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Köszöntő
Az „Egyszer volt hol nem volt Acélváros” projektet megvalósító szervezetek és önkénteseik köszöntik az olvasót!

Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület gyűjtőmunkája 2008 szeptem-
berében indult az „Egyszer volt hol nem volt Acélváros” elnevezésű
projekt keretei között. Kiadványunk nyersanyagának java részét
kérdőívek és interjúk során gyűjtöttük össze (idézett részletek, képek),
továbbá levéltári kutatásból, illetve a kutatást segítő lakossági gyűjtés
segítségével. A kutatást egyesületünk és partnereink tagjai, önkénte-
sei, valamint külsősök végezték. A mintegy 50 résztvevős programban
középiskolások, egyetemi hallgatók, valamint tanárok és (kulturális
antropológus) kutatók vettek részt. A kutatás önkéntesei közé az And-
rássy Gyula Szakközépiskola, az Avasi Gimnázium, a Diósgyőri Gim-
názium, a Földes Ferenc Gimnázium, a Gábor Áron Művészeti
Szakközépiskola, a Zrínyi Ilona Gimnázium és a Hámori Waldorf diák-
jai jelentkeztek, az egyetemista önkéntesek nagy része pedig a
Miskolci Egyetem hallgatói közül került ki, főleg kulturális antropoló-
gia szakról.

A kutatás és a projekt célja Miskolc egy izgalmas, ám gyakorta hi-
básan és felületesen értelmezett korszakának vizsgálata, és az, hogy
árnyaljuk a közgondolkodásban máig elevenen élő, degradáló,
sztereotip képet, miszerint Miskolc csak egy kommunista acélváros.
Bár Miskolc is elszenvedője volt a szocialista tervgazdálkodás egyik
„vívmányaként” kiagyalt, erőltetett iparosítási folyamatnak, ám a
megbélyegzés, – mint oly sokszor – korántsem nyugszik megalapozott
véleményen.

A kutatás során a társadalomtudományok területén egy viszonylag
új, feltörekvő irányzat szemléletmódját alkalmaztuk az oral history
(elbeszélt történelem) módszerével, vagyis arra voltunk kíváncsiak,
hogyan fest a történelem alulnézetből, milyennek látták az itt élők
mindennapjaikat, hogyan emlékeznek a miskolciak az ‘50-es, ‘60-es
évek világára. A múlt eme szelete rendszerint nem fér bele a közok-
tatási tantervbe, hiszen a történelemkönyvekben elsősorban politikai-
és hadtörténeti jellegű információk találhatók a vizsgált korszakról is
(főként tehát az ‘50-es és ‘60-es évek, de egészen a rendszerváltásig
érdemes végigkövetni a problémát). Az „Egyszer volt hol nem volt
Acélváros” projekt kutatásában tehát leginkább a hétköznapok, a
mindennapok „egyszerű” világára voltunk kíváncsiak, arra, hogy

hogyan élték napjaikat a város különféle társadalmi csoportjai,
hogyan töltötték el idejüket: hogyan dolgoztak, szórakoztak,
sportoltak, a történelem társadalmakat átformáló ereje hogyan vál-
toztatta meg életüket, és hogyan próbáltak meg alkalmazkodni.

A történeti vizsgálódás általunk választott módszerének megvan-
nak a maga jellegzetességei: fontos fegyvertény, hogy a korszakot
megélt „szemtanúkkal” volt szerencsénk találkozni, akik saját
élményeikről, tapasztalataikról meséltek, és önmaguk vagy család-
tagjaik, ismerőseik által készített fotókat, általuk használt tárgyakat
mutattak a kutatóknak. Ám ugyanennek a helyzetnek megvannak a
hátulütői is, hiszen több évtized távlatából, a fiatalkori évekre em-
lékezve az ember gyakran nosztalgiával gondol vissza (az emlékek
megszépülnek), tehát kellő óvatossággal, körültekintően kellett bán-
nunk az összegyűjtött adatokkal.
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Bevezetés
Projektünk fő célja a város sztereotípikus, leegyszerűsítő és deg-

radáló képének felülírása, a stigma és a stigmatizálás felülbírálása,
egy korszerű, a múlttal számot vető, azt el nem hallgató szemlélet
megerősítése.

Az a jelenség, ahogy a város neve behelyettesíthetővé vált a mára
koránt sem pozitív csengésű acélváros kifejezéssel, hosszú múltra
tekint vissza. Éppen ezért érdemes megvizsgálni e kifejezés jelentésvál-
tozásának „karrierjét” is. Eredetileg és elsősorban Ózdra használták,
a „Sajó-menti Ruhr-vidék” kifejezéssel is társítva. Ám a rendszer-
váltást megelőzően, az ipari fejlődést a maitól egészen másként
megítélő közbeszédben mindez nyilván nem rejtett magában a maihoz
hasonló, negatív színezetet. Miskolchoz igazán a P. Mobil nevű
rockzenekar 1984-es – kissé zavaros és szentimentális – szerzeménye
nyomán ragadt az acélváros kifejezés. A fogalom elterjedéséhez és a
köztudatban való jelenlétéhez hozzájárulhatott, hogy 1973-ban, éppen
Miskolcon rendeztek pop-rock fesztivált, így már – sokak számára –
majd egy évtizeddel korábban is a rockzene központjának számított a
város. A P. Mobil slágere azonban ezt a képet némileg elszürkítette
azzal, ahogy a város színtelen és egyhangú voltáról beszélt. Mivel a dal
több korosztály számára szinte himnusszá vált, érthető, miért jut e-
szébe először még ma is, a várost alig, vagy egyáltalán nem ismerők
számára is az acélváros kifejezés. Azonban nemcsak a közép, hanem
a fiatalabb korosztályok, így az Internet-korszakban, a retró-hullámon
felnövő fiatalok napjainkban is gyakran találkozhatnak ezzel a jelzővel.
Kétségtelen, hogy a kifejezés még ma sem mint egy értéksemleges,
vagy netán pozitív jelző, hanem elsősorban mint a közelmúltra utaló
negatív érzés kötődik a városhoz. Mára tehát a nehézipar és a
bányászat (egyébként világméretű) lealkonyulásával, a kifejezés
csúfnévként (a múlt rendszer esszenciájaként) ragadt a városon.

A sztereotípia és az előítélet kérdéséhez a következő, kiad-
ványunk végén található mellékletet ajánljuk: I. Kvíz – városok
és városképek.

A kifejezés rövid történetét érdemes kiegészíteni néhány adalékkal:
a város fejlődéséről, a vasgyári és környékbeli nehézipar múltjáról
megemlékezve. A hagyományos miskolci kézműves ipar mellett a
XVIII. század során vette kezdetét a történet: a diósgyőri korona-
uradalom által alapított üveghutákkal (Óhuta: a mai Bükkszentke-
reszt, Újhuta, Répáshuta); Fazola Henrik ómassai1 őskohójával, a
Hámori tóval, valamint fia, Frigyes újmassai kohójával. A szén-
bányászat az 1830-as évektől indult meg ipari méretekben, a perecesi
bányakolóniát pedig az 1870-es években kezdték el kiépíteni. Egy
évvel később pedig a vasgyártás már a mai vasgyár területén zajlott a
MÁVAG (Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak) egyik üze-
meként2. Az 1872-es alapítású diósgyőri papírmalomból nőtte ki
magát a Diósgyőri Papírgyár, a drótgyár pedig 1912-ben alakult Die-
schel A. Magyar Acél-, Drót-, Drótkötél és Drótárugyár Rt. néven, egy
német cég leányvállalataként.

1. A massa szó jelentése: vasolvasztó.
2. A gyár a Magyar Királyi Államvasutak gépgyára volt, létét a vasúthálózat fejlődése tette szükségessé: a
mozdonyok és sínpályák gyártása volt fő feladata.
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A kohászat, bányászat és papírgyártás történetével kapcsolatban ajánljuk a wikipédiát:
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_di%C3%B3sgy%C5%91ri_koh%C3%A1szat_t%C3%B6rt%C3%A9nete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pereces
http://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3sgy%C5%91ri_Pap%C3%ADrgy%C3%A1r

Dobrossy István (főszerkesztő): Miskolc története sorozat
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben sorozat
(a Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda és a B.-A.-Z. Megyei Levéltár közös kiadványa).

http://193.6.2.225/data/kiadvany.htm
Dobrossy István – Fazekas Csaba: Miskolc-segédkönyv a város megismeréséhez ál-
talános és középiskolások részére (BAZ Megyei Levéltár, Miskolc, 2002.).
Csanálossi Béla: Miskolc-várostörténeti kalauz (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003.).

Tanulmányok Diósgyőr történetéhez sorozat
http://kohmuz.t-online.hu/kiadvanyok.htm
http://ipariorokseg.hu/content/blogsection/6/37/lang,hu/
Ajánljuk továbbá a Miskolc címeréről, az ómassai vashámorról, a diósgyőri gépgyárról, a vasgyári munká-
sokról 1848-ban, továbbá Petőfi diósgyőri kirándulásról is szóló szöveggyűjteményt is: Szülőföldünk
Észak-Magyarország (Merényi József).

korszakot, amely az enyhülés és bizonyos reformok időszaka is volt,
1973-ig datálják.3

A gazdaságtörténet-írás egészen más eredők mentén közelít a
vizsgált korszakhoz. A második világháborút követő korszak első évei
az újjáépítés, stabilizálódás és a mindent átható politikai harcokról
szóltak, amelynek végeredménye az lett, hogy az MDP, mint egyetlen
párt, (A Párt), kezdhetett hozzá a szovjetizáló gazdaság- és társadalmi
politika kiépítéséhez. A gazdaság átalakításának első korszakát az
1947-ben elfogadott hároméves tervhez kötjük, amelyben lényegében
egy nagy ívű állami beruházás programját fogalmazták meg. Ebben
kizárólag szovjet mintára képzelték el átalakítani a magyar gazdasá-
got (nem számolva a Szovjetunió és Magyarország közötti komoly gaz-
dasági különbségekkel). 1950 és 1968 között a szocialista iparosítás
időszaka következett. Ezt a majd húsz évet többféle gazdaságpolitika
jellemezte: 1950 és 1953 között túlzott, szovjet mintákat követő
iparosítás; Nagy Imre miniszterelnöksége idején – a keményvonalas,
a realitásokat figyelmen kívül hagyó politikával szemben – egy sokkal
ésszerűbb rendszert vezettek be, amely a gazdaság minden területén
éreztette jótékony hatását; 1954 és 1956 között – visszatérve a
Rákosi-korszak politikájához – tovább folytatódott a túlzott iparosítás.
Az 1956-os forradalmat követően a párt (minden reformról lemondva)
a tervgazdálkodás rendszeréhez tért vissza, a gazdaságirányítás rend-
szere mégis változott. Az MSZMP a következő években igyekezett
kerülni a túlzott gazdaságátalakítást, ami pedig azzal járt, hogy a
magyarországi gazdaság lassú fejlődésnek indult.4
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Korszakok: történetek és történetírók

Meglehetősen nehéz vállalkozás az általunk vizsgálni kívánt két év-
tized korszakolása, hiszen ahány tudományterület, annyiféle határkő
rajzolódik ki előttünk. Ahhoz, hogy kutatásunk témáját történeti kon-
textusba tudjuk helyezni, ismernünk kell a politika-, gazdaság- és
társadalomtörténet korszakra vonatkozó, és ma leginkább elfogadott
meghatározásait, amelyeket a következőkben csak címszavakban te-
kintünk át.

A politikatörténet berkein belül az 1947 és 1953 közötti idősza-
kot a diktatúra kiépítésének, az 1953 és 1954-es éveket, melyeket
Nagy Imre miniszterelnöksége fémjelez, egyfajta enyhülésnek, nyitás-
nak, míg az 1956-ot megelőző éveket a visszarendeződés kísérletének
szokás nevezni. A forradalmat követő időszakot legtágabb értelmezés
szerint két nagyobb periódusra kell osztani: az első az 1956 és 1962-
63 közötti évek, amelyekben megpróbálták megismételni a ma-
gyarországi szovjetrendszer kiépítésének 1947 és 1953 közötti
folyamatát; 1962-63-tól viszont látványos enyhülés kezdődött, amely-
nek egyik fontos jele volt, hogy a rendszerrel szemben álló osztályok
és rétegek többé nem számítottak kollektív ellenségnek, a másik
pedig, hogy 1963-ban politika amnesztiát hirdettek. Ezt a második

Fábri Zoltán, 1955-ben készített filmje, a Körhinta a téeszesítés témáját tárgyalja, egyben a
tradicionális „főd’ a fődhö’ házasodik” elvének korszerűtlenné válásáról is szól (Törőcsik Mari
első filmszerepe!).

Bacsó Péter 1969-ben készült Tanú c. filmje a diktatúra kiépítésének korai időszakát dolgozza fel, a
feketevágások, kirakatperek világát. (A filmnek 10 évig várnia kellett a bemutatásra.)
Fábri Zoltán egy későbbi filmje a bravúros szerkesztésű Húsz óra (1965.), amelyben négy barát sorsa
bontakozik ki 20 év távlatából.

3. Vesd össze: Rainer M János (szerkesztő): „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok. Budapest,
1956-os Intézet. 2004.

