végétől a háborús konjunktúra következtében számuk egyre 
gyorsabban növekedett, a recesszió előtti szintet azonban csak az évtized utolsó 
éveiben érték el. Az 1940-es évek elejétől a fizikai dolgozók száma meredeken 
növekedett, s 1943-ban már meghaladta a 8000 főt is. 1944-ben már az emelke-
dés dinamikája jelentősen csökkent, s e réteg létszáma a gyár megbénítása előtt 
8300 fő környékén tetőzött.26

Felső munkásság

A munkásságon belül a legmagasabb társadalmi kategóriát a felső munkásság 
képezte. Ebbe a csoportba azokat a fizikai munkavállalókat sorolom, akiknek 
gyári foglalkozásához szaktudásra volt szükség, s üzemi tevékenységük alapján 
élethelyzetükben is egy külön társadalmi entitást jelentettek a munkásság többi 
csoportjához képest.

Létszámuk meghatározása a foglalkozások eltérő országos és helyi megíté-
lése miatt is meglehetősen nehéz. Birta István tanulmányában nehezményezte 
is, hogy a Rima vezetése más iparvállalatokhoz hasonlóan saját szakmai be-
sorolása alapján adta meg munkásai számát a századforduló iparstatisztikai 
kérdőíveiben, s nem követte az országos előírásokat.27 A gyári anyagokban ta-
pasztalataim alapján a későbbiekben is ez a tendencia érvényesült. Ennek kü-
lönös súlyt ad, hogy az ózdi gyár legjobban fizetett munkásai – mint például a 
hengerészek – országos viszonylatban betanított munkásnak számítottak, nem 
pedig szakmunkásnak, míg a Rima üzemeiben őket „szakmásították”, tehát 
képzett dolgozóknak tekintették. A vizsgálódást még tovább nehezíti a források 
hiánya, melyből a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező munkások számát 
sem lehet az időszak egészében rekonstruálni. A  népszámlálások erre vonat-
kozóan nem szolgálnak adatokkal. Az összeírásokban csak a művezetőkre 

25 1884 és 1913 között a vas – és fémiparban dolgozók létszáma a nagyjából 20 ezer fő körüli állo-
mányból 65 ezer fő környékére emelkedett. Kaposi 2002: 244. 

26 Réti 1980: 289.
27 Birta 1968.: 298-299.
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vonatkozóan találhatók egyes időmetszetekben kimutatások, a munkásság egé-
szét általában az egyéb segédszemélyzet kategóriájába sorolják. Emellett a pon-
tos gyári létszámadatok esetlegesek, hosszabb időintervallumban csak 1930-től 
állnak rendelkezésre a vas- és acélgyár vonatkozásában. A jövedelemre vonatko-
zó kimutatások is nagyon szórványosak.28 A társadalmi kategória létszámának 
meghatározásához a korábbi időszakra vonatkozóan tehát más forrásokat kell 
igénybe venni. Szerencsére van egy helyi forrás, ami a felső munkásság létszá-
mára vonatkozóan jól használható. 1884-től működött Ózdon az Olvasó Egylet, 
amelynek fő célja a munkásság művelődésének elősegítése volt. A szervezet kö-
telékébe való bekerülés presztízst jelentett, s csak a magasabb tudású és művelt-
ségű, kulturális többletet és minőségi szabadidő-eltöltést igénylő munkaválla-
lókat vették fel két ajánló aláírásával. A tagnévsorok elemzése és a résztvevők 
foglalkozásának anyakönyvekből és egyéb forrásokból29 való összevetése alap-
ján lehet látni, hogy az 1930-as évek közepéig a beltagok elsöprő többsége a felső 
munkássághoz sorolt foglalkozásokat űzte. Emellett a társaság kültagjai a nem 
gyári alkalmazottak – főként kereskedők, önálló iparosok és közigazgatási tiszt-
viselők –, nyugdíjas tagjai a vállalat egykori aktív munkavállalói lehettek, vala-
mint egyes esetekben az egylet korábbi elismert vezetőinek tiszteletbeli tagságot 
is adományoztak. Ezeket a kategóriákat elemzésem szempontjából figyelmen 
kívül kell hagyni. A beltagok fennmaradó része tisztviselő volt, akik azonban, 
mint bemutattam, csekély létszámmal voltak jelen az ózdi gyári társadalomban. 
A társaság tömörítette tehát az ózdi társadalom felső rétegét, így kimondhat-
juk, hogy a beltagok létszámának a tisztviselőkön kívüli része a felső munkás-
ság volt.30 Az egylet jegyzőkönyvei azonban csak 1913-tól maradtak fenn, így a 
korábbi taglétszámot ebből nem lehet rekonstruálni. Megállapításom az egylet 
megerősödésétől, a századfordulótól csak az 1930-as évek közepéig állja meg a 
helyét, mivel ekkor azt tapasztaljuk, hogy a háborús konjunktúra következté-
ben felduzzadt munkásság más társadalmi rétegei is bekapcsolódtak az egylet-
be, annak létszámát is rohamosan megnövelve. A felső munkásság létszámát 
tehát csak az 1913 és 1935 közötti időmetszetben lehetséges megállapítani, azon-
ban ez alapján is számos következtetés vonható le.

