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Létezik még a klasszikus értelemben vett ipari munkásság? A kolónián élő, vagy 
ingázó, több műszakra járó kétkezi dolgozó? Az együtt majálisozó, a természe-
tet járó, szabadidejében olvasóköröket látogató, szabadtéri pavilonokban élő ci-
gányzenére mulató, futball mérkőzésekre együtt járó, formálisan is közösséget 
alkotó, szakmáját, munkáját és szakértelmét gyermekére, utódaira, a következő 
generációkra átörökíteni képes társadalmi csoport? A tradicionális ipari mun-
kásság mindennapjait megörökítő életképek, a műszakváltást jelző gyári duda-
szó által meghatározott napi rend és időbeosztás, az élet rendjét irányító gyár és 
a folyamatos munkavégzés letűnt nyomait keresve már egy új, jelenkori társada-
lom rajzolódik ki előttünk azon az iparvidéken, amelynek társadalmi szereplői 
hosszú időn keresztül táj- és környezetformáló erővel bírtak.

Tanulmányunk tematikai jelentőségének alapját leginkább helytörténeti 
kutatások adják és támasztják alá. Első formájában a sorozatnak szánt, főként 
Ózd és környékének, a keleti palóc barkó etnikum lakóhelyének történetét és 
néprajzi vonatkozásait feldolgozó Studia Barkonum című tanulmánykötet 2013-
ban kiadott első részében adtuk közre vázlatos formában.2 A kategorizálás és a 
fogalmi keretek megadásán túl munkánkat saját és más lokális szintű kutatási 
eredményekkel egészítettük ki. Az értelmezési keretek tisztázása kiemelt jelen-
tőségű az eddigi vizsgálatok folytatásához, amelyeket – részben a „Munkás -tár-
sadalom-történet – a munka és a munkásság modernkori társadalomtörténete 
Magyarországon Közép-Európai kitekintéssel” címen elnyert kutatási tematiká-
jú OTKA pályázat esetében is hasznosítani kívánunk. 

A  magyarországi ipari munkásság történetének feldolgozása – teljességre 
törekvő áttekintő mű nélkül – csupán tanulmányok, egyes regionális és lo-
kális szinteket érintő dolgozatok formájában követhető nyomon. Az eltérő 

1 A tanulmány az OTKA 2015/1 K 116625. nyilvántartási számú kutatási program támogatásával 
készült.

2 Alabán 2013.
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terminusok, leírások értelmezése már ezeknél a műveknél is felveti az egységes 
fogalomhasználat igényét, már amennyiben ez elérhető és lehetséges. Az egyes 
társadalmi csoportok rétegelemzése mellett pusztán magának a munka világá-
nak, továbbá a munkavállalás kérdésének a körbejárása is számos problémát 
vethet fel. Ennek fényében több korai tanulmány mind statisztikailag, mind 
más szempontból nehezen használható kereteket ad az ipari munkásság törté-
netének feldolgozásához. Elég „szegényesnek” tűnik ily módon például Laczkó 
Miklós 1960-as kategorizálása, amely a 19. században mindössze két, egymástól 
jól elhatárolható csoportra, szakmunkásokra és idénymunkás napszámos ré-
tegre osztotta a munkásságot, több foglalkozás besorolása pedig bizonytalan 
volt (például a hengerészek, vagy a szénégetők esetében).3

A kritikai „érdeklődés” valójában a rendszerváltozást követő években gyor-
sult fel, szélesebb körű tudományos ismeretközlésekkel mind a történelem-
tudomány, mind más tudományágak, így a szociológia, vagy az etnográfia ol-
daláról. Habár a 2000-ben napvilágot látó „Magyar Néprajz nyolc kötetben” 
című sorozat utolsó, nyolcadik részében („Társadalom”) Paládi-Kovács Attila 
etnográfus ipari munkásságról szóló tanulmánya4 a mai napig talán – mind 
módszertanilag, mind forrásfelhasználását tekintve – az egyik legkorszerűbb 
írásnak tekinthető, az erősen differenciált társadalmi réteget több aspektusban 
nem járja körül eléggé, illetve – mintegy erre utalva is – további kutatásokra ösz-
tönöz. 2007-ben ez a tanulmány, a szerző más korábbi alkotásaival együtt, át-
dolgozott, illusztrációit, bibliográfiáját tekintve kibővített formában jelent meg 
ismét5, amely az ismeretek összegzésén kívül még mindig számos kérdőjelet 
hagyott az utókornak. Ezek megválaszolása azóta is várat magára. Írásunkban 
kiemelt problémakörökre fókuszálva kívánjuk a téma történeti irodalmának 
több művét összevetni, jelentőségüket ismertetni, bevonva saját, illetve több, 
regionálisan a címben megjelölt módon helyhez kötődő dolgozatot is.

A  háttérben részben történeti, részben szociológiai vonatkozású kérdése-
ket szükséges tisztázni. A hagyományos értelemben vett, a magyar társadalom 
döntő többségét évszázadokon keresztül alkotó parasztság 1945 utáni fokozatos 
eltűnése mellett az ipari munkásság mint társadalmi csoport rendszerválto-
zást követő leépülése „igazi örökösök” nélküli „modern” társadalmat formált. 
Különösen a második világháború után tartósan biztos megélhetést nyújtó ne-
hézipar (kohászat és a környékre nem egy esetben szintén jellemző – két- vagy 
többkörzetes – bányászat) a telepített munkások mellett helyben élő, tősgyöke-
res parasztokból munkás- és bányászembereket „nevelt ki”, olykor többgenerá-
ciós munkásdinasztiákat létrehozva. 

A  férfiak mellett idővel a nők foglalkoztatása is előtérbe került: a gyak-
ran önmagában is megterhelő háztartás vezetésén túl a lányok, asszonyok, 

3 Laczkó 1960: 620.
4 Paládi-Kovács 2000.
5 Paládi-Kovács 2007.
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családanyák is végezhettek nehéz fizikai munkát, így a munkaerő-piacon mint 
kereső tevékenységet (is) végzők jelentek meg. 1989 után a hagyományai, sajátos 
kultúrája, lakó- és munkahelye által determinált életmódú ipari munkásság lé-
nyegében felszámolódott, az egykori munkáskolóniák, társulati „munkásgyar-
matok” életvitelében tisztességre, környezetét tekintve pedig gondozottságra, 
rendezettségre törekvő, fiaikra mesterséget és szerszámot átadó népe mára le-
tűnt. Változtak a társadalmi kategóriák megnevezései is: manapság inkább csak 
munkavállalókról és munkanélküliekről (újabban álláskeresőkről) beszélünk, 
akik között a bizonytalan egzisztenciájú, tartós munkahellyel ritkán bíró ipari 
szektor alkalmazottja korántsem tekinthető a kötött műszakhoz és munkaidő-
höz igazodó, városban vagy földje révén faluban lakó, s a tradicionális értékek-
hez ragaszkodó munkásréteg „leszármazottjának” a fogalmi terminus techni-
kus értelmében. 

Szemléletünk alapja az a tudománytörténeti ténymegállapítás, miszerint a 
rendszerváltozást követően alapvető változások következtek be a munkások 
össztársadalmi, ezen belül társadalomtudományi megítélésében. A  historio-
gráfiában fellelhető műveket – egyfajta review essay készítése gyanánt – a fenti-
ek figyelembe vételével vizsgáltuk, célul tűzve ki a fogalmi keretek értelmezését. 
Kitekintésünk, összegzésünk nem nemzetközi szintű és nem is teljes, sőt, az 
egyes művek súlyozására, összevetésére sem vállalkozik. Az egyes fogalmi hálók 
elemzése ugyanakkor helyi szintű, különféle források bevonásával történő kuta-
tások során válhat igazán teljessé.

REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS SZINTEKEN – ÉRTELMEZÉSI KERETEK 
ÉS PROBLÉMÁK

Az egyes művek válogatása a társadalmi csoport ismérveit magában foglaló fo-
galmi meghatározásokra épült. Több, kronológiailag egymást követő korsza-
kot vizsgálva más és más szempontrendszerbe ágyazva születtek körülírások 
és magyarázatok a hazai munkástársadalom megítélésére, átfogó vagy részle-
tező bemutatására. Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc utáni, illetve 
a dualizmus alatti időszakban kiadott törvények és rendelkezések egyike volt 
az 1859. decemberében császári nyílt paranccsal kibocsátott és 1860. május 1-én 
életbe lépő Iparrendtartás, amely a gyári munkásokat egy kategóriába sorolta az 
iparossegédekkel. A kiegyezést követően helyzetüket a segédszemélyzet szolgá-
lati viszonyát rögzítő ipar- és kereskedelmi törvények rendelkezései szabályoz-
ták, amelyek a kereskedősegédekre nézve bizonyultak kedvezőbbnek az ipari 
segé dekhez, azaz a munkásokhoz képest. Bódy Zsombor e forrásokat is fel-
használva próbálta megragadni a munkaviszonyban állók, illetve a munkásság 
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fogalmát. Az 1884-ben kiadott új ipartörvényre6 is hivatkozva a segédszemélyzet 
egyik alkategóriájaként említhető az iparossegéd, aki „személyes és folytonos szol-
gálatra kötelezett egy cégnél (kivéve a közlekedési vállalatokat és a bányákat), így tehát 
a gyári munkások is ide értendők.”7 A korszakban bekövetkező egyik legfontosabb 
társadalmi változásnak ugyanakkor a történész azt tartja, hogy a 19. század 
utolsó harmadában, a születő gyáriparral párhuzamosan egyrészt lazultak a ki-
siparban addig erős, a mester és segéd között fennálló patriarchális viszonyok, 
másrészt a nagyipari munkások ki is kerültek ezen keretekből, mindez pedig 
nagyban meghatározta ipari munkaviszonyuk jellegét.8