4. V. ö.: Gunst Péter: Magyarország gazdaságtörténete, 1914-1989. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.

http://ipariorokseg.hu/content/blogsection/6/37/lang,hu/
http://kohmuz.t-online.hu/kiadvanyok.htm
http://193.6.2.225/data/kiadvany.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3sgy%C5%91ri_Pap%C3%ADrgy%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pereces
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_di%C3%B3sgy%C5%91ri_koh%C3%A1szat_t%C3%B6rt%C3%A9nete


A legkülönbözőbb árucikkek5 fogyasztását szimbolikus, az önkife-
jezést is segítő eszközként vizsgáló fogyasztástörténet szintén több
korszakhatárt jelöl ki. Az 1945-49 közötti időszak a háborús károk
felszámolásának jegyében telt, amikor is a legalapvetőbb szükségletek
kielégítése, az ellátás stabilizálása volt a fő cél, ám az újjáépítés, majd
az erőltetett iparosítás és a hidegháborús hadigazdálkodás miatt
tartós, általános áruhiány alakult ki. Az 1949 és 1965 közötti korsza-
kot a fogyasztás drasztikus visszafogása és a szűkösség fémjelezte.
Időközben, ’56 után, az úgynevezett „jóléti fordulat” nyomán bizonyos
engedményeket tett a hatalom: a reálbérek növelése és az árucikkek
termelésének növelése által. A hatvanas évek közepétől stabilizálódott
a helyzet: javult az ellátás színvonala, bővültek a fogyasztási
lehetőségek, az áruhiány pedig fokozatosan megszűnt a ‘80-as
évekre.6

Mindezt azért fontos tisztázni, mert a rendszerváltást megelőző negyven
évet a közbeszédben gyakorta egyszerűen szocialista vagy kommu-
nista rendszernek szokás nevezni, amely egy állandó és egységes, jól
meghatározható struktúrát feltételez. Ezzel szemben látnunk kell: bár
diktatórikus évtizedeiről beszélünk, azonban tértől, időtől és sok más
tényezőtől függően igencsak differenciált volt ez a majd ötven év Ma-
gyarországon is.

5.Az élelmiszerek, öltözködés, háztartási berendezések mellett az autó, telek, lakás és azok berendezése
is a fogyasztás tárgyaként értelmezve. Eme megközelítésben hangsúlyt kap a kereset, a presztízsfogyasz-
tás, a divat, az önkifejezés eszközéül szolgáló fogyasztói szokások kérdése is.

6. V. ö.: Valuch Tibor: Csepel bicikli, Caesar konyak, Symphonia, Trapper farmer. A fogyasztás és a fogyasztói
magatartás a szocialista korszakban. (Múltunk. Politikatörténeti folyóirat, LIII. évfolyam 3. szám, 40-60. o.)

5

Hidegháború: Szovjetunió és az USA, a keleti és nyugati blokk között zajló feszült,
valós háborúval nem járó korszak.
Bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA

Karlaki Orsolya: Autó-mobil? Személygépkocsi-használat a Kádár-korszakban
(Múltunk Politika történeti Folyóirat, 2008/3., Fogyasztástörténet.)

?

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA
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A növekvő város
Városlakók

Az összetett és bonyolult város nehéziparának tehát komoly, több
évszázados múltja van. A valaha kézműveseiről, kereskedőiről, bor-
pincéiről és piacairól is híres Miskolc az ‘50-es évekre egy újabb nagy
változáson – bizonyos szempontból fellendülésen – megy keresztül. A
még inkább ellehetetlenülő vidéki életet, paraszti életmódot felhagyók
számára ugyanis perspektívát jelentett a nagyvárosi élet Miskolcon. A
‘40-es évek végétől tehát hirtelen megnőtt a népességszám is: a
városba áramló, ipari munkásként, bányászként, vendéglátósként új
életet kereső, vidékről bekerülő tömegek mellett nem szabad
megfeledkeznünk a lakosság számát tovább gyarapító városegyesítés-
ről sem (1945, és 1950). Az úgynevezett Nagy-Miskolc ugyanis több,
egészen különböző településből született meg (pl. Miskolc, Diósgyőr és
Diósgyőr-Vasgyár, Újdiósgyőr, Pereces, Hámor, Hejőcsaba, Göröm-
böly, Tapolca, Szirma). Mivel az általunk megkérdezettek jó része még
a városegyesítés előtt született, születési helyként többen Diósgyőrt,
Újdiósgyőrt, Perecest vagy pl. Görömbölyt nevezték meg.

A városegyesítés és a migráció (a vidékről a városba költöző
népesség) pedig természetesen nem csak a népesség számának,
hanem összetételének megváltozását is maga után vonta. A polgári
réteg, az értelmiség száma már a II. világháború alatt megcsappant.
A városra korábban jellemző kisipar és kereskedelem szinte teljesen
eltűnt, a bányákban és a nehéziparban dolgozók száma pedig erősen
megugrott (az iparosítás tehát a környező települések és megyék
bányászattal foglalkozó, és a korábban mezőgazdasági szektorban
dolgozó munkások csoportjait is vonzotta.) Interjúalanyaink egy része
miskolci születésű, második generációs miskolci, akiknek szülei
vidékről vagy más városból költöztek ide, mások – hasonló helyzetben
– kisgyerekként kerültek ide családjukkal. Jellemző még az is, hogy
éppen a vizsgált korszak valamelyik évtizedében költöztek be a
városba, míg a magukat tősgyökeresnek, több generáció óta itt élő
családból származtatók kisebbségben vannak.

Jancsó Miklós Oldás és kötés c. filmje (1963.) egy paraszti sorból származó értelmiségire
fókuszál, miközben pl. a mezőgazdaság gépesítésének témáját is érinti. (Utóbbi témához
kapcsolódik Huszárik Zoltán Elégia című filmetűdje is, szintén 1965-ből.)

A komplex átalakulás egyik lényeges eleme volt, ahogy a korábbi
hagyományos kisipart felszámolták. Ennek folyamatát jól szemlélteti
egyik, az abaúji Kiskinizsről beköltöző interjúalanyunk története, aki
1947-ben költözött a városba, miután a férfiszabó szakmát kitanulta,
aztán szabósegédként, a Ruházati Szövetkezetnél, és „maszek” úri-
szabónál dolgozott. Majd pedig: „1955 tavaszán ipart váltottam szabó
szakmában, önálló lettem. Diósgyőrben volt a műhelyem, […] ott dol-
goztam mint önálló szabómester.” Ám ezt az önállóságot néhány év
múlva feladta: „1960 júniusában adtam vissza az iparengedélyt, mert
akkor mentem ki Encsre. Az iparengedély visszaadása pedig, [hogy]
én átváltottam kereskedelemre, annak volt a jele, hogy az adót any-
nyira nyomták ránk, legalábbis énrám, …olyan adót vetettek ki rám,
hogy én azt mondtam, ezt nem vagyok hajlandó fizetni, inkább vál-
tok.”7 Az úriszabó számára sikerült ez a váltás: előbb az Encsi
Ruházati Áruházban, majd a búza téri Árucsarnokban dolgozott
vezető pozícióban (mindkettő az ÁFÉSZ-hez tartozott).

ÁFÉSZ: 1989 előtt, főként a vidéki élelmiszer bolthálózat üzemeltető szövetkezet
neve. Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet.?

Interjúalanyaink származásával kapcsolatban érdemes néhány
részletet bemutatni. Egy 1924-ben született férfi a következőt vallja:
„Tősgyökeres kohász család vagyunk. Apai nagyapám 1872-ben,
amikor a gyárnál az első kapavágások megtörténtek, mint diósgyőri
lakos, gazdálkodó fuvarozó abban az időben. Hát ők tevékenykedtek
a gyár első kapavágásánál, majd utána (a) Baross-aknáról lóvasúton
szállították a szenet az akkori gyárnak a beindulásához…”; „az én
édesanyám, […] történelmi kapcsolataink vannak, az ő édesapja csiz-

7. Interjúrészlet, F. J.



8. Interjúrészlet, L. T.
9. Interjúrészlet, K. J.
10. Interjúrészlet, L. L.
11. Interjúrészlet, L. L. -né
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madiamester volt, megvan az anyámnak a keresztlevele…”8 Felnőve az
öntödében és a csavargyári részlegen dolgozott mérnökként, vezető
beosztásban. Fiatalkorában a perecesi focicsapat kapusaként
nagyreményű tehetségnek tartották, ám végül nem a sportot válasz-
totta.

„Görömböly a 18. században pestisben kipusztult és jó termő vidék
volt. Mária Terézia idejében Munkács, Ungvár és (erre fent) Eperjes
környékéről telepítettek ide görög-katolikus egyéneket, és ez ugye meg-
maradt. Nagyapám perfekt tudott még tótul, meg volt még a szláv
imakönyve is. 1914-ig a misét is úgy végezték, csak utána tértek át
magyarra. A szüleim még tudtak pár szót.” – meséli egy másik, 1936-
os születésű görömbölyi férfi. Az ‘50-es évek Görömbölyére emlékezve
a következőt jegyezhettük le: „Falusias volt, de mondjuk nem volt
olyan túl gazdag réteg. Nagyon kevés család volt, akinek a hozzátar-
tozója nem dolgozott volna a kohászatban, az iparban. Hogy mondjam,
ilyen kétlakiság volt. Ez mondjuk ’50-ig túlnyomórészt úgy ment, hogy
idehaza foglalkoztak gazdálkodással: 4-5 családnak voltak ilyen 20

holdas területei. A többieknek, Nekünk is két hold földünk volt, meg
két kis szőlő. A többieknek, akiknek ilyen kevés volt, lement iparba
dolgozni.”9 Józsi bácsi is (a földművelés mellett) az iparból élt: előbb
a téglagyárban, majd az LKM-ben dolgozott, végül a Mezőgéptől ment
nyugdíjba.

L. László családja vidékről való: „Az édesapám, az vidéken élt, il-
letve mi vidéken éltünk. Édesapám az 1940 tavaszán jött le Miskolc-
ra, hogy jobb sora legyen a gyerekeinek, mint neki volt.
Mezőgazdasági munkásként dolgozgatott, majd fuvarosként folytatta
tovább.”10 14 évesen lakatostanulónak állt, és az LKM-ben
helyezkedett el a vasöntödében, ám – mivel kevesellte a bért – elment
a bányába dolgozni, majd pedig kazángépészként és – mellékállás-
ban – fűtőként dolgozott a Miskolci Ingatlankezelő Vállalatnál az
Észak-Kiliánban. Felesége is igyekezett kiegészíteni a család keresetét:
„Dolgozni nem dolgoztam sokáig, vagyis varrtam. Tanultam varrni és
sutyiba’, ipar nélkül varrtam odahaza, majd mikor a férjem eljött a
Miskolci Ingatlankezelőhöz dolgozni, akkor kellett nekem a házfelü-
gyelőséget elfogadni.”11

A Kassáról származó K. Gyula 5 éves korában került Miskolcra
meglehetősen zűrös körülmények között: „Postán dolgozott apám,
anyám otthon volt, 5 gyerekkel, és 1946-ban jöttünk át Miskolcra.
Barátai itt álltak meg, kaptunk egy vagont, oda feltették a családot,
a barátok itt maradtak, emiatt mi is itt maradtunk. Akkor volt a ma-
gyar állampolgároknak a kiutasítása.” Felnőttként Bükkvidéki
Vendéglátóipari Vállalatnál dolgozott, előbb Borsodnádasdon és
Miskolcon, 1969-től nyaranta a Balatonon. „Szakács a szakmám,
vendéglátó szakközép érettségim van a szakma mellett. […] Most is a
szakmában dolgozom.”12 A 70-es évektől pedig évekig külföldön dol-
gozott vendégmunkásként: a Szovjetunióban az orenburgi
gázvezeték építésénél, majd pedig Tengízben. Miskolci évei alatt a
Vörös Meteor és az MVSC kézilabdacsapatában játszott NBII és NBI
B osztályban.

Az értelmiségi családból származó B-né Miskolcon született, és a
Borsodi Szénbányász Trösztnél kezdett el dolgozni mint technikus ám



a sort nyírségi kovácsmester fiaként vájárnak állt Jani bácsival; a bal-
mazújvárosi származású, Debrecenből idetelepült nénivel, aki nyug-
díjazásáig a Nagyposta könyvelőjeként dolgozott; ahogy a
Hajdúszoboszlóról 1950-ben Miskolcra került presszós kisasszony, de
a földrajztanár, fotós és idegenvezető Gyula bácsi esete is éppen ilyen
érdekes, aki Szendrőről gyerekként került a városba, vagy a Nyíregy-
házáról származó vasgyári tűzoltó, aki mellékállásban férfiszabóként
működött. Hozzájuk hasonlóan, akik a kohászatban, a bányában, a
húsiparnál, a tejiparnál, a MÁV-nál és más vállalatoknál álltak alkal-
mazásban, vagy éppen vendéglátósként, pedagógusként, esetleg ház-
tartásbeli asszonyként élték át ezeket az évtizedeket, szintén részei
az egykori Miskolcnak. Így együtt történeteikkel alaposan árnyalják a
korszakról kialakított képet, mítoszokat és előítéleteket.