28 MNL OL  Z 373 2. csomó 2. tétel
29 MNL BAZ IV. 804. 17. kötet, 18-19. doboz, IV. B. 903. 20-24. doboz. MNL XXXIII. 1. a) Ózd 

születési, házassági és halotti állami anyakönyvei.  Születési anyakönyvi másodpéldányok:  717-
728. kötet.,Házassági anyakönyvi másodpéldányok: 508-513. kötet. Halotti anyakönyvi másodpél-
dányok.: 526-531. kötet.

30 Olvasó Egylet jegyzőkönyvei, 1913-1949. Lelőhely: Ózd Városi Könyvtár.
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6. ábra: Az ózdi gyári társadalom felső munkásságának létszáma 1913-1935 között
Forrás: Olvasó Egylet jegyzőkönyvei, 1913-1949. Lelőhely: Ózd Városi Könyvtár

Az Olvasó Egylet tagságának több mint 90%-át kitevő felső munkásság száma 
a fizikai dolgozók összlétszámához képest kevésbé változott hektikusan. Az 
1910-es években stabilan hétszáz fővel voltak jelen az ózdi gyárban, majd az 
évtized végi rendkívüli politikai események a felső munkásságot is negatívan 
érintették. Az adatokban ekkor azonban az összmunkásság számához képest 
kisebb visszaesés látható. Az 1920-as évek elején a társadalmi réteg mérete a 
korábbi szintre esett vissza, majd nagysága a kedvező viszonyok hatására ki-
lencszáz-ezer személyre növekedett. Az évtized közepén a válságos időszakban 
egy jelentősebb csökkenés tapasztalható. Később a Bethlen-éra második felében 
bekövetkező prosperálás ezt a csoportot is elérte: ekkor 1000-1400 fő képzett 
munkás tevékenykedett az ózdi gyárban. A nagy gazdasági világválság idején 
számuk csak minimálisan csökkent, s inkább stagnálásról lehet beszélni, majd 
a háborús konjunktúra megindulásától ismét egyre több szakmunkást vett fel 
a kohászat. Az 1930-as évek közepén a réteg létszáma 1600-1800 fő körül moz-
gott.  Megállapítható tehát, hogy számuk a gazdaságilag fejlődő időszakokban 
is kiegyensúlyozottan növekedett, de még érdekesebb, hogy a krízisek idején is 
csak kis mértékben esett vissza, vagy stagnált a csoport mérete. A munkások 
magasabb presztízsű rétege az összmunkásság nagyjából egyharmadát tette ki, 
azonban ez az arány a dekonjunkturális időintervallumokban magasabb volt. E 
mögött racionális okok álltak: a gyárvezetés a recessziók idején is ragaszkodott 
képzett dolgozóihoz, s amíg lehetősége volt rá, nem bocsátotta el őket.
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7. ábra: Az ózdi gyári társadalom altisztjeinek létszáma 1900 és 1930 között
Forrás: A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Második rész. A népesség foglalkozása 
községenkint. Budapest, 1904., A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Második rész. 
A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint. Budapest, 1913., Az 1920. évi népszámlálás. 
Második rész. A  népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenkint. Budapest, 
1925., Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, 
továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Budapest, 1934.