A  formálódó munkásság mentalitásában a munka és a munkavégzés sze-
repe, illetve jelentősége az egyik alapvető kérdéskör. Az újabb kutatások közül 
Kuczi Tibor a munka kikényszerítése rendjének hátterét vizsgálva a szükséglet, 
illetve a belső és a külső kényszer szempontjait állította középpontba. Fő tézisei 
szerint a megélhetés „kényszerítő” erejét a fejlett ipari országokban a 19. század 
második felétől az egyre növekvő gazdagság és kényelem jelentősen gyengítette, 
átalakította. Amíg a 19. századi munkás „szorgalmáról az állandó szükség gondos-
kodik”9, s az esetleges magasabb jövedelem sem bizonyult munkakedv-növelő-
nek, addig a 20. század dolgozóját a szabadidő helyett már egyértelműen a több 
munkával járó nagyobb kereset motiválta, a „fogyasztás vágya” pedig a mun-
ka kikényszerítésének történetében talán a leghatékonyabb hajtóerőnek bizo-
nyult.10 Mindezek mellett a munka (és az alkotás) öröme további tényezőktől 
is függött, amelyekben a modern munkásság körvonalai is láthatóvá válnak. 
Valuch Tibor ezzel összefüggésben olyan szemléletváltásról beszél, amit többek 
között a képzett munkaerő megtartását is szolgáló szociális juttatások fokozatos 
kiterjesztése segített elő a munkaadó részéről, míg „a foglalkozás erősödő átö-
rökítése, a gyári kötődés identitáselemmé válása” a munkások oldaláról. Utóbbi 
egyben arra is utal, hogy „a tulajdonos és az alkalmazott viszonyában a lokális, mun-
kahelyi identitásnak, valamint a patriarchalitásnak korántsem elhanyagolható szerepe 
volt.”11

Az ipari munkavállalás terjedése következtében annak jelentősége az első 
világháborút követően megnőtt, sőt az agráriumon kívül, tehát az iparban és 
a szolgáltatás területén foglalkoztatott, olykor kispolgári életmódot folytatni 
képes „városi munkásság” az egyik legnépesebb társadalmi csoporttá vált. Az 
előbbi kifejezést is használó Gyáni Gábor adatai alapján 1910-ben, a bányászo-
kat is magában foglaló a fő- és mellékfoglalkozású ipari munkások száma 900 

6 1884. évi XVII. törvénycikk – ipartörvény. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6141 
(Utolsó letöltés: 2015. november 8.)

7 Bódy 2010: 36.
8 Bódy 2010: 44.
9 Kuczi 2011: 180.
10 Kristóf 2013: 85-86.
11 Valuch 2012a: 112.
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ezer fő körül alakult, ennek nagyjából a fele nagyipari (vagyis 20 munkásnál 
többet foglalkoztató) üzemek dolgozóiból, és fele részük kisipari műhelyek 
munkásaiból állott.12 A mintegy 950 ezer főt számláló szolgáltató szektor fizikai 
alkalmazottaival együtt (beleértve a házicselédeket, vagy a külön megnevezés 
nélküli napszámokat is) a teljes városi proletariátus 1,9 milliós népességének kö-
zel felét az ipar foglalkoztatta, s bár a trianoni békeszerződés (1920) következté-
ben az ipari munkásság létszáma visszaesett, számuk később újabb hullámban 
tapasztalt növekedést mutatott és 1930-ban 640 ezer, 1941-ben pedig 830 ezer fő 
körül alakult. A belső szerkezeti arányokat nézve, a tercier (szolgáltató) szek-
tor „felfutásának” nyugat-európai trendjéhez képest Magyarországon a váro-
si munkásság egésze mennyiségi súlyának növekedésével egy időben az ipari 
munkásság részarány-számának emelkedésének dinamizmusa figyelhető meg 
legjobban: a korszak végére (1941-ben) már 64%-ot képviselt a „városi proletari-
átuson” belül, míg – a fokozatos munkahelyi koncentrálódás, illetve a női mun-
kavállalás terjedése révén – a teljes kereső népesség körében elérte a 18%-ot.13

Miközben a Horthy-korszak második felében indult falukutató és szocio-
gráfiai mozgalom a vidéki szegényparasztság sanyarú helyzetére kívánta felhív-
ni a figyelmet, a magyar táradalomban – mind a munkabért, mind az iskolá-
zottságot figyelembe véve – a stabilabb egzisztenciát magának megteremteni 
képes és sokszor magasabb életszínvonalon élő gyárakban, üzemekben dolgo-
zók aránya növekedett. A háború után a politikai okokból külföldre távozott, 
s több amerikai egyetemen professzorként tanító szociológus, Rézler Gyula 
(1911-2001) a két világháború közötti munkáskutatások legkiemelkedőbb alak-
jának számított. Kevésbé tűnik tudományos alapúnak viszont, hogy lényegé-
ben a mentalitást alapul véve, a lelki beállítódások alapján határozta meg, ki a 
munkás: „A munkásosztályhoz való tartozást az illető egyén lelkisége és az ebből adódó 
osztályöntudata dönti el. […] Ez a jegy: a munkáslelkiség. […] Talán a társadalom egy 
részét sem érik annyira azonos hatások, talán egy társadalmi csoport egyedei sincse-
nek oly mértékben egymás kölcsönhatása alatt, mint az ipari munkásság, mely nagy 
tömegekben egymás mellett él és dolgozik.”14 Rézler munkás- és üzemszociológiai 
kutatások során írta meg (és szerkesztette) egyik fő művét „A magyar nagyipari 
munkásság kialakulása” címmel. A kortársak szemében könyve igazi elismerést 
szerzett, holott az adatgazdag, több szemléletet ütköztető modern történetírás 
kritériumainak nem felelne meg. Igaz ez a későbbi alkotásokra is: hiányzik a 
több síkon rétegződő társadalmi csoport pontos definiálása, ezáltal létszámuk 
megadása, az abban bekövetkező számbeli eltérések, illetve ezek országos össze-
sítése. Rézler műve ellenben kiemeli az ipari munkásság több olyan „kollektív 
személyiségjegyét”, amelyekre a legújabb társadalomtörténeti, forráskritikai és 
szakszerű, több forrást bevonó kutatásokra építő írások nem terjednek ki, így a 

12 Gyáni 1991: 23.
13 Gyáni 1998: 294-295, 297-298.
14 Rézler (szerk.) 1940: 11.
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társas munkát (és a közösségiséget), a szolidaritást és a munkához való viszonyt 
és kötődést. A szociológus értelmezése alapján tehát a gyáripari rendszerű ter-
melés alapvető fontosságúvá teszi a munkafolyamatok kollektív végzését, így a 
dolgozó (munkás) kénytelen érezni a társaira való utaltságot, illetve azt, hogy 
önmagában keveset ér. A hasonló körülmények között végzett hasonló munka 
következtében eljutnak azonos érdekeik, problémáik észleléséhez és kollektív 
tudatosításáig.15 Az érdekérvényesítés, vagy az identitástudat szempontjából el-
engedhetetlen kérdések ezek, elemzésük viszont további kérdéseket vet fel.

Nem kapunk ellenben egyértelmű választ magára a csoportösszetételre, illet-
ve az ipari munkássághoz tartozók körére. A rendszerváltozást követően, több 
tudományterületen készült monográfiák és egyéb alkotások már kísérletet tesz-
nek több-kevesebb sikerrel arra, amiből Rézler kötetének megjelenését követő-
en hatvan évvel később egy néprajzos és egy történész megközelítésmódja az, 
amit érdemes kiemelni akár összevetés gyanánt is. Paládi-Kovács Attila előző-
ekben már említett, először 2000-ben közölt írása komoly dilemmáról árulko-
dik. Habár a hazai társadalomban meghatározó szereppel bíró társadalmi réteg 
horizontális és vertikális tagolódásáról, térbeli elhelyezkedéséről egyaránt pon-
tos képet nyer az olvasó, a statisztikai adatok kezelése már nagy körültekintést 
igényel. Az „ipari népesség”, a „gyáripari munkásság”, a „városi proletariátus” 
kifejezés különböző kategóriákat takar, a fogalmi eltérések mögött pedig olyan 
szempontok állnak, mint az agráreredetű elemek megjelenése (átrétegződés fo-
lyamata), az etnikai háttér, az asszimiláció, vagy éppen a munkáslakás.