8

hamar pályát váltott: a főiskola elvégzése után Sajókeresztúrba és
Sajóládra járt ki tanítani, majd pedig az Észak-Kiliánba került egy ál-
talános iskolába. „Én középosztályból valónak tartom magam, hiába
volt nagyanyám földbirtokos, de édesanyám, édesapám értelmiségi volt,
lévén édesanya pedagógus, édesapa pedig egyetemet végzett agrár-
mérnök. Tehát én értelmiségi gyereknek vallom magam, meg saját
magam után is a tanulmányaimat véve, meg az állásomat, én is
értelmiséginek vélem magam…” – vallja hovatartozásáról, és hangot ad
az értelmiség üldöztetésének is: „Mint később aztán kiderült, voltak,
akiket börtönbe csuktak holmi koholt vád alapján, valamit rájuk fogtak,
meg hát ők voltak a népköztársaság ellenségei. Tehát bennük látták
minden bajnak az okát, akkor már az elvtársak nagyon-nagyon nagy
embernek érezték magukat, nagyon magabiztosak voltak”13.

És sorolhatnánk még a változatosabbnál változatosabb életutak
vázlatos bemutatását a Rozsnyóról áttelepített molnárcsalád leszárma-
zottjaként a kohászathoz került fiúról; a nógrádi faluból, földműves
családból származó perecesi bányászról; a lakatosnak indult zenészről,
aki a Katowice Étteremben, az Anna-teraszon és a Tokajban is rend-
szeresen fellépett zenekarával, majd pedig sofőrnek állt. Folytathatjuk

12 Interjúrészlet, K. Gy.
13. Interjúrészlet, B.-né
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Ipar
A fentebb már emlegetett helyi nagyipari vállalatok közül elsősor-

ban – az iparosítás jelszavaként elhíresült: „vas és acél országa”
szellemében14 – a nehézipart fejlesztették. Mindez természetesen, a
politikai légkörnek köszönhetően névváltoztatással is járt. Így lett az
ó- és a leváló újgyár: LKM (Lenin Kohászati Művek), illetve DIGÉP15,
a drótgyár pedig a „December 4.” Drótművek. Az ország második
városának legnagyobb gyárkomplexuma tehát a szovjet vezér, a kor
nagy ikonjának: Leninnek a nevét viselte, míg a drótművek Miskolc –

14. „1. § Az ötéves népgazdasági tervnek a következő főfeladatokat kell megvalósítania: (1) Magyarország
iparosításának meggyorsítását, elsősorban a nehéz- és gépipar fejlesztését, mert ez a könnyűipar fejlesztésé-
nek, a mezőgazdaság gépesítésének és szocialista átszervezésének, a közlekedés korszerűsítésének feltétele.
Ez a döntő belső feltétele népünk további gazdasági és kulturális felemelkedésének is, népi államunk és
nemzeti függetlenségünk megszilárdításának és biztosításának, a szocializmus építésének hazánkban.” […]
„(5) Magyarország átalakítását agrár-ipari országból ipari-agrárországgá, tehát olyan országgá, melynek
gazdaságában az ipar súlya a döntő és melynek ugyanakkor fejlett, korszerű mezőgazdasága van.” – részlet
az 1949. évi XXV. A Magyar Népköztársaság első ötéves tervéből.
15. A különválás 1915-ben vette kezdetét. A kohászat 1953-tól lett LKM, a DIGÉP 1949-tól DIMÁVAG Diós-
győri Gépgyár néven működött, majd néhány részlegének különválása 1963-ban egyesült újra, immár
DIGÉP néven.

II. világháborús, a szovjet hadsereg általi – felszabadításának
napjáról kapta új nevét. A Diósgyőr-környéki bányák közül Pereces,
majd – a korábbiak kimerülése után – Lyukóbánya lett a legfonto-



sem az acélváros kifejezés nem helytálló Miskolc tekintetében, még
akkor sem, ha a korban – egyesek szerint –, Ózd és Dunaújváros mel-
lett már Miskolcra is használták az acélváros elnevezést. Bár valóban
jelentősen átalakult a város, (területe növekedett, foglalkozásszerke-
zete drasztikusan átalakult), a vasgyári-nehézipari múlt komoly ha-
gyománnyal bírt, mégis mindez csak a város egyik arcát mutatja a
sok közül.

Lássunk néhány véleményt a kifejezésről és jelentéséről:
„Használták akkoriban már, persze, hát akkor itten, hú, hát tán

tízezer embernél több dolgozott a gyárba’. […] Hát akkoriba’ hogyne
használták volna acélvárost?! Nem csak Ózd volt, hanem Miskolc is az
volt. […] Hát azér’ csak pozitív volt, mer’ hát jobban éltek akkor az em-
berek, mint most élnek.”17

„Én szerintem ezt a fogalmat nem használták, de igazából ez a fo-
galom, ha most így fordítjuk le […] hibás fogalom, tudniillik használták,
hogy mi a magyar Ruhr-vidék vagyunk, és ez már majdnem ezt fejezi
ki. Ugye a német Ruhr-vidéknek a mása. Persze ez nem csak a városra
értendő, hanem arra a Sajó-menti iparvidékre, hogy ugyanúgy, mint
ott a Ruhr mellett, […] Ózd, Miskolc, Barcika, bányák sokasága, […]
Sajóbábony, a másik vegyi művek. Na tehát, mi egy ilyen… és igaz is
volt, tulajdonképpen egy leginkább iparosodott, iparosított megye
voltunk…”18

10

sabb, amelyek fő feladata a vas- és acélgyártáshoz való nyersanyag
kitermelése volt. A Nehézipari Műszaki Egyetemet 1949-ben alapítot-
ták (a selmecbányai tanintézet egyik utódjaként). A bánya-, kohász-
és gépészmérnöki karral induló NME-t Rákosi Mátyásról nevezték el,
rövid ideig ezt a nevet viselte az intézmény.

Ugyancsak nagy hangsúlyt kapott az építőipar is: a városban és
környékén a BÁÉV (Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat), az
ÉÁÉV (Észak-magyarországi Állami Építőipari Vállalat), és a Miskolci
Házgyár próbálta kielégíteni a beköltözők igényeit.

Mindezek mellett a könnyűipar, az élelmiszeripar, a kereskedelem
és a vendéglátóipar is jelentős volt a városban: a Miskolci Papírgyár,
a Miskolci Pamutfonó, a Röviköt, a Diósgyőri Csokoládé- és
Ostyagyár, a Megyei és a Miskolci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vál-
lalat, a Miskolci Sütőipari Vállalat, a Miskolci Húsipari Vállalat, az
ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetek), a Borsod
megyei Vendéglátóipari Vállalat, a Miskolci Vendéglátóipari Vállalat,
az Utasellátó, a MÁV, a Borsod Volán stb. A mezőgazdasági termelés
legjelentősebb helyi csoportja a Nagymiskolci Állami Gazdaság és az
Egyetértés Termelőszövetkezet volt.

Ezek alapján korántsem mondhatjuk, hogy Miskolc egyetlen újon-
nan létesített ágazat vagy üzem dolgozói számára épült, városi tradí-
ciók, városközpont nélküli, íróasztalon fabrikált város lenne, mint az
úgynevezett szocialista városok, sőt az ún. primer, szekunder és
tercier szektor16 egyaránt jelen volt. Vagyis sem a szocialista város,

16 A gazdaság hármas rendszeréről az alapvető információkat megtalálod a wikipédián is:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_rendszer
17. Interjúrészlet, Cs. E.
18. Interjúrészlet, D. L.

Szocialista városok: A városszociológia és egyéb szakirodalmak több ismérvet állítanak
fel, ami alapján egy település szocialista városnak nevezhető, ám Miskolc neve nemhogy
egyiknek sem felel meg, de fel sem merül (pl. mert nem egyetlen ágazatra épült, és ipara is
több pilléren állt; fejlett volt továbbá a bányászat és – a kor fogyasztási színvonalához mérten

– a vendéglátás, a szolgáltatóipar is, vagyis a primer, szekunder és a tercier szektor is). v. ö.: Germuska
Pál: Ipari város, új város, szocialista város. (Korall, 11-12 szám; A város és társadalma; 2003.)

?
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Akár így, akár úgy is vélekedünk, az „ország második városa” mára
jelentősen átformálódott, mint iparváros letűnt, vagy ahogy egyik in-
terjúalanyunk fogalmazott: „Miskolc nagyon a taccsvonalra került az
elmúlt 20 évben. Mármint ipari szempontból, elsősorban.”19 És
valóban, Miskolc nehéziparának gerincét képező, több tízezer em-
bernek munkát adó LKM és a DIGÉP már a múlté (privatizált utód-
vállalataik sorsa is bizonytalan), a korszerűtlenné vált bányákat
bezárták, a kereskedelem és szolgáltatóipar pedig alapvetően alakult
át a kapitalista piacgazdaság kívánalmai szerint. Mégis, érdekes meg-
jegyezni, hogy a város nagy múltú vállalatai közül ma is létezik
néhány, az ipar nem tűnt el végleg a rendszerváltással. Néhány link:
http://www.dipa.hu/
http://www.drotaru.hu/
http://www.dam2004.hu/

Nagy-Miskolc
1947-től, az első hároméves, majd követően az ötéves tervek

keretében Magyarországon az iparosításé, az ipar dinamikus, gyors és
egyben erőltetett fejlesztéséé lett a főszerep. Ennek egyik
következménye az lett, hogy Észak-Magyarország kereskedelmi és ipari
központja, az ekkor még közel 60 000 lakosú Miskolc lett, amely
néhány évtized alatt nagyipari centrummá és ezzel együtt lélekszámá-
val az ország második legnépesebb városává fejlődött. Az 1950-es évek
elején a VÁTI (Városépítési Tervező Vállalat) részéről felmerült egy közel
350 000 lakost befogadni képes város terve is, ez azonban a következő
évtizedekben nem valósult meg.20 E grandiózus terv megvalósíthatónak
is tűnt a korban. Erre utal egy turistáknak szánt, Miskolcról szóló úti
könyv szerzője is, aki a következőképpen festi meg vízióját az akkor
még több évtizednyi távolságban lévő 2000-es évről: „És milyen Miskolc
az ezredfordulón? Talán megvalósul a helybeliek régi álma, a föld alatti
gyorsvasút, és akkor a Széchenyi, Kazinczy utca nagy része sétálóutca
lesz. A XXI. század küszöbén Miskolcnak minden bizonnyal ki kell lép-
nie a Szinva szűk völgyéből, hogy a táj mind több szépségét megőrizve
kitárulkozzék majdani 300 000 lakójának. A nehézipar metropolisa és
a körzetébe tartozó száz település adja majd az országnak az
építőanyagipar gyártmányainak 10 %-át, a bányászat 13 %-át és a ko-
hászati termékek egynegyedét.”21

A II. világháború után 1947-ben kezdetét vette az ország, így Miskolc
újjáépítése is. Mindezt tehát egy 3 éves terv keretében fogalmazták meg. A
város újjáépítésre szánt költségvetésnek 54%-át fordították helyreállításra, és
46 %-ot új beruházásokra, ám az első ötéves tervben újjáépítés helyett már az
új beruházásokra helyeződött a hangsúly (a költségvetés 98 %-át fordították
erre a célra). Ezzel az időszakkal vette kezdetét Nagy-Miskolc kiépítése. „A
város életében fellendülést, előrelépést jelentett a terv, még akkor is, ha tudjuk,
mindez milyen politikai-társadalmi közegben történt.”22 Az új városrendezési
tervben Weiner Tibor először próbált „megküzdeni” a tervasztalon a Nagy-
Miskolccá egyesített településszerkezettel, amelyet az első, majd a másik
egyesítés után nem sokkal a tanácsi rendszer négy közigazgatási egységre,
területre bontott. 1950-ig a „jelenlegi Miskolc területén tíz önálló település élte
életét úgy, hogy egymástól nagyságban, lélekszámban, foglalkozási struk-
túrában, legfőképpen a település jellegében különböztek egymástól.”23

A várossal kapcsolatos társadalomtudományi elméletek nyomán tekintve
Miskolcot, azt komplex fogalomként tételezve: egyszerre kell figyelnünk a város
építészeti-művi megjelenésére („le Ville”), és a város szellemi tartalmára („ur-
bain”). Ennek tükrében tehát a szocreál építészet24 térnyerése és alkalmazása,
a Nagy-Miskolcot megalkotó rendezési tervek, és az épületeket használó, a
városban élő, vagy bejáró társadalmi csoportok mindezekkel kapcsolatos
szokásai, azokról alkotott véleményei együttesen vizsgálandók. A településszo-
ciológia fogalmai szerint Miskolc a vizsgált korszakban az urbanizáció, vagyis
a városiasodás fejlődési modelljébe illik bele, míg a történeti megközelítések
szerint a neomarxista altípusba tartozik, amely értelmében a városfejlődést
alapvetően a termelési mód, esetünkben a nehézipar befolyásolta.