A  felső munkásságon belül bizonyos csoportok már vezetői, munkairányítói 
jogkörrel is rendelkeztek. Az egyes üzemrészek és üzemegységek munkásságát 
vezető altisztek – napjainkban ez a csoport a művezetőknek felel meg, mely 
elnevezést ritkábban ebben a korszakban is használták – létszámát valamivel 
könnyebben lehet meghatározni. A  népszámlálások alapján az ózdi gyártele-
pen 1920-ban 152, 1930-ban 191 fő tartozott a rétegbe. Jelentős részük szintén 
Ózdon, Sajóvárkonyon és Bolyokon élt a községsoros adatokat tekintve, tehát 
ennek alapján következtetéseket lehet levonni korábbi létszámukra is. 1900-ban 
64, 1910-ben 147 altiszt élt a három községben, létszámuk tehát a századforduló 
idején 70, tíz évvel később 150 fő körül mozgott.

Az altisztek alatt álltak társadalmi státuszukat tekintve az előmunkások. 
A  halmaz tagjai lényegében a mai csoportvezető beosztásnak feleltethetők 
meg. Létszámukra csak 1930-tól állnak rendelkezésre pontosabb adatok a gyári 
statisztikákból, de ezek sem tartalmazzák a kohók, illetve a samott-téglagyár 
adatait. Az előmunkások azonban már az 1880-as évek közepétől olyan jöve-
delemmel rendelkeztek, amely a voksolásokon való részvételt is lehetővé tette. 
A századforduló időszakában tehát a választási névjegyzékekben szereplő mun-
kások száma alapján a csoport nagyságát is meg lehet becsülni. A lajstromban 
szereplő munkások közül az altisztek számát kell kivonni, s így lehet megkapni 
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az előmunkások számát az egyes időszakokban. A későbbi időszakokra a levél-
tári bérjegyzékek elemzése ad támpontot. Számuk a századforduló idején száz, 
az 1910-es években kétszáz fő körül mozgott, ami az 1930-as évekre meghaladta 
a háromszázat is.31

Alsó munkásság  

A gyári társadalom legalacsonyabb, de egyben legszélesebb rétegét az alsó mun-
kásság alkotta, akik nem, vagy csak csekély szakmai képzettséggel rendelkező 
munkakörben dolgoztak, s identitásukban, életkörülményeikben is teljesen 
más entitást jelentettek a felső munkássághoz képest. Ez a csoport is heterogén-
nek tekinthető, mindazok beletartoztak, akik betanított és segédmunkásként, 
napszámosként, avagy csak időszakos, alkalmi munkavállalóként tevékenyked-
tek az üzemben.

8. ábra: Az ózdi gyári társadalom alsó munkásságának létszáma 1922-1935 között
Forrás: Olvasó Egylet jegyzőkönyvei Lelőhely: Ózd Városi Könyvtár, Kóródi József: A  borsodi iparvidék. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó. Budapest, 1959.

Az összmunkásság létszámából ki kell vonni a felső munkásságra vonatkozó 
számadatokat, és ennek alapján a fizikai dolgozók alsóbb csoportjának méretét 
is meg lehet határozni. Sajnos esetükben még rövidebb időmetszetben van le-
hetőség ezt megvizsgálni, mivel a munkásság összlétszámára vonatkozó iratok, 