 A szerző is csak azt tudja kellő bizonyossággal feltárni, hogy a 20. század 
első felében a kisipari dolgozók száma meghaladta a gyáripari munkásokét.16 
A közölt tanulmány az egyes ipari körzetekben már pontos adatokkal dolgozik, 
de a fogalmi eltérésekből kifolyólag országos összesítést aligha nyerhetünk, sőt 
nem egyértelmű a teljes réteg összlétszáma sem. 1945 után bizonyossá vált, hogy 
amit Rézler „kihagyott” (nevezetesen az agráreredetű elemeknek, így például 
a napszámosoknak a származásvizsgálatokban feltűnő szerepe), nem mellőz-
hető! Erre jó példa egy, a két világháború közötti időszakban született kutatás, 
amely a kolozsvári munkásság összetételét és rekrutációját a nemek, nemzeti-
ség, vallás és etnicitás mellett „a születés és a származás” szemszögéből közelí-
tette meg. Utóbbinál a szülők foglalkozási háttérvizsgálata sem maradt el. A ta-
nulmány szerzője, Jordáky Lajos (1913-1974) szociológusként tett megállapításai 
szemléltető módon vonnak le következtetéseket: „A  munkások család, illetve 
osztály származása szerint a legtöbbjük a munkás mélyrétegekből származik. 
Kereskedőcsalád származék csak elvétve akad s ezek többségükben falusi ke-
reskedők sarjai, akiknek a családja bár a faluban a jómódúak közé számit, attól 
viszont távol állnak, hogy a városi kereskedőkkel egyértelműen szerepeljenek.”17 

15 Rézler (szerk.) 1940: 12-13.
16 Paládi-Kovács 2000: 246.; 2007: 160.
17 Jordáky 1938: 98.
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A társadalmi presztízs és megbecsülés „alsóbbrendűsége” mögött leginkább az 
értelmiség áll, miközben gazdasági és szociális helyzetüket a kereseti viszonya-
ik, a termelési eszközök „hovatartozandósága”, a lakás, az étkezés, valamint az 
„egészségi és művelődési állapot” határozzák meg. 

Ezt az „alsóbbrendűséget” jelzi a későbbiekben is, hogy a Kemény István 
munkásságához kötődő és mélyinterjúkra építő magyarországi oral history kuta-
tási módszer a nyugati, radikális mozgalmak hatására nálunk is az „alávetettek 
történetévé” vált és 1990 után is javarészt az maradt.18 Az 1970-ben újraindított 
„Magyarország felfedezése” sorozat és a szociológia hazai intézményesülésével 
párhuzamosan kialakuló nem hivatalos munkás-, cigány- és szegénységkuta-
tások nagyban használták ezt a módszert, miközben számos üzemvizsgálat és 
munkásportré készült. Kemény István Kozák Gyula szociológussal közösen 
készült munkái is ekkor jelentek meg és az egyes üzemeket, ipari központok 
munkavállalóinak hétköznapjairól szóló, rövidebb időszakot átfogó, illetve 
több részkérdést vizsgáló történeti és szociológiai elemzések közé sorolhatók.19 
Utóbbi alkotásukban a származás, valamint az életkörülmények és magatartás-
formák szerint alkottak csoportokat a Pest megyei munkások körében.20

A foglalkozási és társadalmi átrétegződés 1945 után vett igazán gyökeres for-
dulatot a mezőgazdasági népesség és az iparban tevékenykedők közötti fluk-
tuáció területén. A statisztika ráadásul külön veszi a bányász-munkás réteget, 
miközben mára mindkét szektor jelenléte elhanyagolható. A gazdag fogalom-
készlettel írt tanulmány – mint az előzőekben láthattuk – a korábbi megköze-
lítések továbbfejlesztése is egyben: kitér például az etnikai összetételre, a nem-
zettudatra és a szocialista éra néprajzi kutatásainak eredményeit részleteiben 
ismerteti az életmód és hagyomány, a táplálkozás, továbbá a nyelv és kommu-
nikáció terén.

Belényi Gyula és Sz. Varga Lajos szerkesztésében 2000-ben jelent meg az a kö-
zel 80 dokumentumot (köztük helyzetjelentéseket, felméréseket) közlő forrás-
gyűjtemény21, amely a Magyar Országos Levéltár, a Szakszervezetek Központi 
Levéltára és a Politikatörténeti Intézet Levéltára fondjainak anyagából nyújt 
válogatást. A  kötet összeállítói által írt, a munkásság társadalomtörténetéhez 
adalékokat nyújtó bevezető tanulmány a munkásság korabeli általános szocio-
lógiai jellemzőit, rekrutációját és belépési mobilitását, egyes rétegeinek főbb de-
mográfiai, jövedelmi viszonyait, gyári-üzemi munkafeltételeit elemzi; lakásvi-
szonyait, szociális, egészségügyi helyzetének alakulását vázolja fel. A megfelelő 
forráskritikát alkalmazva az olvasó előtt „a kötelező pártzsargon ködén” keresz-
tül is egyértelműen tükröződnek azok a súlyos társadalmi, politikai és erkölcsi 
problémák, amelyeket az ipari munkásság létszámának intenzív növekedése, 

18 Horváth 2011: 33.
19 Kemény-Kozák 1970.
20 Kemény-Kozák 1971.
21 Belényi (szerk.) 2000.
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összetételének változásai, vagy éppen az erőltetett, szakmailag alá nem támasz-
tott állami iparfejlesztési politika váltott ki már a Rákosi-korszak kezdetén.22 
A statisztikai évkönyvek adataira hivatkozva Belényi 6 év alatt (1949-1955) közel 
300 ezres növekedést állapított meg a gyáripari munkásság számában, amely 
csoport így mintegy 700 ezer főre emelkedett.23 E dinamizmus más foglalkozási 
körökben, így például a magánkisiparban foglalkoztatott munkások számában 
– a szocialista irányelvek tükrében – inkább negatív előjelű volt, vagyis a diffe-
renciálódó, a társadalom egészére nézve súlyában viszont fokozatosan meg-
erősödő rétegen belül az üzemi – gyáripari munkások gazdasági és társadalmi 
szerepe vált dominánssá. Mindezek ellenére a társadalmi hovatartozás vélt de-
terminizmusa korántsem hozott létre akár az identitás, akár a politikai elköte-
lezettség tekintetében egységes társadalmi réteget az ipari munkásságon belül.

Belényi Gyula nyomtatásban is megjelent MTA doktori értekezése összegzi 
szerzője korábbi kutatási eredményeit, kitérve a munkahely világát, az életkö-
rülmények, a fogyasztás és a szociális ellátás alakulását.24 A  könyv egyik leg-
eredetibb következtetésének tekinthető, hogy állítása szerint a szocializmus 
korszakában lezajlott társadalmi változások egyik legsajátosabb vonása az 
ipari munkásság – lakóhelyére nézve – egyre inkább falusi népességgé törté-
nő átalakulása. 1960-ban jóval több, mint kétötöd részük, 1970-ben pedig már 
– az összes ipari munkást számításba véve – közel 50%-uk községekben lakott. 
Körükben sok volt a kétlaki, a bejáró (ingázó): „tehát nem tipikusan csak a korai 
kommunista ideológia által megálmodott városi bérmunkás-proletár réteg jött létre a 
magyar szocialista valóságban.”25

A fentiek tükrében Stefan Hradil német szociológus alapjaiban más típusú 
megközelítésmódja az „élet-fogalmak” (vagyis az egyéni élethelyzet, az életút 
és az életstílus) különbségeire fókuszál. A  Karl Bote-tal közös koncepciójuk 
szerint „a társadalom szerkezete nem osztályok vagy rétegek segítségével, hanem ún. 
»miliőcsoportok« révén írható le. A társadalmi rétegződés hierarchikus-vertikális szer-
kezetét mindinkább egy horizontális differenciálódás váltja fel.”26 Az egykori NSZK-n 
belül így különített el összesen öt réteget (felső és felső-közép, közép, alsó-kö-
zép, illetve alsó rétegek), amelyeken belül a tradicionális és a tradíció nélküli 
munkásmiliőt az alsó kettőben helyezte el az egyének világnézete, életmódja, 
értékorientációja, szociális helyzete és életstílusa alapján.27 Az 1970-es és 1980-
as évekre vonatkoztatva foglalkozástól függő társadalmi pozíciókról, központi 
értékekről és normákról, réteg- és osztályspecifikus tényezőkről, valamint az 
ipar által formált életmódról beszéltek, míg ennek az egységes „osztálykép”-nek 

22 Mucsi 2001: 887.
23 Belényi 2006: 240.
24 Belényi 2009
25 Sebők 2010: 123.
26 Kabai 2013: 71.
27 Hradil 1995.
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látszik ellentmondani a magyarországi munkásság-kutatás, amely korántsem 
ilyen társadalmi kategóriát vetít elénk. 