Bár Miskolc – mint fentebb már bizonyítottuk – nem egy tipikus szocialista
város, a kor jellemző politikai-ideológiai nézetei az építészet vonatkozásában is
„helyet kértek”, új elemekkel bővítve a városképet. A város építészete eme
nézetek alapján több különböző szakaszra tagolható:

19. Interjúrészlet, K. Gy.
20. A VÁTI egy 250-300, majd pedig 350 ezer lakos befogadására alkalmas tervjavaslatot dolgozott ki, és

1954-re elkészült az ún. városkompozíciós terv, amelyet városgazdasági vizsgálatok is kísértek.
21. Dallos Attila: Miskolc, Panoráma Könyvkiadó, 1982.
22. Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 9. (261.o.).
23. Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 9. (261.o.).
24.Az úgynevezett szocrealról, vagyis szocialista realista építészetről bővebben:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szocialista_realizmus
http://artportal.hu/lexikon/fogalmi_szocikkek/szocialista_realizmus_szocreal

      http://artportal.hu/lexikon/fogalmi_szocikkek/szocialista_realizmus_szocreal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szocialista_realizmus
http://www.dam2004.hu/
http://www.drotaru.hu/
http://www.dipa.hu/
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1948-50 Az újjáépítés befejezése az első korszerű létesítmények
megvalósulása, hagyományos téglafalas építésmód

1951-55 Fontos nagyberuházások megkezdése, új városképegyütte-
sek létrehozása az ún. szocialista realista stílus elterjedése

1956-59 A racionális építés kezdetei, kísérletezések, útkeresések,
visszatérés a szocialista realista stílus előtti modernizmushoz

1960-63 A blokkos technológia térhódítása (előtte hagyományos
téglafalazattal épült épületek), a tömeges lakástermelés
megkezdése

1964-68 A blokkos technológia kifejlődése, felkészülés a házgyári
technológia bevezetésére, az időszak végén divatos áram-
latok átvétele

1969-től Házgyári technológia alkalmazása

1971

25. Ifj. Horváth Béla „A miskolci városkép változása” című tanulmánya alapján. In: Horváth 1972: 189-216

1. táblázat – Miskolc építészeti periódusai a II. világháborút követően25

Nagy-Miskolc új városrészei a korábbi települések peremén épültek
ki fokozatosan (pl. Kilián, Bulgárföld, Katowice utca, Petneházy
bérházak stb.), valamint korábbi lakóháztömbök, épületegyüttesek
helyén a belvárosban és környékén, elsősorban régi utcák lebontása
nyomán.

1949-ben épült a Tizeshonvéd utca első két tömbje; az ötvenes
években a Kiss Tábornok úti és a Soltész Nagy Kálmán úti bérházas
blokk, a Petneházy bérházak, és Selyemrét. A Kilián-Észak bérházait
1958-ban kezdték építeni, és 1961-ben fejezték be az „Uránia” csil-
lagvizsgálóval. 1961 és 1966 között zajlott a Kilián Dél építése, ennek
során a 15 emeletes toronyház 1966-ban készült el. 1960-ban épült
az Ady-híd melletti épületegyüttes, valamint a villanyrendőrrel szem-
beni Arany János utcai társasház és sportfogadási központ; 1962-
ben a színház melletti „lábas ház”; míg a Széchenyi 11-13. sz. alatti
lakóépület és a Kossuth utcai lakótömb 1963-ban; a Bajcsy-Zsilinsz-
ky úti 10 emeletes lakóház pedig 1967-ben. Selyemrét-dél a 60-as
években épült; a Szentpéteri kapui városrész jelentős része pedig
1964 és 1970 között készült el. A város legmagasabb épületét, a 18
emeletes toronyházat 1968-ban adták át. 1970-ben években Bulgár-
föld, ezzel párhuzamosan pedig 1968 és 1973 között a győri kapui
városrész is elkészült (a háromszintes bevásárló és közintéz-
ményközpont 1973-ban).

Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK)
központi szerepkörök szerint osztályozta a településeket
és ezen kategóriák váltak a területfejlesztés legfontosabb
tényezőivé. Ekkorra tehető a népességkoncentrálódás is,
amely a korszak lakáspolitikájában a házgyári lakótelepek,
panelek időszaka. Ez időszak sajátos arculatot ad Miskolc
„külsejének”, hiszen tömbszerűen jelentkeznek a szocia-
lista épületek és terek a leszanált, kisajátított területeken
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A diósgyőri lakótelep 1970-74-ben épült; továbbá a hetvenes évek
végére és a ‘80-as évekre esik több más lakótelep megépítése is:
Vologda, Avas-dél, Vörösmarty utca stb.

Néhány jelentős vagy jellegzetes közintézményi, vállalati épület és
építési éve: az egyetem főépülete és kollégiumai (1950-ben kezdték
meg), 1952-ben épült a Herman Ottó Múzeum Görgey úti épülete (ere-
detileg a pártbizottság részére), DVTK-stadion (1961.), Avasi kilátó
(1963.), TV-torony (1966.), Szakszervezeti székház (1966.), az első
aulás általános iskola a Selyem-réten (1966.), Borsodi Szénbányász
székház, a mai APEH-központ (1968.), Sportcsarnok (1969.),
Egyetemi Könyvtár (1969.), Centrum Áruház (1969.), Megyei Könyvtár
(1972.), ÉMÁSZ-központ (1971-74.), Hotel Juno (1974.).

Hosszú, hosszú éveket kellett várni lakásra
A városba beköltözők ezrei számára lakásra volt szükség, az

igények kielégítése azonban komoly kihívást jelentett. Bár az új
beruházások között a lakásépítésre került kiemelt hangsúly26, a
lakáshiány azonban az ’50-es évek végére sem oldódott meg: „Egy
barátommal együtt voltunk albérletbe’, egy ágyban aludtunk, mert neki
nem volt dunnája. Fűtetlen szobában aludtunk és a gerincem annyira

megfázott, hogy kaptam egy csonttuberkulózist. És ez bizony két évet
kivett nekem az életemből…”27 „Akkor a Lányi Ernő utcán laktunk […]
bérházban, amit a nővérkém honfoglalt, mert sorosak lettünk volna
lakásra. 3 család volt egy konyhán. Egy konyhában 2 sparhert
volt.”28.Egy másik interjúalanyunk története is érzékletes képet nyújt
a helyzetről: „…megkérdezte, hogy miért megyek el, miért hagyom itt
a gyárat. Mondtam, hogy azért hagyom, mert évek óta járunk, társbér-
letben lakunk, egy szobánk van, már a gyerek is 5 éves, nem lehet,
mink is élni akarunk még, és ott kapunk lakást. Azt mondja, tényleg
ezért? Tényleg ezért, mondom. Nincs más ok? Tényleg nincs más ok?
Mondom, tényleg nincs más ok. Akkor fogta a szerződést, ami aláír-
tam, kettészakította, azt ledobta. Na, menj vissza dolgozni. Mondom:
de a szerződés. Azzal te ne törődj! El voltam kenődve, visszamentem,
hogy na, nem sikerült a lakás. Nem került bele vagy 2 óra, amikor
szólnak a szociális osztályról, hogy a feleségemmel együtt jelentkez-
zünk az egyes kapunál. Kimentünk, nem tudtuk, hogy miért, és akkor
ott egy autóba beültettek. Aszongya: megyünk lakást nézni, és akkor
elhoztak ide, hogy válasszunk. A mellette lévőt, azt is nézzük meg.
Nézzük meg, melyik lakás tetszik, melyik kell, mert amelyik kell, az
lesz a maguké. Jó nagy konyha, […] van egy nagy spajz, minden, ez
kell nekünk. Na jó, akkor tessenek szedelődzködni, és lehet költözni.
- megkaptuk a papírt. Na így kerültünk lakáshoz.”29

Ezekben az években, igaz egyre kisebb számban, de jelen volt a társ-
bérlet jelensége, annak ellenére, hogy a vállalatok egyre több a
munkásszállást, úgynevezett munkásszállót építettek. A munkásszálló-

26. „A kapitalista Magyarországtól alapvetően rossz lakásviszonyokat örököltünk. Bár a felszabadulás óta komoly
erőfeszítések történtek a lakáshiány csökkentésére, a helyzet nem kielégítő és a lakosság lakáshiánnyal küzd. A Párt és
a Kormány a legközelebbi évek egyik legfontosabb feladatának tartja a lakáshelyzet gyökeres megjavítását. Ezért a nem
termelés célját szolgáló beruházások közt feltétlen elsőbbséget kíván biztosítani a lakásépítésnek. Erőforrásaink és gaz-
dasági lehetőségeink módot adnak arra, hogy 15 éven belül a lakáshiányt lényegében felszámoljuk és biztosítsuk, hogy
minden arra igényjogosult család önálló lakáshoz jusson. Ennek elérése céljából a Kormány 15 éves lakásfejlesztési
tervet dolgozott ki. E terv megvalósítását részleteiben az 5 éves népgazdasági tervek biztosítják.” Részlet a 1002/1960
(I.10.) sz. kormányhatározatból.
27. Interjúrészlet, F. J.
28. Interjúrészlet, L. L.-né.
29. Interjúrészlet, J. J.



14

kat elsősorban a távoli településekről a gyárakba bejáró munkások
számára létesítették. Ezekben általában nyolcan-tizen is éltek egy
szobában. „sima ágyak voltak nagy termekben, kimondottan erre épül-
tek… Alkalmilag, illetve ideiglenesen laktunk ott, mert hát csak
legények laktak, családok nem. Még így is kifizetődő volt, mert úgy ál-
lapították meg a bért, albérletet, hogy az kifizetődő volt nekik.”30

A város szegénynegyedeiben álló, a korábbi évtizedekből meg-
maradt szükséglakások általában olyan egy szoba-konyhás, fürdő-
szoba nélküli, kályhával fűtött építmények voltak, amelyekben
rendkívül súlyos szociális körülmények uralkodtak. Ezeknek a ne-
gyedeknek egy része, a lakásberuházásokkal párhuzamosan szűnt
csak meg.

A lakhatási körülményekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni,
hogy 2-3 szobás lakásokban is gyakran egy család több generációja,
vagy több család is kénytelen volt együtt élni. Ennek legfőbb oka a
lakáshiányban keresendő, ezért nem véletlen, hogy a lakásigénylés
és kiutalás között olykor évek is eltelhettek. Tehát „hosszú, hosszú

30. Interjúrészlet, H. L..
31. Interjúrészlet, J. J.
32. Interjúrészlet, J. J.

éveket kellett várni lakásra,”31 még úgy is, hogy a nagy állami vállala-
tok is részt vettek a lakásépítésekben. Részben ebből következett,
hogy az állami tervekkel ellentétben, épp a családi házak építése vált
dinamikusabbá. Családok, brigádok fogtak össze a házak felépítésére:
„… kaláka. Biztos hallották ezt a kifejezést. A gyár akkoriban épített
lakónegyedeket. Ott fönn, a Komlóson. A gyakorlatban az úgy nézett
ki, hogy az, akinek nem volt lakása, és kapott javaslatot az üzemtől,
mert szükség volt a munkájára, akkor egy ilyen lakáshelyet részére
megszavaztak, és akkor 2000 órát kellett dolgozni, abban a lakás
megépítésében. […] Akkor ez a kaláka ment, hogy minél hamarabb
letudják a 2000 órát. Összeálltak segédmunkásnak. Volt úgy, hogy
20, 22, 25-en is, sőt, néha több brigádból álltak össze. […] Utcák épül-
tek fel.”32

A szövetkezeti és tanácsi lakás közötti különbségtétel gyakorta

Részlet az Abaúj Népe c. lapból (évszám nélkül)
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megjelent a lakásigénylés során, e szerint az előbbi esetben a lakó
sajátjává válhatott a lakás, míg a második esetben ahhoz, mint bérlő
jutott az igénylő. (A későbbi időszakban itt is gyakorivá vált, hogy a
bérlő megvásárolhatták lakásaikat). A szövetkezeti lakásra az igényt
a munkaadó vállalatnál lehetett beadni, míg a tanácsi lakásokra a
Városi Tanács Végrehajtó Bizottságához kellett pályázni, amely ko-
moly ellenőrzéseket végzett a lakásra jelentkezők élethelyzetét il-
letően. Az önálló, saját lakás igénye általában a családalapítás után
és főként a gyerekek növekedésével együtt merült fel. „A
házasságkötés után kerültek az Avasra…?” „Igen. Nekem már évek
óta be volt adva a lakásigénylésem, a feleségemnek is. Aztán a ket-
tőből csináltak egyet. Lakásigénylést kellett beadni a tanácson, aztán
voltak a sorszámok. Volt egy jóakarónk, aki elénk akart kerülni,
(aztán megtudtuk, ki volt). És mi így együtt kaptunk egy nagyobbat.”33

„Kilián észak az előbb épült, ott főleg bányászok laktak, mert azt
a lyukói és perecesi bányák miatt építették, hogy a bányászoknak
legyen egy lakótelepük tulajdonképpen. Ott nagyon sok volt a vidékről
dolgozni bejáró ember, ugye aki nem tudott bejárni, és annak adtak
ott lakást. És ezennel oda telepítették onnantól fogva lett városi,
miskolci ember, tehát az volt inkább a bányász munkás jellegű város-
rész […] Kilián délen zömmel értelmiségiek laktak. Hát emlékszem,
hogy mi a 3 szoba+hallos lakást […] kaptuk úgy, hogy a BÁÉV építette
azokat a házakat, és […] lehetett igényelni, kérni. Szövetkezeti lakás
volt, tehát azért gyűjtöttünk, hogy be tudjuk fizetni az előleget. Utána
ugye jött 30 évig a havi törlesztés.”34

A megfelelő lakáshoz jutás egy másik bevett módszere a lakáscsere
volt: „A Költő u 23. szám alatt volt a műhelyem, utána sikerült sze-
reznem egy lakást az Erdei utcán, a Kiliánban. […] Elég kicsi volt a
lakás, és megpróbáltuk nagyobbra cserélni, és ez sikerült, ide a Kos-
suth utcára, egy hármas cserével. Nagy nehezen, de sikerült. Itt van
rendes fürdőszoba is.”35

„Nem maradtunk Görömbölyön, mert szenet lapátolni, fát vágni kel-
lett volna, kellett volna átalakítani is, dolgoztam is. Bérház kellett, hogy
melegbe menjek haza munkából télen. Egyedül nőként nem tudtam. A
Fazolára cseréltem, tanácsi lakás. Akkor még lehetett ilyet. De mennyit
jártam, jöttek ki hárman-négyen a tanácstól. Ha nem kapom meg a
lakást, a gyerekkel együtt öngyilkos leszek, ezt mondtam nekik.