31 MNL OL Z 373.1. kötet 1. tétel, 2. csomó 2. tétel, MNL BAZ IV. 804. 17. kötet, 18-19. doboz, IV. 
B. 903. 20-24. doboz. 
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valamint a fizikai munkavállalók felső részének nagyságára adatokat szolgál-
tató Olvasó Egylet jegyzőkönyvei együttesen csak az 1922 és 1935 közötti évek-
ben állnak rendelkezésre. A források alapján azonban így is számos észrevételt 
lehet megtenni. A grafikon alapján egyértelműen látszik, hogy a munkásság e 
csoportjának tagjai az 1930-as évek elejéig többen voltak, mint a szakképzett 
dolgozók. A prosperáló 1920-as évek első felében két-két és félszer többen tar-
toztak közéjük, mint a szakképzett munkások csoportjába. Az évtized közepén 
azonban itt már jóval nagyobb visszaesés tapasztalható, mint az előbbi csoport 
esetében: az alsó munkások száma hozzájuk képest több mint kétszeresével, öt-
száz fővel redukálódott. Az utána következő években azonban a réteg nagysá-
ga meredeken, nagyjából kétezer személlyel nőtt, s a fizikai munkavállalóknak 
háromnegyed részét képezték! A következő időszakban azonban a bekövetkező 
világgazdasági válság idején számuk ismét jelentősen megcsappant: 1933-ra már 
csak harmadannyi, 1100 fő dolgozott a gyárban a csoport tagjai közül. Érdekes, 
hogy ezekben az években már számuk a felső munkásságnál is kisebb volt. 1934-
től a csoport mérete ismét növekedésnek indult. Hozzá kell tenni, hogy az 1930-as 
években a csökkenés-bővülés periódusa lassabb volt, mint az előző évtizedben. 
Összességében az alsó munkásság tagjainak száma hektikusan változott: az 1933-
ban mért 1100 és az 1928-ban tapasztalt 3500 fő körüli érték között háromszoros a 
különbség! Jól látható, hogy a fejlődést mutató intervallumokban inkább az ala-
csonyabb képzettségű dolgozókra volt igény tömegesen, melyeknek munkaköre-
it a vállalat gyorsan fel tudta tölteni. Ezzel szemben a recessziók során leginkább 
a csekélyebb vasipari tudással rendelkező munkavállalóitól vált meg a vasgyár, 
miközben igyekezett megtartani képzett dolgozóit.

ÖSSZEGZÉS 

Az ózdi gyári társadalom, valamint rétegeinek statisztikai vizsgálatához tehát a 
népszámlálások mellett – amelyeknek elemzése azonban természetesen nélkü-
lözhetetlen a téma kutatásában – számos más típusú forrást is górcső alá kellett 
venni. Ezek a kimutatások azonban más ipartelepekre fókuszáló elemzéseknél 
is fontosak lehetnek. Az anyakönyvek, a gyári létszám – és jövedelemstatiszti-
kák, az iparági összeírások, a választói névjegyzékek, a lakónyilvántartások és 
az egyleti tagságra vonatkozó adatok mind hasznosak lehetnek egy ipari egység, 
üzem társadalmának elemzése során. Ugyan a helyi források, az egyleti anya-
gok, sőt, a választási jegyzékek adattartalma üzemenként és településenként 
változó lehet, felhasználásuk jelentős segítséget nyújthat azokban az esetekben, 
amikor az összeírások nem adnak elegendő választ kérdéseinkre. Az ipari tár-
sadalom rétegzettségének kérdése, s a munkásság tagolódása különösen vitatott 
kérdés napjainkban.  Az ózdi gyári társadalmat a szellemi feladatokat végző 
tisztviselők és a fizikai tevékenységet folytató munkásság mentén osztottam 
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fő két részre. A  munkásságot azonban jellemzői alapján több rétegre szüksé-
ges bontani. Ebben a tekintetben a csoportot Giddens,32 illetve Belényi Gyula 
megközelítésmódjait33 részben átinterpretálva felső illetve alsó munkásságra ta-
goltam, melyeken belül további csoportok különíthetők el. A fő rendezőelvet a 
foglalkozásban, s az ahhoz szükséges szaktudásban látom, mely számottevően 
meghatározta az egyes csoportok gyári társadalmon belüli helyzetét, életszín-
vonalát és gondolkodását. Az egyes vállalatokra, ipari egységekre vonatkozó 
források összehasonlító elemzése ezért is különösen kívánatos lenne, mely alap-
ján egy átfogó képet kaphatnánk a hazai ipari társadalomról, amely fogalmi 
tekintetben is még pontosabban tisztázná a munkások, munkásság bonyolult 
kategóriáját. 
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