A  rétegződés-kutatások ugyanakkor Magyarországon is megjelentek. Az 
1960-as évek végén Ferge Zsuzsa szociológus többdimenziós rétegződésmodell-
je a társadalmilag szervezett munka világában jelentőséggel bíró hét indikátor 
alapján alkotta meg a „munkajelleg csoportokat.” Ebben a kategorizálásban a szak-
munkások, a betanított munkások és a segédmunkások a „fizikai foglalkozásúak 
nem mezőgazdasági munkakörben” megnevezésű nagy csoportba kerültek külön-
véve az „anyagi termelésbe” (ipar, építőipar, közlekedés), illetve az azon kívül eső-
ket.28 A  tagozódás-vizsgálatok egy másik vonalán Kolosi Tamás a társadalmi 
státusz dimenziókra (életforma, társadalmi pozíció) bontásával a 80-as évek 
első felében a foglalkozást, a lakóhelyet és az anyagi körülményeket „definiáló 
dimenzióknak” tekintve 11 „rétegcsoportot” különített el, amelyeken belül a városi 
munkásság arányát 16,4%-ban, a jómódú munkásét pedig 5,6%-ban adta meg.29 
Az ilyen és ehhez hasonló kutatások egyik végső konklúziója leginkább az volt, 
hogy a magyar társadalomban a hierarchikus egyenlőtlenségek szerepe a társa-
dalmi differenciálódásban igen jelentősnek mondható.

A hazai társadalomtörténet számára Valuch Tibor 2001-ben megjelent, tan-
könyvvé nyilvánított monográfiája új átfogó és közérthető módon összegző 
munkát jelentett. A múlt század második felének társadalomtörténetét össze-
foglaló mű a politikatörténet szemszögét is előtérbe helyezve ír paraszti, majd 
falusi társadalomról, azt követően pedig a városi munkásságról. Utóbbi ismét 
egy új fogalomhasználat, amely alatt a „különböző ipari, kereskedelmi, közle-
kedési és szolgáltatási ágazatokban foglalkoztatott, szakképzett, illetve képzet-
len, fizikai munkát végző munkavállalók”-at érti a szerző.30 

Definícióját saját kutatások is igazolták az ózdi kistérségben: az ózdi vasgyár 
dolgozói körének 1945 utáni jelentős bővülése, valamint a kényszerű kollektivi-
zálással összefüggő és felgyorsuló társadalmi átrétegződés paraszti származású 
új és átmeneti csoportot hozott létre, amelynek tagjai általában – a szakmák 
generációkon keresztül történő örökítése mellett – azonos üzemeknél, egysé-
geknél tevékenykedtek; a Hangony-völgy domaházi bejárói például az Ózdi 
Kohászati Üzemek (ÓKÜ) közlekedési részlegénél.31 Valuch ugyanakkor nagy 
mennyiségben közöl kvantitatív adatokat, amelyek révén a társadalmi réteg 
(és annak egyes csoportjainak) számbeli alakulása nyomon követhető időben 
is. A kötetből világosan kitűnik: a szocializmus társadalomtörténetileg is kor-
szakhatárnak bizonyult. Az évszázadokon keresztül mind létszámában, mind 
életmódjában, a magyar társadalom egészére nézve domináns hagyományos 
parasztság története véget ért, az önálló egzisztenciájú birtokos parasztok 

28 Ferge 1969: 124-125.
29 Kolosi 1984.
30 Valuch 2001: 214.
31 Alabán 2003: 61. 4. táblázat
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többsége téeszekbe kerülve „mezőgazdasági munkás” lett. Számukra a mobili-
tási szempontból nyitott munkásrétegek felé történő orientálódás nem csupán 
kényszernek, hanem sok esetben vonzónak is bizonyult az ipari, kereskedelmi 
vagy közlekedési ágazatokban. Regionális és helyi szinten is megfigyelhetők a 
rekrutációban történt változások, amelyek követték az országos trendeket. Az 
extenzív iparfejlesztés következtében az 1962-1964-es társadalmi rétegződési 
vizsgálatok a betanított munkások körében 60%-ra, a segédmunkások körében 
pedig már 68%-ra tették a mezőgazdasági népességből kikerültek arányát.32

Ennek a periódusnak az első szakaszát érinti az egyik legújabb átfogó 
monográfia, amelyet Gyarmati György publikált 2011-ben. A Rákosi-korszakot 
felölelő vaskos kötet erősen politikatörténeti szemléletű, talán ezért is lényeges a 
társadalomban bekövetkező változások felvázolása még kis terjedelemben is. E 
nézőpont több párhuzamot is von az agrár- és az ipari népességet illetően, ahol 
a termelés szervezetrendszerére nehezedő presszió hatásvizsgálatára utalás33 
már egy új módszertani megközelítést mutat: a politikai társadalomtörténe-
tet. Az újabban használt „falusi munkásság” fogalmi használatát indokolhatja, 
hogy az 1950-es évek elején, leginkább kétlakiságukból eredően a hatalom sem 
sorolta őket a marxista-szocialista értelemben vett munkásosztály közé. Utóbbi 
eredendően adódott az eltérő származásból, ami új, addig szinte ismeretlen és 
sajátos helyi társadalmú települési közösségek kialakulásához vezetett. A  se 
nem városi, se nem falusi életformájú munkáskolóniák népe képviselte azt a 
köztes irányt, amely a tradicionális paraszti réteg alkalmazkodási stratégiájának 
számított. Kényszerpályaként tömegesnek mondható jelenségről van szó, nem 
minden előzmény nélkül. Fontos hangsúlyozni ugyanis, hogy ezek a tendenciák 
a kollektivizálást megelőzően is léteztek a vagyoni körülményekből fakadóan, a 
váltás, így az agrárium (és sokszor a lakóhely) elhagyása, s az ipari munkaválla-
lás viszont a magyarországi sztálinizációval vált tömegessé. 

A munkásrétegek helyzete ugyanakkor a második világháborút követően ko-
rántsem tekinthető kedvezőnek. A bérviszonyok tekintetében elég megnézni az 
inflációs időszak országos adatait: az utolsó békeévhez (1939) képest folyamatos 
csökkenés, majd stagnálás figyelhető meg: 1946 júniusában például már csak 
18%-át érte el átlagban az ipari munkások bére a hét évvel korábbi, közel azo-
nos időszakának.34 A „mezőgazdaság szocializmusba való átvezetésének” átfo-
gó terve mindeközben a parasztág és a hagyományos paraszti termelés tudatos 
ellehetetlenítését irányozta elő, így igazolhatók az előzőkben utalásszerűen em-
lített kényszerű alkalmazkodási stratégiák. 1948 és 1953 között a „földtől mene-
külők” és az agrárszférából elvándoroltak száma megközelítette a 300 ezer főt, 
amely szám a kollektivizálás újabb, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot 
követő hullámai során megduplázódott.

32 Valuch 2001: 225.
33 Gyarmati 2011: 201.
34 Gyarmati 2011: 80.
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Habár Gyarmati könyve nem társadalomtörténeti szemléletű, a sajátos feje-
zetcímekkel ellátott, új adatsorokkal és ábrákkal bővített részei jól szemléltetik 
az elnyomó és a lakosság széles rétegeit kizsákmányoló rezsim törekvéseit, an-
nak különböző csoportjait sújtó terheit, az agrártermelés erőszakos (többszöri) 
átszervezését, vagy éppen a társadalom egyes pontjain nyomon követhető kény-
szerű és többirányú mobilitásokat.

Új módszertani megközelítésmódként értékelhető Ö. Kovács József egy év-
vel később kiadott társadalomtörténeti monográfiája, amely az 1945 utáni két 
évtized kommunista diktatúrájának időszakában a kollektivizálás és a történe-
ti parasztság felszámolásának történetét rekonstruálva a „kortársi életvilágok, 
az akkori életesélyek” számbavételét sem mellőző politikai társadalomtörténet 
szemszögéből indul ki. A  kollektivizálás és a diktatúra társadalmában fellel-
hető politikai elemek elemzése során a szerző a „mezőgazdaság szocialista át-
szervezésének” az egész magyar társadalomra vonatkozó következményeit veszi 
szemügyre, amikor az összetett politikai és társadalmi funkciókkal bíró kollek-
tivizálás által fenntartott, az agrárium munkaerő-kibocsátó szerepét erősítő 
tömeges, kényszerű és erőszakos mobilizációs folyamatokra utal. „A mezőgazda-
ságból kilépők révén jelentősen nőtt az elsőgenerációs munkásság létszáma”, eközben 
pedig jelentős létszámú falusi csoportok kényszerültek életmód-, illetve életfor-
maváltásra.35 Ö. Kovács a nem homogén „falusi munkásságot” és a kétlakiság 
kérdését, mint köztes irányokat jelöli meg, hangsúlyozva: „A kétlakinak nevezett, 
nagy tömegű foglalkozási-társadalmi csoport a munkásság mitizált egységképét zavaró, 
sok szempontból kivetett rétege volt.”36 Utóbbi csoportok helyzete helyi közösségek 
szintjén is eltérő presztízsű volt, miközben a váltás, a mobilitás és foglalkozási 
átrétegződés kényszerű alkalmazkodási stratégiák egy-egy jeleként értelmezhe-
tők. A problémakör ennek megfelelően messze túllép a szűkebb értelemben vett 
agrár-, parasztság-, vagy falutörténeti kereteken.37