33. Interjúrészlet, Cs. B.
34.. Interjúrészlet, B.-né.
35. Interjúrészlet, F. J.
36. Interjúrészlet, Z. E.

Egymásra néztek. Le akartak rázni. Sok volt az igénylő, azt mondták,
ebbe még el lehet lakni. Mondtam, én itt nem maradok, majd elcserél-
tem a tanáccsal. Nem tudom a görömbölyi házat kinek adták oda. A
tanácsi lakásban bérlő voltam pár hónapig, majd jött a papír, hogy
meg lehet venni 216 ezer forintért. […] Havonta letörlesztettem.”36
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A miskolci életmód néhány fejezete
A városban élők (és a bejárók) mindennapjairól máig nagyon

keveset tudunk. Pedig ebben az időszakban olyan, addig nem látott
komplex társadalmi folyamatok zajlottak le, amelyek ismerete nélkül
csak nehezen érthető meg a rendszer és a hétköznapi ember kapcso-
lata. Jelen esetben nem vállalkozhatunk egy átfogó kép felvázolására,
e helyett egy talán elsőre egyszerűnek tűnő jelenségre, a szabadidős
szokások megismerésére helyeztük a hangsúlyt. Az egyik fontos
kérdés, hogy az itt élő, különböző társadalmi hátterű személyek
számára milyen lehetőségek kínálkoztak a szabadidő, a munkán
kívüli órák eltöltésére, valamint az, hogy mindez hogyan jelent meg
emlékezetükben.

Vajon hogyan, milyen keretek között töltötték el szabadidejüket az
itt élők? Az ’50-es ’60-as években Magyarországon a hatalom igyekezett
a szabadidő eltöltését is felülről irányítani. Főként a szocialista nagyvál-
lalatok feladata volt munkásaik számára művelődési-, szórakozási- és
sportolási lehetőséget biztosítani. Ennek a társadalmi helyzetnek per-
sze létezik egy redukcionista, negatív olvasata is: a munkásság sza-
badidejét időben és térben koncentráltan töltötte el, ezáltal sokkal
jobban ellenőrizhető, felügyelhető volt. A megszervezett szabadidő
lekötötte a rendszer számára veszélyes felesleges időt és energiát.
Akadtak engedélyezett, sőt támogatott tevékenységek, de akadtak
tiltottak is. A szocialista Magyarországon, a szabadidő felülről szer-
vezett eltöltése ebből a nézőpontból az ideológiai nevelés, illetve a tár-
sadalmi stabilitás biztosításának egyik fontos intézménye.
Ugyanakkor, idős miskolciak visszaemlékezéseit hallgatva a korról,
azt látjuk, hogy egy olyan világ volt ez, amelyben a vájár egyúttal a
bányász rezesbanda kürtöse, és a házipari szövetkezet vegyes kórusá-
nak baritonja is lehetett. Mások brigádkirándulásokról, nép-
dalkörökről, üzemi focicsapatról, amatőr színjátszó körről mesélnek
nekünk nagy lelkesedéssel. Ami tehát a jelenből visszatekintve
leginkább a magánszféra politikai manipulá-ciójának tűnik, az a kor
emberének szemével nézve pezsgő kulturális életet is jelenthetett.

Különösen érdekes hogy az akkori formációk – a radikális kultúrpoli-
tikai változások ellenére – ma is tovább élnek, sőt egy jelentős részüket
már a szocialista rendszer is örökölte, vagyis léteztek már a második
világháború előtt is (tehát a szó legszorosabb értelmében beszélhetünk
itt hagyományról). Tehát népi tánc körök, kórusok, színjátszó körök,
zenekarok, sportegyesületek, rádióamatőr- és fotóklubok, galambász-
egyesület és más formációk működtek a vizsgált korszakban, amelyek
egy része már jóval előbb megalakult. Fontos hangsúlyozni, hogy
ezeknek a szervezeteknek az el- vagy el nem ismert elődei
demokratikus keretek között működtek, míg az 1945 utániak erős
hatalmi kontroll alatt. 1948-at követően egy egészem új helyzet állt
elő azzal, hogy betiltottak mindenféle alulról, önkéntesen szerveződő
egyesülést, beleértve az egyházak által is működtetett csoportokat, és
helyettük (legalábbis) hivatalosan csak a párt által meghatározott és
ellenőrzött intézményeken belül folyhatott bármiféle, ideológiailag ala-
posan átitatott közösségi élet. Ezekben az évtizedekben ugyanakkor
egy fontos, a munka mellett a szabadidőszervezést és eltöltést is
meghatározó forma jött létre: a brigád (amely mellett szakszervezetek
is működtek a dolgozók érdekvédelmi szervezeteként). A művelődés, és
a testedzés, illetve mindezek pártolása, támogatása részben egybeesett
a munkások életmódjával.

Munkásegyletek: A XIX. század végén alakult munkásegyletek, szakegyletek mellett
olvasó- és közművelődési egylet, illetve testedző és önképző egylet (pl. Miskolci Munkások
testedző és Önképző Egylete, amelyet 1895-ben betiltottak), valamint dalegylet (Jósze-
rencse Dal- és Önképző Kör, 1893-ban) is létre jöttek. A vasgyári Lovardában, amely ét-

teremként is funkcionált, 1913-ban nyílt állandó filmszínház. 1920-ban nyitotta meg kapuit a
„Diósgyőr-vasgyári Munkás-otthon” (a mai Bartók Béla Művelődési Ház épületében). A ma is létező
Perecesi Bányász Fúvószenekar 1911-ben, a Diósgyőri Vasas Férfikar pedig 1925-ben alakult meg.

?

„Jaj, úgy élvezem én a strandot!” – kötetlen
szabadidő-eltöltés

Kutatásunk tehát a Rákosi- és a korai Kádár-kor miskolci lakosára
irányult, elsősorban annak életmódjára, a szabadidő, és ezzel együtt
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a munkában töltött órák eltöltésére. Elsőként a szabadidő-eltöltés
privát formáiról szólunk, azokról a helyzetekről amelyek viszonylag
függetlenek voltak, legalábbis mentesek a hatalmi kontrolltól. Ezek
közül érdemes kiemelni a zene és a tánc köré szerveződött jelen-
ségeket.

Az interjúk alapján megállapítható, hogy népszerűek voltak a tánc-
iskolák, a táncos bálok. „Az ’50-es években óriási divat volt a bál. De
minden héten volt bál, olyan, hogy jogász-bál, orvos-bál, az újságírók
bálja, nem tudom még micsodákra, bányász-bál (ők voltak az egyik
vezető erő a szocializmusban). A Kossuth-Fehér terem volt a leg-
elegánsabb helyszín. Akkor az Arany Csillag szálloda is folyamatos
helyszíne volt valamilyen bálnak. Akkor volt a MVSC, tehát a Miskolci
Vasutas Sportklub székházába, a Tiszain.”37

„Igen, persze mint legényember, elég sok pénzt elköltöttem, mert
abban az időben jártunk szórakozni mi is. Jártunk táncolni a tánc-
iskolában, a Városháztéren volt a tánciskola, a Szentpáli utcán is volt
tánciskola, oda is jártunk. […] Szórakozó hely volt a Szabadságharcos

37. Interjúrészlet, Sz. D.
38. Interjúrészlet, F. J.
39. Interjúrészlet, K. Gy.
40. Interjúrészlet, Z. E.

szövetségnek a Rákóczi után egy klubja, oda jártunk hosszú éveken
keresztül. Ott szilvesztereztünk, ott táncoltunk. Zenés táncos klub
volt.”38 „Tánciskolák voltak, a Debreceni utcán, volt a SZOT
székházban, a Vasas Művelődési Házban (nem az újban, ami ma az
Újgyőri Főtéren van, hanem a régi Vasas épület), volt a Kossuth utcán
(szombat-vasárnap voltak összejövetelek), össztánc volt, oda jártunk
táncolni, ismerkedni.”39 A következő interjúrészlet érzékletes képest
fest arról, hogy hogyan látta mindezt egy fiatal lány: „Szerettem a
helyeket, ahol zongorista is játszott, ha felkérték az embert táncolni.
Ilyen volt a Hági (az étterem volt), de oda ritkán jártunk. Volt itt a
Roráriusz cukrászda, régen zenész cukrászda, oda is jártunk. Fiata-
lok jártak, táncolni lehetett. Nem ismertük egymást. A barátnőimmel
mentem. Magamban nem mentem. Engem úgy kikapcsolt, szép régi
dalokat játszottak. […] Télen csizmába mentünk, a WC-ben vettük át
a cipőt, a reklámszatyorba tettük a csizmát. […] Este volt ez, tartott
22-23-ig. A Hámor étterembe, a Vasas klubba. Élő zene volt, ott ültek
a garde-mamák. Ott is megálltunk, fiúk felkértek. Volt, aki már
borgőzös volt, azt hanyagoltuk. Voltak, akit kísértek, beszélgettek a
kapuba’. Belépővel kellett bemenni. Volt büfé, sütemény, pogácsa,
italok, édes likőr.” „Miket ittak a nők?” „Csokilikőrt, amit jól felhígítot-
tak. Három centes, felmelegítette az embert, de nem többet. Édes
likőrt illett elfogadni. Volt, akit meghívtak italra, de nem világba. A
férfiak viszont becsápoltak, ittak vodkát, sört, bort, mindent összeit-
tak stb.”40

Az interjúk alapján úgy tűnik, népszerű zenés-táncos
szórakozóhelyek egyrészt a belvárosban voltak, pl. a Jereván, az
Arany Csillag, a belvároshoz közel a Kilátóra, a Katowicére, vagy a
Tokajra emlékeztek vissza. A vasgyár környékén a Kék Acélt, az
Árnyas-kertet vagy Szanetlit, a Hámor éttermet, a Zöld Veréb és a
Béke Presszó nevű helyet, Tapolcán pedig a Rózsakertet és az Anna-
teraszt idézték fel többen is. Színes, változatos éjszakai élet képe sej-
lik föl több elbeszélésben is. „A Hámor: volt úgy, hogy este, műszak
után kimentünk, és reggelre onnét mentünk vissza a gyárba. Volt egy
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presszó részlege, volt egy éttermi részlege, és volt zenekar. A
Csepiéknek a zenekara volt nagyon sokáig. Az egy pesti emberke volt,
és volt, amikor a Miskolci Színház művészei esztrád műsort adtak. Egy
kicsit drágább volt minden, vagy belépődíjat szedtek, de ott gyűlt össze
a környéknek sava, borsa, mindene. Az volt inkább egy ilyen szemé-
lyes szórakozó hely: nagyon szép kerthelyisége volt, ez a teraszos
valami, ott mind meg voltak terítve, asztalok voltak, pincérkiszolgálás,
és viszonylag olcsón is meglehetett… Egy húszassal elmentél, el
lehetett belőle lébuskázni. Nem a sárga földig éppenséggel, de kitűnő
zenekarok voltak, és nagyon színvonalas volt. Tehát Újgyőrből inkább
ez volt. Az Árnyas Kert meg olyan volt, hogy szintén ott is pesti vendég-
művészek voltak. Nagyon jó zenekar volt, csak az volt a baj, hogy tele
volt verebekkel, és ha az ember nem rakta rá a gyári belépőt a sörére,
akkor pütty! […] Aztán az ember bement Miskolcra esetleg, bement a
Jerikóba, volt olyan is, hogy elindultunk a Hámorból, és tudtuk, hogy
a Rubi kocsma az négykor zár, de már ötkor a Resti nyit, akkor a Búza
térről, a Búza térnek a vásárcsarnok alsó részében volt egy ilyen heted-
osztályú kocsma, ott, ahol az ember nem tudta, hogy miért verik meg,
meg hogy ki köpött bele a sörébe. Rubi kocsma, meg Rubi bárnak
hívták a Kennedy gyilkosság után. (Nem tudom, ki volt az a hülye, aki
elnevezte...)”41