A téma iránt érdeklődők számára talán az egyik legteljesebb tanulmánykötet 
Paládi-Kovács Attila – előzőekben már említett – 2007-ben megjelent alkotása, 
amely az egykori kohászvárosból, Ózdról származó szerző 12 korábbi írását fog-
lalja össze. A néprajzi megközelítés kiválóan hasznosítható más tudományágak 
felé is, hiszen átfogó képet nyújt a munkásság néprajzi (hazai és nemzetközi) 
kutatástörténetéről, kultúrájáról, társadalmi tagozódásáról, az iparoslét és a 
munkáséletmód ismérveiről, valamint magának az ipari tájnak a környezeté-
ről. A több mint 300 oldalas „válogatás” olyan kézikönyvnek számít, amely – a 
tel jesség igénye nélkül – a mai napig szinte az egyetlen szisztematikus összefog-
lalása a témának. Az írások sajátos üzenetet hordoznak, amelyre az etnográfus 
is utal: „gazzal benőtt meddőhányók, romosodó bányász és munkáskolóniák csüggesztő 
látványa, lebontott kohók, üzemcsarnokok, gyárkémények hűlt helye, a korábbi ipari 

35 Valuch 2012b: 129.
36 Ö. Kovács 2012: 172.
37 Ö. Kovács 2009: 32.
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szennytől megtisztult patakok és folyók, a felszedett vasutak képe s az ipari üzemek sis-
tergő dübörgését felváltó süket csend fogadja a táj szülöttét, mint a vidékről elszármazott 
hazalátogatót.”38 

A könyvről készült recenzióban Kiss András kritikai megállapításai szerint 
tudománytörténeti aspektusban a könyv „fontos megállapítása, hogy az ipari táj 
olyan összetett kutatási problematika, amely megkívánná több tudományszak hatékony 
együttműködését. Egy-egy részterületen az utóbbi időben jelentős eredmények születtek, 
s a kutatás további fellendülése várható.”39 Ezt az utóbbi évek nem csak etnográfiai 
kutatási eredményeinek egy-egy téma (életmód, tárgytörténet, kultusz, temp-
lom és vallás, népmonda, munkástörténet stb.) köré csoportosított összegzése 
követi a kötetben, amely fokozatosan bővül, így a szelektálás szakmai, de szub-
jektív irányt mutat. Az átalakuló „táj” és a gazdasági rendszerváltozással defini-
ált struktúraváltás új megközelítésmódokat, új fogalomkészlet használatát és új 
kutatási irányokat igényel. Nem véletlen Paládi-Kovács egyik legtalálóbb kife-
jezése, amikor „távolodó ipari társadalom”-ról beszél, amelynek emlékeit meg-
őrizni erkölcsi kötelesség is. Jelen korunk generációi előtt az ipari örökségvéde-
lem a múlt örökségének megóvását fejezi ki, amely számos területen igényli az 
egyes tudományágak együttes munkáját. Utóbbi egy térben való megvalósítását 
tekintve a legújabb kezdeményezések egyike lehet 2016-tól az Ózdon megvalósí-
tandó, tematikus útvonalon keresztül a kohászat történeti állomásait bemutató 
Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum, valamint a Nemzeti Kulturális 
Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Központ 
(Kulturális GPS).

Az ipari táj arculati összetevőit – a társtudományok sorában – a kulturális 
antropológia felől közelíti meg R. Nagy József a 2010-ben kiadott, az észak-ke-
let magyarországi munkáskolóniákat vizsgáló munkájában. A szerző az általa 
vizsgált és kulturálisan lehatárolt területen végzett kutatásokat 1996-2004 kö-
zött azzal a céllal, hogy a nagyvárosi munkásoktól eltérően a kistelepülési kolo-
nizált munkásokra koncentráljon. Vizsgálataiba minden jelentősebb kolóniatí-
pust igyekezett bevonni (Rudabánya, Ormosbánya, Rudolftelep, Borsodnádasd 
és Pereces, Kurityán, Lyukóbánya, Edelény, Sajószentpéter és Alberttelep). 
Előzményként kiemelhető, hogy az összetett, próbakérdezések után 2005-ben 
módosított, 12 oldalas, összesen 109, különféle típusú kérdésből álló kérdőívet 
310 személy töltötte ki. A tények feltárásánál a konvencionálisnak tartott kul-
turális antropológiai terepmunkára épített, s hagyományos kutatói módsze-
reket alkalmazott (például terepmunka, erőforrás-feltárás) különféle interjú 
technikák (életút, genealógiai és foglalkozási), a tárgyi rendszerek feltérképe-
zése, illetve a számítógépes analízis módszerével kombinálva. Mindemellett 
levéltári anyagokat is felhasznált, amelyek helyi gyűjteményekben, megyei 

38 Paládi-Kovács 2007: 247.
39 Kiss 2010.
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levéltárakban voltak elérhetők. A feltárt eredmények korábbi tanulmányokban 
is megjelentek.40

Könyvéből – az előzőekben említett tanulmánykötetre utalva – az „Ipari táj” 
című fejezetet érdemes kiemelni. Itt kerülnek részletes bemutatásra a munkások 
lakóhelyeinek különböző típusai, történeti keretbe ágyazva. A munkáslakások-
ról kapunk ismertetést a 19. század elejétől az 1970-es évekig hozott példákkal, 
kitekintőként egy-két angol és francia esettel kiegészítve. Emellett megismer-
hetjük a munkáslakások belső elrendezését, s a kortársi építészi és munkálta-
tói elképzeléseket is. A lakásnagyság mint differenciáló tényező megjelenítette 
a szakképzettséget, s a munkahelyen elfoglalt pozíciót is. R. Nagy probléma-
ként fogalmazza meg a régebbi és a szocialista időszakban épült telepek közötti 
különbségek kezelését, azoknak a kialakult norma-és kapcsolatrendszerekre 
gyakorolt hatását. Megjelenik a munkásszálló, amely jellegzetesen a szocialis-
ta korszak szálláshelye volt, s főleg városi munkástelepen volt megtalálható. 
A  falusi kolóniák többnyire szoba-konyha-spájz elrendezésű munkáslakásai-
ban sokszor több család is együtt lakott.41 A  szerző érdeme, hogy hiánypótló 
módon mentalitástörténetet és interjúkra épülő „morálfelfogást” is elemzés alá 
vont, igaz – ahogy erre az egyik recenzió42 is rámutatott – egyértelmű fogalmi 
kereteket ő sem tudott alkalmazni. A  népszámlálási kötetekben külön kezelt 
bányász-munkás réteget például egy kategóriába, annak egy-egy elkülönült cso-
portjába sorolja.

A munkásságot tagoló, s ezáltal a differenciálást meghatározó tényezők kö-
zött a szerző elsőként a jövedelmi viszonyokat tartja meghatározónak, melyek 
befolyásolják az életmódot. A jövedelem viszont több más tényezőtől is függött, 
pl.: szaktudás, nemi különbségek, városi munkahely, hogy csak néhány szem-
pontot említsünk. A  szakmai tudás, a szakértelem, továbbá a lakáskörülmé-
nyek, az életmód (lakás, ruházat, kulturális és egészségügyi intézmények hasz-
nálata) további tagoló tényezőként jöhetnek szóba, ezen kívül pedig a vallás, az 
etnikai eredet, s a származás is meg van említve. Paládi-Kovács Attila ugyan-
ezeket szintén kiemelten kezeli. Ismét fel kell hívni a figyelmet azonban arra, 
hogy helyspecifikus jelenségekről van szó: a társadalmi rekrutációját és erede-
tét vizsgálva proletár többségű, újonnan feltűnt gyülekezetek tagjai körében a 
„szektásodás” jelensége a 20. század második felében is megfigyelhető volt, s a 
létbizonytalanságban élők „negatív lázadásának” volt tekinthető Békésben épp-
úgy, mint Borsodban.43 E jelenség a birtokos paraszti és az önálló egzisztenciájú 
kispolgári rétegeket éppúgy kevésbé érintette, mint a bányászokat és ipari mun-
kásokat. Utóbbiak esetében a nagyfokú mobilitás is oka lehetett annak, hogy hi-
téletükről egységes képet alkothassunk. A késve elterjedő keresztényszocialista 

40 Lásd például R. Nagy 2007.
41 R. Nagy 2010: 104.
42 Papp 2012.
43 A témáról bővebben lásd: Kardos 1969: 248-251. Idézi: Paládi-Kovács 2007: 148.
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eszmék középpontjában a szolidaritás gondolata állt ugyan, ám szervezett mó-
don a bányász- és munkáskolóniákon nem terjedtek el. A  volt paraszti réte-
gekből verbuválódott, életmódjára nézve kétlaki dolgozók között – főként 1945 
után – ellenben megfigyelhető volt a valláshoz, egyházhoz kötődés.44

Az etnikai megoszlás jelentőségét ugyanakkor saját kutatások is alátámaszt-
ják: a borsodi Somsálybánya lakóinak 15%-a még 1920-ban is idegen ajkú volt, 
míg tíz évvel később már kevesebb, mint 4%-a.45 A korábban súlyosnak mond-
ható munkaerőhiány később fokozatosan enyhült, az osztrák, cseh, német és 
szlovák bányászok és munkások körében megindult asszimiláció a magyaroso-
dás több nemzedéket átfogó folyamatát erősítette a városi és ipari növekedéssel 
párhuzamosan.46 A beolvadás folyamatát – az ózdi munkáskolóniák között – a 
Velence-telep esetében Fejes István az alábbi leírással szemléltette a Breznóbánya 
(Brezno) környékéről érkezők esetében: „A felvidékről gyári munkára érkezett em-
berek magukat is tótoknak mondták, nem volt abban semmi sértő. Harminc, negyven 
év alatt odajutottak, hogy az anyanyelvüket már-már elfelejtették, de a legalapvetőbb 
dolgokon túl soha nem tanulták meg a magyart sem. Kedves élmény volt két-három öreg 
tótot meghallgatni, amikor kedvencük, a bunda- vagy lengyelpálinka mellett, kenyér-
darabkákat eszegetve, kevert nyelven társalogtak. Jellemző volt, hogy az akkoriban még 
gyakran előforduló drótostótok vagy ablakos tótok friss, élő beszédét már nagyon nehezen 
értették. Otthon nem használták az anyanyelvüket, hiszen a feleség többnyire csak ma-
gyarul tudott, a gyerekeik, unokáik magyar iskolába jártak, magyar környezetben éltek, 
tehát már csak magyarul beszéltek, írtak, olvastak. […] Az igaz azonban, hogy a szo-
kások keveredtek, egy-egy kifejezésük beépült a magyarok mindennapi szóhasználatába. 
Mindenki használta, hogy »secko, jedno« azaz teljesen mindegy.”47

 Az életmód és a lakóhely összefüggéseit a gyári munkavállalás többfé-
leképpen is meghatározta. A lakóhely, illetve az állandó lakóhely munkahelytől 
való távolsága szerinti tagozódás alapján beszélhetünk telepeken élő kolonizált 
munkásságról, a környező falvakból naponta gyalog bejárókról, illetve „kvárté-
lyosok”-ról (al- és ágybérletesekről). Utóbbiak alkották Ózdon 1900-ban a gyári 
létszám 57%-át.48

A fenti két tényező sajátos képződményeit és összefüggéseit lokális szinten 
egy azóta folyamatosan bővülő adatbázis (például közel két millió fotó és váz-
latrajz) alapján készült – könyv formájában is megjelent – tanulmánnyal áb-
rázolhatjuk. Csontos Györgyi építész és az azóta elhunyt helytörténész, Vass 
Tibor 2001-ben megjelent „Ózdi munkáskolóniák (1861-1970)” című alkotá-
sa iparrégészeti jelentőséggel bír. A cím utal a témára, azonban az országban 
egyedülálló módon sikerült bemutatni a természeti, társadalmi és építészeti 

44 Paládi-Kovács 1998: 131-132.
45 Alabán-Csépányi 2006: 64. 12. táblázat
46 Paládi-Kovács 2007: 171.
47 Fejes 2009: 50.
48 Birta 1968: 255-256.
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tagozódás közötti párhuzamokat. Vass a „kasztosodás” fogalmával szemlélteti 
mindezt, amelynek alapját a munkásság kategorizálását képező, sokszor idé-
zett „munkabér a munkaerő ára” tételre építette. A  más-más jövedelemmel 
rendelkező szakmunkások, betanított munkások, segédmunkások, altisztek és 
tisztségviselők (igazgatók, üzemfőnökök, mérnökök, számtisztek) lakásai kö-
zött minden tekintetben óriási különbség mutatkozott. Az előmunkások által 
lakott Hosszúsor fölötti Kisamerikában altisztek és magasabb beosztásban dol-
gozó munkások, míg az afölötti Nagyamerika emeletes házaiban tisztviselők, 
igazgatók laktak.49 A sajátos megnevezésű lakótelepeken (időben elkülönülve 
használták a munkáskolónia, munkásgyarmat, majd munkástelep kifejezést is) 
1914-ben már 460 család lakott, amellyel az ózdi kolonizált munkásság aránya 
elérte a 15%-ot.50

A hierarchiát már a térbeli elhelyezkedés is jól szemlélteti: az ózdi gyár te-
rületének alsó, lapos részein a munkásoknak, a hegyoldal középső részén az 
altiszteknek és magasabb beosztású munkásoknak, míg a hegy tetején a tiszti 
rangúaknak szánt házak helyezkedtek el. A kasztosodás okozta alá- és föléren-
deltségi viszony kifejeződött tehát a társadalmi tagozódás és az építkezés közöt-
ti összefüggésekben is: a bányászok, munkások; előmunkások, altisztek; illetve 
tisztek, igazgatók, főmérnökök, főtisztviselők közötti éles kontraszt a lakóhely 
térbeli „szintjeit” látva is érzékelhető volt. Több évtizeddel később, 1975-ben 
Kisamerika 15 házból, 60 szoba-konyhás, komfort nélküli lakásból álló kolóni-
ája Kozák Gyula szociológus és B. Révész Sándor rendező dokumentumfilm-
jében is feltűnt, az idegenek szemében furcsa, zárt világa (ahol mindenki is-
mert mindenkit, mindenki mindenkiről mindent tudott) pedig a még létező 
szolidaritásról, lakóinak spontán közös megnyilvánulásairól tanúskodott.51 „Ne 
gúnyolódjatok a munkásokon!” – szólt a Balázs Béla Stúdió akkori vezetésének 
ukáza az első vetítésen, ám az elkészült alkotást nem archiválták. A munkás-
ságról sugallt kép sem a kritikusoknak, sem a felsőbb vezetésnek nem tetszett: 
„Nem támaszthatta alá kellően a Kádár-rendszer munkásosztályának szilárd osztály-
harcos öntudatát a filmben megszólaló, a telepről már nagyon elvágyódó dolgozó sem, 
aki szabad idejét a közeli erdőben vadászattal múlatja. És nem tükrözte a szocialista 
jövőbe vetett megrendíthetetlen hitet a budisornál szalonnát sütögető néhány család sem, 
amint nyomorúságos életükről beszélnek a kamera előtt.”52 A helyi formát öltő egyko-
ri kasztrendszer nyomai eltűntek, sajátos történeti társadalomképük azonban 
mérvadónak bizonyult.

A kolóniás építkezés melletti sajátos és új lakásépítési konstrukciók a szövet-
kezeti formában alakított településrészek építészetében egységes megjelenésre 

49 Csontos-Vass 2001: 8.
50 Csontos-Vass 2001: 11, 17.
51 Kozák 2013.
52 Szikszai 2004
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törekedtek53, amely az ipari örökségvédelem számára kiemelten fontos kérdés. 
Az egyik ilyen kolónia az ózdi Velence-telep, amelynek kétszintes lakásait (48 
házzal, 135 lakással) Marschalkó Béla építész tervezte. Velence helyi társadal-
ma az ipari munkásság kasztjellegű, egyben sajátos differenciálódásának hű 
lenyomata: a hierarchia közepén lévő, általában két- vagy többgyerekes szak-
munkások, előmunkások, kistisztviselők kaptak itt lakást, miközben a gyár 
látványosan méltányolta, jutalmazta a hűséget és az előrelépés perspektívájával 
kecsegtette az arra méltónak tartott alkalmazottait. Rendezettség, kiszámítható 
jövőkép és biztosnak tűnő egyéni egzisztenciák, a tisztelet és a tehetség rangja 
és szerepe, emberi és tervszerűen alakított környezet, valamint a munka becsü-
lete – ezek jellemezték egykor virágzó, a Hangony-, a Szenna- és az Uraj-patak 
által közrefogott Velencét. A gyár életmódra gyakorolt, alkalmazkodást igény-
lő hatását jól szemléltetik Kálnay Adél ózdi születésű író alábbi gondolatai: 
„Gyerekkoruk korommal és vasporral beszórt városa azt a különös hangulatot árasz-
totta, amelyet egy rezervátumban érezhet az ember. A gyárhoz tapasztott házak együtt 
mozdultak a hatalmas füstölő, zúgó óriással, akár egy tűzhányó szoknyáján éltek volna 
az emberek, szemrehányás nélkül nyelték szennyét, s úgy alkalmazkodtak ritmusához, 
mintha teljesen tőle függött volna az életük. Apró ablakaikban nevelgették virágaikat, 
észre sem vették, hogy ujjnyi vastag por telepszik rájuk, kiteregették ruháikat, talán arra 
számítva, hogy a lengedező szél lesöpri majd róluk a piszkot. Indián telep, volt egy ilyen, 
pont az érctömörítő óriáskémény alatt, lakott ott egy osztálytársuk, s ők ártatlanul cso-
dálkoztak, jé, így is lehet lakni.”54

A  kolónia-kutatások ugyanakkor időben nem mind követték végig a koló-
niák kialakulását, virágzását és jelenkori hanyatlását. Ilyen Fűrészné Molnár 
Anikó „Tatabányai munkáskolóniák a 20. század első felében” című munkája 
és R. Nagy József: „Te ember, itt mindenki cigány? Munkáskolóniák kulturális 
antropológiai vizsgálata” című írása; utóbbiban a szerző az észak-magyarorszá-
gi bányászkolóniák sajátos életmódjának kialakulását mutatja be, hosszasan 
elemezve a külföldi bányászok betelepítésének körülményeit is. Az egy tanul-
mánykötetben55 megjelent dolgozatok a lakóhely és identitás kapcsolatát vetí-
tik elénk, azok árnyoldalát is bemutatva. Horváth Réka tanulmánya („Egy falu 
– két életforma. Paraszti és munkáséletmód Lábatlanon”) ennek megfelelően 
foglalja össze az egy faluban élő két életmód- és értékvilágának különbözőségét 
és egymásra gyakorolt hatását, míg Dobák Judit „A diósgyőri munkáskolónia” 
című írása a kialakulás mellett a jelenkori hanyatlást is ismerteti.