A különböző helyszíneken: szállodák tánctermeiben, művelődési
házakban, székházakban, éttermekben rendezett bálok, valamint a
kocsmák, presszók, sörözők, bárok és cukrászdák zenés-táncos estjei
tehát egyaránt kedveltek voltak. A vasgyár környéke, a belváros és
Tapolca mellett az újonnan épül városrészeken, épületekben (pl. a
Katowice Étterem a Szentpéteri kapuban, a Tokaj a Győri kapuban,
az Avas kilátó) voltak megtalálhatóak a zenés-táncos szórakozás szín-
terei. Színes, pezsgő (főleg éjszakai) életről szólnak a beszámolók:
„akkor még nem voltak meg ezek a bevásárló központok, akkor utcán
borzasztó élet volt, ott voltak az üzletek, a presszók, kávézók, sörözők,
a színház. […] A Rácz kávéház, a Roráriusz cukrászda. Aminek a
helyén most – a Kossuth mozi mellett – van az a nagy marha épület. Na
annak a helyén volt régen a Roráriusz cukrászda. Az újságírók jártak
oda.”42 A következő részlet arra is rávilágít, hogyan fest mindez, mi a
fontos az éjszakai életből egy zenész számára: „A 60-70-es évek
nagyon szép volt, tanúja voltam a technikai fejlődésnek. Engem ez

nagyon érdekelt, ezzel foglalkoztam. Akkor indult be minden. Akkora
vendéglátás volt Miskolcon: legalább harminc zenés hely volt Miskol-
con. Mindig meglátogattuk egymás zenekarát, most alig van már zenés
hely. Akkoriban érdemes volt leülni kajálni, olyan finom kaják voltak,
hogy le a kalappal […] Zenész szakszervezet is volt, ismertük egymást,
ismertük egymás képességeit.”43Ám nem mindenki volt kíváncsi a fen-
tebb említett szórakozóhelyekre. „Előfordult, hogy a városba jártak
szórakozni valahova?” „Én nem voltam, nekem tökéletesen megfelelt
az egyetem. A városi lányok mind kijöttek, házhoz jöttek. Akkor is
voltak ilyen zenés-táncos bulik, de hát akkor tömegével jöttek ki a
lányok. Hát most akkor én miért menjek be?”44

Mielőtt továbblépnénk a zenés-táncos szabadidő-eltöltés
területéről, lássunk még két, Pestről érkezett neves előadóhoz fűződő
kis történetet:

„Soha nem fogom elfelejteni, hogy egyszer volt itt a szak-
munkásképzőnek az éttermében vagy nagytermében valamilyen eszt-
rád műsor. Például az öreg Latabárt, a Kálmánt kifütyülték. Méghozzá
azért, mert kijött, és valamit próbált ott jópofáskodni, azt mondja: el-
mentünk az állatkertbe, nézd, drágám, mennyi állat! Na, aztán kapott
ő. Kifütyülték, mondák, hogy: takarodj!”45

„A Katowicéban játszottunk. Jöttek le műsort adni. Átnéztük a
számokat, hangnemet kerestünk, és mondta: gyere, igyunk be valamit.
Bementünk a Katowice-söntésbe, ittam barackot kólával. Mondta Vá-
mosi: kétszer egy deci barackot. Kicsit csodálkoztam, majd visszahív-
tam. Benyomtuk a kétdecit. Én még akkor nem voltam annyi idős, mint
ő, de ő így nyitott. Nem volt semmi bajom, hozzá voltunk szokva.”46

Esztrád: színpadi műsor, különféle produkciók egyvelege: zenés, táncos, prózai ele-
mekkel. Bővebben: http://www.kislexikon.hu/esztrad.html?

41. Interjúrészlet, T. T.
42. Interjúrészlet, D. L.
43. Interjúrészlet, H. P.
44. Interjúrészlet, (n. a. –férfi)
45. Interjúrészlet, T. T.
46. Interjúrészlet, H. P.

http://www.kislexikon.hu/esztrad.html
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Még egy megjegyzés a zenés-táncos helyek, illetve kocsmák,
szórakozóhelyek világához. Ez szféra – talán éppen a politika, vállalati és
egyéb kontroll hiányát orvosolandó – sem volt a felhőtlen szabadság
terepe, hiszen a hatalom több-kevesebb ügynöke működött eme helyeken
is. (Kutatásunk nem terjedt ki erre a nehezen vizsgálható területre).

Az általunk választott korszak(ok), a mozgókép, a film szempontjából
különösen érdekes(ek). Az ötvenes évek elején a mozi ugyanis nemcsak
egy szabadidő-eltöltési formának helyet adó épület volt a sok közül,
hanem a mozgókép egyedüli szentélye. A mozi töretlen sikere 1957 után
ingott meg, ekkor indult ugyanis az MTV első hivatalos adása, amelynek
köszönhetően a következő évtized végére szépen lassan meghódították a
háztartásokat az első, még fekete-fehér képet sugárzó televíziókészülékek.
Kutatásunk alapján úgy tűnik, hogy sem a moziba járás, sem az otthoni
(eleinte közösségi jellegű) tévézés nem tartozott a fényképezésre érdemes-

47. Interjúrészlet, K. Gy. 48. Interjúrészlet, Sz. D. 49. Interjúrészlet, L. L.-né. 50. Interjúrészlet, K. J.

nek tartott szórakozási témák közé.
„Milyen moziba jártak?” „Béke, Kossuth, Fáklya mozi a Szinva-parton.

Tele voltunk mozival. […] Igen, moziba jártunk, volt egy szabadtéri mozi
a Népkertben, mai Jégcsarnok helyén. Nyáron oda jártunk. Színházba
nem nagyon.”47

Az itt említtetek mellett még jónéhány további miskolci mozi is
terítékre került: „a Korzó, az itt a Szinva mellett volt, akkor volt az Uránia,
a Kossuth, a Táncsics, amelyik a Szent Annánál van, a Dómus bútorbolt
van most a helyén, és volt Diósgyőrben, meg Hejőcsabán.”48;„a Szikra,
aztán még akkor létezett a Vasgyári Lovarda. Matinéra rengeteget a Béke
moziba, a Kossuthba is és a Fáklyába is. Majláthon is, az iskola melletti
udvarban volt egy mozi. Diósgyőrben a strand mellett volt egy.”49 A város
lakói tehát a mai viszonyokhoz képest meghökkentően nagy számú
mozit tartottak el. Számuk aztán fokozatosan csökkent, ahogyan a laká-

sokban egyre inkább megszokottá
vált a televíziókészülék (A rendszer-
váltás körüli években még létezett a
régi Béke és a Kossuth mozi, míg a
Fáklya, a Táncsics és a Szikra már
végnapjait élte. A 90-es évek elején
épült autós mozi pedig már egy
egészen más típusú mozi-korszak
kezdetét jelezte a miskolciak
számára.) Míg – a belvárosiak mellett
– Diósgyőrben több mozi is működött,
más, kieső, újonnan Miskolchoz
csatolt peremvárosi területeken nem
mindenhol: „Ugye Görömbölyön nem
volt, néha jöttek ki vetíteni. De ha jó
filmek voltak, akkor ki-, bejártunk
Miskolcra. Ugye kollegáim szóltak
hogy: Jóska, jó film van, és akkor: jó,
elmegyünk.”50

A moziba-járási szokások, a-
hogyan egy-egy mozi és közönsége is

„Itt a bungalós kép! A kerthelyiség mellett volt. Ott játszottunk fél 12-ig, aztán átmentünk
a bungalóba reggelig. Ez égett le először, utána nem tudom miért bontották le az Anna szállót
és a teraszt.”

A nevesebb zenekarok és rajongóik körül működő titkos ügynökök témájához a következő
könyvet ajánljuk: Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock körül 1960-
1990.
Egy másik érdekes tanulmány pedig egy túlfigyelt, jelentőségét és veszélyességét illetően
erősen túlbecsült, komikus esetet dolgoz fel: Havadi Gergely: Állambiztonság és vendéglátás

szigorúan ellenőrzött terei a szocializmusban. A „koccintós” csoport leleplezése. (Mindennapok Rákosi és
Kádár korában.)
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nagyon különbözőek lehettek. A korszak egyik legismertebb jelensége
volt a matiné előadás. „Nővéremmel rengeteget mentem matinéra
vasárnap délelőtt. Az olcsó volt, még olcsóbb, mint a rendes mozi: 2
forint. Egyébként 9 forint volt a rendes. Fölkeltem, korán megfőztem és
mentünk.”51

A visszaemlékezések alapján úgy tűnik, hogy a mozizás elsősorban
családi programnak számított, és csak ritkább esetben ültek be a
munkatársakkal, brigádtagokkal a vetítőtermekbe. A mozi ter-
mészetesen kiemelt helyszínnek számított a fiatalok ismerkedése
során, megszokott randevúhelyszínként emlegették. „Melyik mozit lá-
togatta gyakrabban?” […] „Randevúra melyiket inkább?” „Béke. Hát
volt egy megszokott helyünk, hogy mondjam… és akkor etyem-
petyem.”52 Az egyik interjúalanyunk, valószínűleg nem egyedüliként
éppen egy ilyen alkalommal ismerte meg későbbi férjét.

Azonban a mozi (ahogy majd a televízió) sem volt egy idillikus, min-
denféle kontrolltól mentes mentsvár. A következő interjúrészlet több
fontos kérdésre is rávilágít: „Volt olyan, egy orosz film volt, hogy el-
mentünk, oszt ott hagytuk. Hát nem kötötte le a figyelmünket.” […]
„Sok szovjet filmet vetítettek?” „Rengeteget. A francia romantikus,

meg az olasz filmeket szerettük.” A manipuláció, az állami kontroll
eszköze egyrészt a műsorválaszték korlátozásában rejlett, másrészt,
megszokott volt a filmek előtti filmhíradók vetítése, amely az agitáció
fontos eszköze is volt egyben. A filmgyártás területén pedig, ahogy az
irodalmi, vagy zenei művek esetében, a TTT (támogatás-tűrés-tiltás)
gyakorlata érvényesült. A média kontrollja, a rádió, a mozi és a
televízió propagandaeszközként való tudatos formálása tehát a ha-
talom érdekeit szolgálta. A hétköznapi ember mégis megtalálta a
kikapcsolódás, szórakozás lehetőségét mindebben, miközben a pro-
paganda több-kevesebb hatással bírhatott rá.

A szabadidő-eltöltés következő fontos formája a fürdés, strandolás,
helyszínei pedig a miskolci és a város környéki vízpartok és strandok
voltak. És hogy hová jártak fürdeni nyáron a miskolciak? „Vil-
lanytelep (Augusztus 20. ma) oda jártunk fürdeni, Diósgyőrbe a vár,
bár az hideg volt, nem szerettem, és Miskolctapolcára. Gyalog átmen-
tünk az Avason, mert akkor még nem voltak bérházak, csak kertek és
gyümölcsös. Átmentünk itten az Avason és mire leértünk az Avasról,
nagyon sok gyümölcsöt ettünk és úgy mentünk a Hejő partján.”53 „Ran-
got jelentett a tapolcai strandra járni. Hát oda jártunk.” – vallja egy
másik férfi. Mások számára is kiemelt hétvégi helyszínt jelentett
Tapolca: „Tapolcára mentünk, strandfürdő, egy nagy kerek medence.

TTT: a Tiltás-Tűrés-Támogatás „szentháromságán” alapuló kultúrpolitikai gyakorlat eleinte
személyekre vonatkozóan – a három kategória valamelyikébe sorolva – hozta meg a dön-
téseket. Később – Aczél György által finomítva, – az egyes műveket értékelték e hármas
rendszerben.
Ajánljuk a wikipédiát a bővebb tájékozódáshoz: http://hu.wikipedia.org/wiki/TTT

?

51. Interjúrészlet, L. L.-né
52. Interjúrészlet, K. J.
53. Interjúrészlet, K. Gy.

A moziról és a televíziózásról a következő linkeket ajánljuk:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Filmsz%C3%ADnh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzi%C3%B3
A 60-as évek mozijáról és jelentőségéről lásd:
Kelecsényi László: A lázadás mozija c. cikkét. Filmvilág, 2008/1.,
http://www.filmvilag.hu/xereses_frame.php?&ev=2000&mod=tartalom

http://www.filmvilag.hu/xereses_frame.php?&ev=2000&mod=tartalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzi%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Filmsz%C3%ADnh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/TTT
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Annyian voltak mindig vasárnap, egy gyufát nem lehettet leejteni.
Csodálatos fürdő volt. Vagy a csónakázó tó, sokat csónakáztunk. Hát
ez volt az életünk.”54; „Voltunk haverok sokan, jártunk a strandokra,
Tapolcára. Tapolca jobb volt, a strand után bementünk az Anna
éterembe, és ott lehetett táncolni, mindenünk volt a tánc. Cigányzene
volt akkor.”55 A villanytelepi és a tapolcai strand mellett tehát a régi
vasgyári strand, és a diósgyőri várfürdő várta a fürdőzőket. A vasgyári
gyerekek fürdési, strandra-járási szokásai elevenednek föl a következő
elbeszélésben: „Vízhez lementünk a Szinvára, az volt az általános,
lejártunk a Szinvára. Strandra, hát a diósgyőrire eljártunk, de nem
családilag, csak gyerekek összeálltunk. Nem kellett ott különösebben
készülni rá: Jössz a strandra? Ja, menjünk. Beszöktünk. Nem úgy volt,
hogy zsebpénz a zsebbe, és menjünk. Mentünk a strandra, az azt je-
lentette, hogy akkor úgy, ahogy vagyunk, abban az utcai ruhában, meg
minden, rajtunk volt a fürdőnadrág, beszöktünk a fenyves felől.”56

Jaj, úgy élvezem én a strandot,
Ottan annyira szép és jó,
Annyi vicceset látok, hallok,
És még Bambi is kapható.57

54. Interjúrészlet, K. J.
55. Interjúrészlet, F. J.
56. Interjúrészlet, G. L.
57. Dalszövegrészlet: Kovács Eszti.
58. Interjúrészlet, Sz. D.