Saját, Észak-Borsod több települését érintő kutatásaimmal összevetve több 
tényezőn alapuló társadalmi változásokat állapíthatunk meg. A  gyárak, ipari 
vállalatok szívóhatására, számát tekintve az emelkedő létszámú, ugyanakkor az 
átalakult-átrétegződött városi társadalmon belül eltérő származású és eredetű 

53 Csontos-Vass 2001: 17.
54 Kálnay 1996.
55 Horváth–Pethő–Tóth (szerk.) 2003
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munkásréteg erősen differenciálódott, eközben sajátos, de gyakran – gazdasá-
gi magatartás és szemléletmód terén – élesen elkülönülő, endogám házasodási 
kapcsolatokat formáló életformák alakultak ki. Észak-Borsod több települése 
esetében is megfigyelhető mindez a munkáskolóniákon élő, se nem városi, se 
nem falusi, hanem egyfajta sajátos „telepi életformát” kialakító rétegekre.56 Az 
eltérő életformák mellett vertikálisan már a 19-20. század fordulóján három 
munkáscsoportot különböztettek meg Ózdon: a telepi kolonizált munkásokat, 
a napi bejáró, 1945 után „kétlaki” jelzővel is felruházott napi bejárókat, illetve a 
lakóhelyükre csak ideiglenesen hazajáró barakkokban élőket vagy „kvártélyoso-
kat”. A generációváltással öröklődő szakmák – ráadásképpen – gyakran térbeli 
megoszlást mutattak a gyári munkások körében: a hengerművek dolgozói pél-
dául legtöbben Borsodnádasdról, az öntőcsarnoké pedig Borsodszentgyörgyről 
kerültek ki, míg a nagyolvasztóműben, az acélműben, vagy éppen a vasútnál 
a Hangony-völgyből érkezők száma volt magasabb. Varga Zsuzsanna szerint 
ugyanakkor a „háztájizás” több területen megmaradt és jövedelemkiegészítő 
szerepe jelentősnek bizonyult.57 E kettős életstratégiától függetlenül – az álta-
lunk vizsgált Ózd környéki településeken – az 1960-as és 1970-es évek fordu-
lójától a falusi lakosság háztartásaiban már egyre jobban észlelhető volt a saját 
termelésű élelmiszerek fogyasztásának csökkenése, ezzel párhuzamosan pedig 
a vásárolt termékek aránya.

A GYÁRI KÖRNYEZET ÖRÖKSÉGE

Észak-Magyarországon, a 2012 végén megszűnt kistérségek népességszámának 
alakulására az elmúlt száz évben a 19. századi iparosodás, a világháborúk, a te-
rületelcsatolások, a földosztás, a mezőgazdaság erőszakos átszervezése, az eről-
tetett iparosítás, továbbá a nehézipar válsága hatottak. A 20. század második 
felében a nagyarányú betelepülés következtében indult gyors növekedésnek a 
lakosságszám, később a vasgyártás visszafejlesztése hozott újabb változásokat, 
melynek következtében 1985 után már fogyás, az 1990-es években pedig egyfaj-
ta statisztikai egyensúly figyelhető meg. Az 1970-es években az országban acél-
hiány jelentkezett, miközben az acélgyártási módszerek elavultak, a világpiaci 
igényeknek megfelelő termékszerkezet-váltás pedig elmaradt. Visszaesett a be-
ruházások száma, csökkent a vaskohászati termékek iránti kereslet, ami által az 
1980-as évek elején a gazdasági megtorpanás jeleként a magyar vaskohóipar is 
nehéz helyzetbe került. A múlt emlékeinek, a szó legszorosabb értelmében vett 
és közvetlenül érintett „hétköznapi” szereplőinek, a belőlük kirajzolódó társa-
dalomkép felépítésének és rekonstruálásának feladata az utókorra maradt.

56 Paládi-Kovács 2000: 281; 2007: 196.
57 Márkus István Galga-völgyi kutatásait külön is említi a szerző a piachelyek, a „maszekolás” és 

a terményértékesítésből származó haszon jelentősége okán. Varga 2012: 49.
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De maradtak-e „örökösök”? A magyar vidék arculata leginkább társadalmá-
nak, helyi társadalmi csoportjainak szembeötlő átalakulásán keresztül változott 
meg. Miképpen Kovách Imre a „paraszttalanítás” kifejezést használva utal a 
közép-európai társadalmakon belül a magyar társadalom egykor legnépesebb 
rétegének számító, történelmi értelemben vett parasztság eltűnésére58, az ipari 
munkásság rétege is eltűnni látszik. Ami bizonyos: eltűnő szervezettségről és 
kohézióról, feledésbe merülő hagyományokról, a biztos egzisztencia hiányáról, 
szakmai presztízsvesztésről és visszaeső munkamorálról beszélhetünk, a jelen-
kori kategorizálás pedig főként munkavállalókkal és alkalmazottakkal számol. 
A  hagyományos nehézipar meggyengülésével, ezt követő szinte teljes felmor-
zsolódásával, az ott felszabadult munkaerő nagyobbik része konvertálható 
szaktudás híján az utcára került. A „munkás szót a fizikai, illetve elsősorban 
a nehézipari munkával azonosították, az e rendszer tagadásaként létrejött új 
rendszer új ideológusainak szókészletéből egyszerűen eltűnik – innentől kezdve 
jobb társaságban a munkás szót illetlenségnek számít kiejteni.”59

Az egykori gyári környezetben megszűntek a jóléti intézmények, az igen 
gazdag kulturális közeg, a szokások és a tradíciók, mára a környezet sivársá-
ga szinte „ráül” a vidékre fokozva a kilátástalanság vízióját. „Munkások azok, 
akik munkaerejük áruba bocsájtásából élnek és/de ezen belül sem „irányítástechnikai”, 
sem más szellemi szempontból nem töltenek be vezető pozíciót – idézi Szalai 
Erzsébet definiálását Farkas Péter, hozzáfűzve, hogy a rendszerváltozást követő 
átstrukturálódási folyamat során „a felhalmozódott hagyományos, nehézipari ága-
zatok munkássága az alsó társadalmi rétegbe süllyedve deklarálódott”, vagyis sokszor 
alkalmi munkavállalásra kényszerült, vagy tartósan munkanélküli lett. Az új és 
versenyképes(ebb) iparágakba kerültek/kerülők esetében egy új, fiatal munkás-
réteg jelent meg, akik között sok a diplomás vagy magasabb szakképzettségű, 
ám ők gyakran képesítésüknél alacsonyabb tudást igénylő munkakörben kény-
telenek dolgozni.60

Valuch Tibor legutóbbi, 2015-ben megjelent monográfiája – a jelenkori ma-
gyar társadalmat bemutatva – az egyes monokultúrás gazdasági tevékenység-
hez (bányászat, kohászat, vas- és acélgyártás, egyéb nehézipari ágazatok) kötő-
dő szakképzett, vagy félig szakképzett korábbi ipari munkásokkal kapcsolatban 
kiemeli, hogy az egyéni és kollektív életpályákon nyomon követő társadalmi 
mobilitásukat tekintve lefelé mozdultak el, elvesztették alsó középrétegbeli stá-
tuszukat és a társadalom peremére szorult alsó társadalom sokszor margina-
lizálódott csoportjaihoz süllyedtek le.61 A szerző az előzményként említett tár-
sadalmi változások kapcsán továbbra is a tagolt „városi munkásság” fogalmát 
használja, amikor a „tradicionális munkásság” 1989 utáni fokozatos eltűnésével 

58 Kovách 2012: 175.
59 Szalai 2013
60 Farkas 2013: 69.
61 Valuch 2015: 158.
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a segédmunkások iránti kereslet visszaeséséről, illetve a multinacionális üze-
mekben (például General Electric, Johnson Electric) újabban gyakran „operá-
tor”-ként emlegetett betanított munkásokról ír. E „nem mezőgazdasági, fizikai 
foglalkozású”, ugyanakkor „nagy létszámú csoport egységes társadalmi osztályként, 
valamiféle önálló entitással is rendelkező munkásosztályként nem értelmezhető”62 – véli 
a szerző, foglalkozás szerint ide sorolva még a beosztott kistisztviselőket, vagy 
egyes alacsony árbevétellel tevékenykedő kisvállalkozókat. A  bekezdés nyitó 
kérdésére szinte meg is adtuk a választ: a magyar társadalom történelmi rétegei 
között a parasztság és az ipari munkásság sem hagyott „igazi” örökösöket.

A társadalom szerkezetének, a státus, a rétegződés, illetve a strukturális vi-
szonyoknak a leírása a jelenkori médiában is kiemelten kezelt problémakör. 
A  BBC 2011 és 2013 között zajló nagyszabású társadalomkutatási kísérletéhez 
kapcsolódó magyar „Osztálylétszám 2014” kutatás a társadalom tagozódását 
leíró alapfogalmakat Kolosi Tamástól vette át. A projekt fő célkitűzése volt ki-
választani azokat a legfontosabb társadalmi egyenlőtlenségi tényezőket, ame-
lyek minél teljesebb körben leírják a társadalom tipikus élethelyzet-csoport-
jait, ezek mentén az egyének és a családok státuszcsoportokba rendezhetőek. 
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának 
Politikatudományi Intézete és a GfK Piackutató Intézet által közösen végzett 
vizsgálatok 13560 online kérdőíves és mintegy 1000 fős személyes megkérdezé-
sen alapuló mintával dolgozva az elmaradt középosztályosodás folyamata mö-
gött iskolázottságbeli hiányosságokat, illetve a korábbi kis- és középvállalko-
zói rétegek hiányát mutatták ki. A magyar társadalom szerkezetét szemléltető 
„körte alakú” osztálytérkép összesen nyolc csoportot különített el, amelyben 
16,5%-os részaránnyal, s közel 1,5 millió embert magába foglaló külön kategóriát 
képviselnek a munkások. A leírás rájuk vonatkoztatva kifejezetten lesújtó képet 
fest: „A réteg tagjainak a kötődései meglehetősen »alacsony presztízsűek«. Nagyon kevés 
kapcsolatot ápolnak, leginkább »otthon tévéznek«. Kulturális fogyasztásuk ennek követ-
keztében alacsony, amelyben közrejátszik kedvezőtlen jövedelmi helyzetük is. A munká-
sok jószerével csak abban különböznek a »leszakadóktól«, hogy van munkahelyük, de 
ha azt is elveszítik, könnyen lecsúszhatnak, mert nincsenek »biztonságot nyújtó anyagi 
tartalékaik«”.63 Mindezek tükrében szomorú, hogy ettől népesebb csoportot kép-
viselnek a „sodródók” (kb. 1,7 millió fő), valamint a legnépesebb tábort alkotó 
„leszakadtak” (több, mint 2 millió fő). A történeti ismeretek birtokában jogosan 
kételkedhetünk, hogy a státuszcsoport-elemzés „munkásai” tekinthetők-e az 
„előd” ipari munkásság modernkori örököseinek. A presztízsvesztés, érintve a 
szakmaválasztást, a fizikai munkavégzést és a szakképzést, ugyanakkor mind-
végig meghatározónak viszonyult.

62 Valuch 2015: 160.
63 Bánóczi-Kabai-Kovássy 2015: 135, 138.
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A  jelen írásban feltüntetett és bemutatott kiadványok és alkotások sajátos 
kiválasztás „eredményei”. Céljaink közé tartozott, hogy a megszabott szűk ke-
retek között is felhívjuk a figyelmet e kutatási terület lezáratlanságára, illetve a 
szakma által még várt egységes fogalmi keretekkel dolgozó, modern szemléletű, 
több forrás bevonásával elkészült átfogó monográfia elkészítésének szükséges-
ségére. Az ipari munkásság története olykor hosszú időn át ideologizált, olykor 
tudományosságát tekintve egyoldalú (pl. néprajzi) megközelítése további vizs-
gálatokat tesz szükségessé, amelyre helyi kezdeményezés gyanánt publikációk 
már jelentős számban születtek. További kutatómunkával olyan szintetizáló 
munka érhet be, amely minden humántudomány számára hasznosítható és 
hiánypótló lesz/lehet a közeljövőben. „Az úgynevezett barakk épületekben is egye-
dülálló munkások laktak. Nagyon sokan dolgoztak a bányában a környező községekből 
is. Nekézseny, Csokvaomány, Sáta, Bóta lakói vagy a barakkban laktak – ahonnan egy 
héten egyszer mentek haza – vagy gyalog jártak dolgozni. Szeretném most látni azokat 
a munkanélkülieket, akik ezt vállalnák a családjuk megélhetéséért. Ezeket a barakkokat 
aztán később átalakították, egyedül élő özvegy bányászasszonyok kapták meg a kb. 18-20 
m2 -es helyiségeket.

Családok is laktak itt, azok két helyiségben. Kb. 30 család. Később épült meg az alsó 
telep két házsora. A házsorok négy-négy szakaszból álltak, minden oldalon négy lakás 
egymás mellett, a telepen kb. 170 lehetett a számuk. A lakások területe 29 m2 volt. Sok 
gyerek is volt akkoriban, a mi egymás melletti négy lakásunkban 17 volt a számunk. 
Nagyon kellett alkalmazkodni mindenkinek, hogy egymást elviseljék. Volt olyan lakás, 
ahol három dolgozó volt, mert lakást csak a családosok kaptak. Egymást váltották az 
ágyakban. Tisztálkodni, mosni, főzni kellett.

A lakások berendezése egyszerű volt. A szobában súrolt deszkapadló, a konyhában 
cementpadló volt. A  szobákban ágyakon és szekrényeken kívül semmi nem fért el, a 
fiatalabbaknál már ebben az időben toalett tükör is volt. A konyhában asztal, székek, 
dikó, szekrény vagy stelázsi, az ablak előtt a vizes pad, rajta két rocska és zománcos bög-
re. A tűzhely téglából rakott volt. Elképzelni sem tudná most már senki, hogy ezekben a 
helyiségekben nyáron is tüzet kellett rakni, vizet melegíteni, főzni, sütni és így aludtak is. 
Az volt a szerencse, hogy ablakot, ajtót nyitva lehetett hagyni éjszakára is. Ha elmentek 
az élelmiszert bevásárolni a magazinba vagy a mészárszékbe, vagy vízért, akkor is.”64

A munkáskörnyezet örökségeként a fentiekben idézett egykori bányászkoló-
nia, az Ózd melletti Bánszállás sorsa példaértékű. A bányászat és a nehézipari 
ágazatok leállásával a telep egykori lakossága kicserélődött, azonban az „ide ke-
rült” alacsony iskolai végzettségű tömeg esetében nem a mélyszegénység, vagy 
az elesettség bizonyult mérvadónak a későbbi folyamatokért, sokkal inkább a 
mentalitás, a természeti és az építtetett környezet fenntartására vonatkozó tö-
rekvés hiánya, s az ebből fakadó életvitel. A felnövekvő generációk előtt isme-
retlen napi munkavégzés, a halmozottan hátrányos helyzet és a széles körben 

64 Csák 2009: 9-10.
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elterjedt devianciák azonban nem csupán a leginkább perifériára szorultak kö-
rében észrevehető jelenségek. Az iskolai évek számától és a megszerzett tudástól 
függetlenül – nyolc általános osztállyal rendelkezve, érettségizettként és/vagy 
diplomásként – fizikai munkát végző „új munkásréteg” bár több műszakban 
dolgozik a város legnagyobb foglalkoztatóinak könnyűszerkezetes, bármikor 
gyorsan szétszedhető és rögtön szállítható üzemcsarnokaiban, egyhangú, mo-
noton munkamegosztásban, gyakran a feleslegesség tudatában élve tengődik 
egyik hónapról a másikra. Bármilyen közös érték kollektív megőrzésére, az 
alkalmazkodásra, igazi munkaközösség kialakítására szinte esély sem mutat-
kozik, ezek a státuszok korántsem szólnak hosszabb távra, a lakóhely sokszor 
átmeneti, hasonló kolónia és felelősségtudatossággal jellemezhető társ- és la-
kóközösség létrejötte, illetve a benne élő – tagonként megfelelő szerepkörű – 
családok hosszabb együttélése szinte kizárt. A mára letűnt korok modern in-
formatika nélküli világa érezhetően közelebb hozta egymáshoz az embereket, 
míg jelen világunk gyors technikai fejlődését produkáló, közösségeket elpusz-
tító globalizációja láthatóan válságba sodorja az egyént és az emberi kapcsola-
tokat is. Ismét Szalai Erzsébetet idézve: „magányos, közösségeitől és individualitá-
sától megfosztott egyén a legfegyelmezettebb, legmobilabb, »legrugalmasabb« munkaerő, 
és a leginkább befolyásolható, meggyőzhető fogyasztó.”65 Ebben az új közegben ma is 
idegennek érzik magukat a tradicionális értelemben vett ipari munkásság ma 
még élő inaktív, helyben maradt (vagy rekedt) tagjai, családjaik nem egy eset-
ben szétestek, a fiatalok elköltöztek, szerencsésebb esetben ők is velük tartot-
tak. A parasztsághoz hasonlóan lehetünk szemtanúi még egy társadalmi réteg 
eltűnésének, miközben a „kékgalléros” közeg új, sokszor a saját maga által is 
alulbecsült és lenézett, lényegében a vidéki Magyarországon a szétesés szélére 
sodródott szakmunkásképzésben nevelkedő alkalmazotti csoportjai idővel hír-
ből sem ismerhetik a 20. század munkásságának értékteremtő, építő és alkotó 
tevékenységét.

65 Idézi Muraközy 2007
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