Az interjúk alapján úgy tűnik, hogy a hétvégi vízparti kikap-
csolódás legkedveltebb helyszíne a stranddal, csónakázó tóval, bar-
langfürdővel, éttermekkel, hotelekkel és szállókkal ellátott Tapolca
volt. A belvárosban a villanytelepi strandon, Diósgyőr környékén
pedig a vasgyári strandon és a várfürdőben volt lehetőség a stran-
dolásra, viszont a város környéki bányatavak csak később váltak
népszerűvé. A következő interjúrészlet megvilágítja e jelenség leg-
valószínűbb okát is: „aztán későbbiekben, amikor [megvettük] az első
autót […] Wartburg, akkor a baráti körünk úgy alakult […] Valaki
felfedezte, aztán rákaptunk, hogy Nyékről ha megyünk Debrecenbe,
ugye Nyék az óriási kavicstermelő bányavidék, és rengeteg félbeha-
gyott bánya volt, ami megtelt vízzel. Rengeteg tó volt. Nahát, kiválasz-
tottunk egy tavat és rengeteg szabadidő-helyszínünk, az a tó volt.
Oda jártunk.”58 Az autó elterjedése azonban nem csak a szabadidő
eltöltésének módját, hanem a térről és időről alkotott képet is ala-
posan átformálta.
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„…az ’73-ban lehet kb., mert előtte egy évvel volt, hogy megnyertük az NBII-t itt Miskolcon. NBI B-ben játszott
a Miskolci Vörös Meteor. Akkor még volt négy kézilabdacsapat […] volt a Munkás, a Vasút, Diósgyőr és a
Vörös Meteor. Ezek NB-s csapatok voltak, sőt a Diósgyőr benne volt az NBI-ben is. Volt női csapat is. Akkor
még volt sportélet, most se kézilabda, semmi olyan nagy sportélet nincs ebben az ágban.”59

59. Interjúrészlet, K. Gy.
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Sport
A II. világháború utáni évtizedek Miskolcát tanulmányozva feltűnő

a sportélet pezsgő volta. A különböző vállalatok és üzemek által
működtetett sportegyesületek nemcsak megyei, hanem számos eset-
ben az országos bajnokságokban is megállták helyüket Előfordult
olyan is, hogy több helyi csapat küzdött ugyanabban a bajnokságban.
Labdarúgásban ilyen rivális klubok voltak: Diósgyőr (DVTK), „vasút”
(MVSC), Pereces (PTK, majd Miskolci Bányász), és „munkás” (MMTE),
előbbi három az NBI-ben is szerepelt (bár a legmagasabb osztályban
sohasem egyidőben). Kézilabdában a férfiak között az említett
klubokon túl a Vörös Meteor is része volt a helyi rivális csapatok
körének. DVTK és az MVSC, a két legpatinásabb és legeredményesebb
miskolci klub mellett több más helyi sportklub csapatai és sportolói
sze-repeltek a legjobbak között, értek el sikereket (pl. a PTK tekec-
sapatának, a MMTE asztalitenisz szakosztályainak NBI-es idényei).
További miskolci sportklubok: Miskolci Spartacus (sakk, női kézil-
abda és röp-labda), MEAFC (labdarúgás, kosárlabda), Hejőcsabai Ce-
ment SC (labdarúgás), Borsodi Volán Építők SC (labdarúgás,
salakmotor), Miskolci Medicor (sakk), Miskolci Postás (úszósportok),
Miskolci Honvéd Pap József SE (labdarúgás, birkózás) stb. Az em-
lékezők közül természetesen többen is lelkesen meséltek a ma már
elképzelhetetlen városi sportrangadókról:
„Szurkolóként jártunk a Diósgyőr meccsekre, […] elmentünk a munkás-
meccsekre is, ide be a városba. Igen, ott is láttunk meccset, de lehet,
hogy csak barátságos meccset a Munkás meg a Diósgyőr között. Pere-
cesen is voltunk meccsen, akkor a vasútmeccsre is… Nagy derbik
voltak akkor, mert Diósgyőrnek nagy ellenlábasa az Ózd volt, meg a
Vasút.”60

„Hát a DVTK, az természetes, meg az MVSC, az saját csapat volt szin-
te. Itt élmény számba ment egy DVTK–MVSC meccs, akkor egy MVSC–
Munkás. Még a Perecesnél is, mert ők egy nagyon ravasz csapat
voltak, kiismerhetetlen: néha úgy futballoztak, mint a kezdők, néha
meg nem lehetett őket megverni.”61

„…bementünk a Vasúthoz, a Munkáshoz. Szurkoltunk több csapatnak

is. Pl. ha itt Perecesen nem volt
meccs, elmentek Budapest,
Kecskemét vagy Szolnokra, ugye mi
nem mentünk el olyan messze,
hanem, ha valamelyik csapat itthon
játszott, mert volt jó pár NBII-es:
Dózsa, a Vörös Meteor, a Honvéd, a
Vasút, a Munkás, mind NBII-es; a
Diósgyőr NBI-es volt, Pereces NB II-es
volt. Voltak futballcsapatok, ezek
mind jó futballcsapatok voltak abban
az osztályban. Lehetett menni bárhova. Elég sokat jártunk.”

60. Interjúrészlet, G. L.
61. Interjúrészlet, Sz. D.



a NB I-be, ha egyik kollegánk nem esik ki a versenyből. Ez Egerben
volt.”62

Hasonló legendás csapatok, mérkőzések, feljutások és kiesések részei
voltak tehát a sportkedvelő miskolciak emlékezetének, amelyek közül
néhány – több évtized múltán is – a mai napig elevenen él. Az egyik
ilyen mérkőzés a perecesi focistákhoz fűződik, amikor is a Fe-
rencvárossal játszott a csapat az NBI-ben, és 3:0-s állásnál összedőlt
a kapufa, majd félbeszakadt a meccs.

Az általunk megkérdezettek közül többen nemcsak szurkoltak,
hanem maguk is sportoltak helyi csapatokban, és szerepeltek a hazai
bajnokságokban. (NBI, NBI/B, NBII) Azonban, szemben a mai
helyzettel ők munka mellett, tehát a mai fogalmak szerint amatőrként
sportoltak. „Isten tudja, hogy miért, de szóltak nekem, amikor
leérettségiztünk, egy volt osztálytársam szólt, hogy: »Döme, a DVTK
kézilabda szakosztályt szervez, gyere már el, már beszéltem rólad,
beajánlottalak.« Elmentem és alapító tagja voltam a DVTK kézilabda
szakosztályának és csapatkapitánya. Úgyhogy az NBI-ben
voltunk.”63„Én nem jártam olyan gyakran sörözőbe, kocsmákba. Jár-
tunk edzésre, vagy vasárnap meccsre, vagy ha mentük megyébe, NBII-
be, ha játszottunk, mentünk délelőtt, akkor ott kaptunk üdítőt, vagy
bármit, de ha este, ha visszajöttünk, vagy megünnepeltük a győzelmet,
vagy búslakodtunk.”64 Az élsportolók tehát szabadidejüket áldozták
a választott sportágra: a munkavégzés után jártak edzésre, hétvé-
genként mérkőzésekre. Ám mindez járt bizonyos előnyökkel is: ha
edzés, vagy verseny volt, korábban mehettek el a munkahelyükről.
„Annyi kedvezményünk vót, hogy délig dolgoztunk. Igen, annyi ked-
vezmény vót, hogy 2 órával hamarabb mindig eljöhettünk. […] Igen,
kettőkor volt műszakváltás, és akkor mi eljöhettünk 12 órakor, de vi-
szont 16.00-től, meg 17.00-től meg edzés vót állandóan…”65

Ám a különféle sportágak alacsonyabb osztályokban szereplő
versenyzői is lelkesen jártak edzeni és versenyezni munkájuk mel-
lett: „Hát az az igazság, hogy ‘60-64-ig atletizáltam az MVSC-ben
[megyei szinten]. A túrázás az 1977-től. Mármint a szervezett

62. Interjúrészlet, J. J.
63. Interjúrészlet, Sz. D.
64. Interjúrészlet, K. Gy.
65. Interjúrészlet, Cs. E.

A perecesi kapufa története. A mai napig emlékezetes mérkőzés a bányászcsapat (PTK)
és a Ferencváros között zajlott 1947-ben, az NBI-ben. A perecesi csapat 3:0 arányú
vezetésnél félbeszakadt a meccs az összedőlő kapu miatt. Bár időben helyreállították a
kaput, a mérkőzés nem folytatódott. Később újrajátszották, majd törölték az eredményt.
Végül is a 3:0-s hazai győzelmet hagyták jóvá.

?

„Munka után még edzeni jártak? Hogy
bírták?” „Igen. Kicsit pihentünk. Két-három
órán keresztül nyomtuk […] Itt meg én
vagyok edzés közben, az 150 kg.” –J. J.

Utóbbi interjúalanyunk a PTK súlyemelőcsapatának tagja volt, és
visszaemlékezése szerint ebben a sportágban is volt városi ellenlábas:
„a DVTK. Egymás ellen is játszottunk. DVTK-nak volt(unk) a nagy
riválisa, előttük megnyertük volna az […] NBII-t és bekerültünk volna



ségében, de nagyon nagy szerepe volt
a kispályás fociknak a koleszokkal, a
füzetbe órára le lehetett foglalni, még
éjjel is volt. […] Ott a sportcsarnok
környékén volt kézipálya, salakos,
meg rendes nagy focipálya is. Végül is
a fotball az erős volt, kosár jó volt. Én kosaraztam is akkoriban [1968
és 1973 között], még valami NB-s is volt az egyetemé, tehát nem volt
teljesen futottak még kategória.”69

Jellemző volt továbbra az is, hogy a nagyobb vállalatok különböző
üzemegységeinek csapatai is megmérkőztek egymással, valamint a

66. Interjúrészlet, Cs. B.
67. Interjúrészlet, G. L.
68.

69. Interjúrészlet, B.

túrázás. Az egyik ismerősöm hívott be az MVSC-be.”66 Máshol a
munkavégzés szerves része volt a testmozgás, például a vasgyári
tűzoltóságon: „…sokszor készenléti idő volt. Akkor a röplabdázás,
az kötelező volt, mert mozogni kellett.”67

Mindemellett, az interjúk alapján, a maitól merőben eltérő
sportélet és sportfelfogás rajzolódik ki előttünk: amelyet a hivatás-
szerű, profi68 sportot és a hozzá fűződő mesés karriert nem ismerő,
a játék, a testedzés, a szórakozás és a társas együttlét, vagy éppen
az egyéni küzdésvágy kedvéért végzett tevékenységek köre jellemez.
A sportágak/játékok és sportklubok széles palettája volt elérhető az
egyszerű emberek számára, mindez államilag támogatott formában.
Mint az előzőekből már kiderült, a csúcson és az alsóbb osztályok-
ban küzdő csapatok és versenyzők legtöbbször a munkahely szerinti
sportegyesület keretein belül játszottak. Így Cs. E. is, aki katonaként
kerülve a városba a Miskolci Honvéd, majd leszerelve a Miskolci
Bányász focicsapatában játszott; a Miskolci Vörös Meteor a
vendéglátóipari dolgozók csapat volt; a vasgyáriak a DVTK-ban, a
vasutasok az MVSC-ben szerepeltek. Magasabb osztályokban azon-
ban előfordult a klubváltás is. Persze a fiatalabbak, az egyetem hall-
gatói is klubszerűen sportolhattak: „Hát azért tanulni kellett összes-

A két világháború előtt persze Miskolcon is megjelent a profi sport: az 1926-ban alapított, piros-kék
színekben játszó Miskolci Attila Kör (MAK), amely magyar kupadöntőig is eljutott, valamint az MMTE-n
belül szervezett Szemere nevű focicsapat. Más városok neves profi csapatai: Hungária (az MTK-n belül),
a szombathelyi Sabaria TK, a Szegedi Bástya, a debreceni Bocskai FC stb.
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különböző vállalatok is (a szakszervezeteik szervezésében).
Az egyéb sportok, kocsmai játékok is a szórakozás, kikapcsolódás

részét képezték, sokkal inkább, mint versenyszerűen űzött, hivatalos
bajnokságok keretei között, pl. a teke és a sakk (bár mindkét ágon
voltak országos bajnokságokban szereplő csapatok is). „Na, ez a sza-
kács, akit emlegettem, aki megnősült a végén, ő kiderítette, hogy egy
tekepálya alakult, nem messze a munkahelyünktől, és akkor egy dara-
big jártunk tekézni, kuglizni, délután. Kijöttünk a gyárból, elmentünk
erre a helyre, lejátszottunk 1-2 partit, aztán hazamentünk. Aztán volt
egy másik, volt a kohászatnak egy Művelődési háza, ott meg sakkoz-
tam néha.”70 „A munkahelyen volt sportkör, pl. sakkozók ügyködtek,
mert az igazgató, az szeretett sakkozni, akkor az ment, meg a teke.”71

A sporttal kapcsolatban fontos szólnunk a szurkolási szokásokról
is. A visszaemlékezésekből úgy tűnik, hogy egy-egy mérkőzés inkább
a családról szólt, hiszen a pályákra elsősorban a testvérrel, apóssal
jártak, illetve apja és fia(i) együtt. Másrészt, természetesen baráti és
munkahelyi közösségek szerint is szerveződtek: „Jártak sportren-
dezvényre is?” „Mindenki járt, még az asszonyok is. Annyira össze-
tartó volt Pereces. Mi pl. a súlyemelők elmentünk a labdarúgóknak
szurkolni és fordítva, ők is eljöttek nekünk szurkolni. Nagy sportélet
volt.”72 A perecesiekre oly jellemző, – és adatközlőink által is sokat
emlegetett – összetartást is a sportrendezvényeken való megjelenés
fontos mozgatórugójaként értékelték. Hogy melyik csapat, csapatok
mérkőzéseire jártak el a miskolciak szurkolni, szintén érdekes
kérdés. A saját vállalat csapata mellett – mint fentebb kiderült – más,
rivális csapatok mérkőzéseire is szokás volt eljárni, főképpen, ha
azok magasabb osztályban játszottak, és természetesen ez a szem-
pont volt a döntő. „Kinek drukkolt, fontos volt ez?” „Hát a Diós-
győrnek, de nekem rokonszenvesebb volt a Vasút. De a DVTK-ra azért
jártunk […], mert a nagyokat ott láttuk futballozni. Hallottál Puskás-
ról…?”73 A Vörös Meteor játékosa is ugyanezen érvre74 hivatkozik:
„Rendszeresen jártunk sporteseményekre a ’60-70-es években. Diós-
győrire, 34 ezres volt a befogadóképessége, jöttek a nagy csapatok,
Honvéd, Fradi, Dózsa, vagy MTK, vagy Debrecen, akkor tele volt, és
volt, hogy 24-28, vagy 32 ezer ember volt. Volt sportélet, volt szurkoló
is, most valami elromlott.”75

70. Interjúrészlet, Sz. D.
71. Interjúrészlet, Cs. B.
72. Interjúrészlet, J. J.
73. Interjúrészlet, Cs. B.
74. Így lehetett a ‘40-es években 3 szezont a legjobbak között eltöltő, majd az ötvenes évektől rendszeresen

az NBI-ben szereplő DVTK futballcsapata a városi favorit.
75. Interjúrészlet, K. Gy.
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Szervezett szabadidő
1948-at követően tehát a megszüntetett egyesületek, érdekvédelmi

szervezetek76 helyett, szovjet mintára a párt által felügyelt kollektívák,
brigádok alakultak a munkahelyeken. A brigádokkal kapcsolatban
érdemes utalni arra, hogy ez a ’60-as években elinduló szocialista
mozgalom nemcsak a munkahelyi, hanem a szabadidős szokásokban
is komoly változásokat eredményezett. Kétségtelen, hogy a munka-
helyi brigádmozgalom valóban kollektív érvényű volt, erre utal, hogy
interjúalanyaink többsége a szabadidő és a munkahely kapcsán szin-
te kivétel nélkül kitértek erre a meglehetősen összetett intézményre.
A brigádok alapvetően munkaszervezeti egységek voltak, ebből
adódóan szinte minden üzemben és gyárban létrejöttek ezek az egyes
termelési egységhez kötődő csoportok. Azonban ezen túl volt bizonyos
közösségformáló szerepük is. Egyik interjúalanyunk a következőkép-
pen emlékszik vissza a brigádmunka lényegére: „Na most, az acél-
gyártás az kimondottan brigádmunka. Maga közvetlenül a nyersacél
előállítása. Mert egy kemencének 5-6, 8, attól függ, milyen nagyság-
rendű volt a kemence, ennyi volt a személyi állománya. És hát ezek
egymást ki kellett, hogy segítsék. És akkor az, hogy kisegítették
egymást, ugye, önálló brigádokba alakultak, meg önálló értékelés.
Tehát ott kezdődött az egész, hogy egy-egy kemencének a személyi ál-
lományának a teljesítményét értékeltük, és az értékelés alapján volt a
fizetésük. Változott a fizetésük. Teljesítménybérrel és egyebek. Na most
ez aztán összehozta az embereket, [az] egymás iránt érzett felelősség
mellett.”77 Mindezen túl az időbeosztás is fontos tényező volt a
következő interjúrészlet tanulsága szerint: „Kik tartoztak a
brigádba?”; „A munkatársak. Egy műszakban akik voltak. Hatan
voltunk egy műszakban. Így alkottunk egy brigádot. […] Volt ott másik
brigád is. Ez ilyen hármas műszak volt, tehát tizennyolcan voltunk.
Akik állandó délelőttösök voltak, azok megint egy külön brigád volt.”78

A brigádok nem tisztán szakmai szerveződések, hanem nagyon
sokszor baráti társaságok is voltak. „…azonos vagy közel álló szak-
mába’ dolgozó emberek alkottak egy brigádot: négy, öt, tíz, melyik mi-
lyen emberek, és azok szinte barátokká lettek, tehát több mint
munkahelyi kapcsolat. Az már barátság, és családi kapcsolat is lett,

76. Mindez tehát a szabadságjogok súlyos korlátozását jelentette. A dualizmus korától virágzó közösségi,
egyesületi élet így teljesen ellehetetlenült, olyannyira, hogy akármilyen, a hatalomnak nem tetsző szer-
vezkedés bűncselekménynek is számíthatott.

77. Interjúrészlet, J. J.
78. Interjúrészlet, K. J.
79. Interjúrészlet, B. K.
80. Interjúrészlet, J. J.

szóval olyan emberek közelségéből áll ez a brigád, akik jól megértik
egymást a munkába’ is, a magánéletbe’ is.”79 Mindezt erősítendő, az
üzemek, gyárak számos szakmai és szabadidős programot szer-
veztek a brigádtagok és azok családtagjai számára. Közismert, hogy
a brigádok teljesítményükért cserébe bizonyos jutalmakat, így
többek között pénzt is kaptak, amit legtöbb esetben saját örömükre
hamar el is költötték. Mivel sok esetben ennek felhasználása csak
nehezen illett a szocialista embertípusról kialakított képbe, ezért jó
tanácsok formájában a helyi pártvezetés igyekezett a megfelelő útra
terelni kiváló dolgozóit. „És kaptunk úgynevezett szocialista brigád-
pénzt, amely egy személyre vonatkozóan volt megállapítva, mint
keretösszeg, és ahányan voltak, annyiszor többet kaptak. Most ez
a brigádpénz, az első alkalommal, amikor megkapták a brigádok,
akik elnyerték a szocialista címet, akkor ugye az történt, hogy: na
gyere Jóska, gyere Pista! […] megyünk hazafele, elmentünk, vagy
elmentek a Szabadság kertbe, és akkor megpiálták azt a kis pénzt.
Mondtuk, ez így nem lesz jó, mert nem ez a célja ennek a pénznek,
hanem az, hogy összehozzon közösséget. […] Mi az acélműben azt
csináltuk, hogy ezt a pénzt, amikor megkaptuk, egy keretösszeget,
a nagyságrendje adódott a brigádok létszámához, hogy abból, a
helyi szakszervezettel, volt a pártszervezet, meg a KISZ-szervezet,
tehát ez akkor alapvető törvény volt, hogy ezekkel kell ezeket intézni,
hogy közösen megegyeztünk abba’, hogy ennek egy részét kulturális
célra számítjuk.”80 Ám arra is találtunk példát, hogy a vezetés nem-
hogy kritizálta volna az közös alkoholfogyasztást, inkább éppen
közösségépítő tényezőként fogta fel, sőt jutalomként: „voltak ezek a
brigádtalálkozók […] Köztük az ilyen szórakozást jelentő brigád-
találkozók. A V. Márton találta ki, hogy bizonyos teljesítmények
elérése után; vagy időbe ennyit vagy annyit termelnek, vagy kiszállí-
tanak; vagy ilyen vagy olyan exportot teljesítenek, pl. a vasúti kerék-
gyártásból, vagy nem tudom, akkor egy gönci hordót a brigádnak.
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Az azt jelentette, hogy ugye, egy gönci hordó 130 vagy mennyi literes
hordó [nevet]. Akkor, és akkor illett a vezérigazgatónak is kimenni. […]
nem csak az volt a lényege, hogy elmentünk, oszt’ bepiáltunk, hanem
az, hogy a gönci hordót ők megnyerték, egyszer, vagy lehet, hogy két-
szer is. És ez a vezérigazgatónak egy külön díja volt, ez volt a Kossuth-
díjjal felérő kitűntetés; nem a bor és a szesznek a mennyisége, hanem
[…] egy elismerés.” 81

A brigádok munkaidőn kívüli legnépszerűbb tevékenysége a
brigádkirándulás volt, amely a városnéző séta, a kiállítás- és színház-
látogatás, a kisállattartás mellett javallott szabadidős-szórakozási
minta volt, - derül ki egy, a brigád bizalmi embereinek készült
kézikönyvből.82 A brigádkirándulások kapcsán érdekes, hogy azok a
spontán, családi találkozóktól kezdve a szervezett külföldi utakig ter-
jedő skálán mozogtak a visszaemlékezések szerint: „Családi kirán-
dulások voltak. Sőt, volt olyan is, hogy külföldre ment el a brigád.
Külföldi kirándulást is szerveztek. Abba’ az időbe, amikor nagyon
nehéz volt: ‘50-60-as években, akkor egyénileg nem nagyon lehetett
menni, csoportosan lehetett menni csak. Illetve nem csak, egyénileg ne-
hezen lehetett külföldre kijutni, mert a vasfüggöny le volt eresztve.”83

„Kirándulásokat szerveztek, és nem csak az illetőknek, hanem családi
összejöveteleket is szerveztek, hogy a családok megismerjék egymást.
Aztán utazások is voltak: elmentünk Hollóházára, gyárlátogatásra. Ott
végignéztünk szinte minden gyártási folyamatot. Ez ilyen eszmecsere-
féleség is volt.”84 „Elmentünk, rendeztünk egy kirándulást Lillafüredre,
Alsó-Hámorba, Felső-Hámorba. Megvettünk egy palack bort, sütöttünk
szalonnát, fotbaloztunk. Elmentünk kirándulni.”85„A brigádtagok
összetartoztak, családostul elmentünk egymáshoz, vagy közösen el-
mentünk kirándulni, strandra. Volt közösségi életünk. Saját ma-
gunknak szerveztük.”86

E csoportok szerveződésének alapja az volt, hogy a dolgozók
leginkább munkahelyükön és lakókörnyezetükben alakíthattak ki új
kapcsolatokat, amelyek alapvető meghatározói lettek szabadidős
szokásaiknak. Az interjúkból jól kivehető, hogy bár a keretek, így
például a brigádalapítás egyértelműek voltak, azonban az ezeken
belül eltöltött időszakot szinte senki sem tartotta kötelező érvényűnek

81. Interjúrészlet, D. L.
82. Simó Tibor: A szakszervezetek kulturális, agitációs és propaganda munkája, Budapest, 1970. Kossuth Kiadó.
83. Interjúrészlet, J. J.
84. Interjúrészlet, L. L.
85. Interjúrészlet, K. J.
86. Interjúrészlet, J. J.
87. Interjúrészlet, B. K.

vagy terhesnek. Sőt a többség úgy érzékelte, hogy elsősorban egyéni
döntések, privát szereveződések határozták meg szabadidős szoká-
saikat. Érdekes, hogy még a direkt jelenségek esetén – mint például
a munkaidőn kívül szervezett brigádversenyek – sem tűnt számukra
mindez a privát szférába való durva beavatkozásnak, sőt inkább úgy
vélekedtek, mindez teljesen természetes volt akkoriban. „Minden
saját-, önszervező volt, nem szervezte senki, és abba – mondjam úgy
– akarva-akaratlanul szinte mindenki benne volt, de jól is érezték
magukat az emberek egy-egy ilyen közösségbe’.”87

A korszak egyik jellemző eseményei a különböző állami ünnepek al-
kalmával megrendezett felvonulások voltak: április negyedikén, május
elsején, november hetedikén. Ilyenkor brigádok, üzemek, gyárrész-
legek vonultak fel sorjában, megszabott irányban.
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„Olyan volt, hogy a Városház tértől egészen az Ady-hídig kellett
menni, utána pedig a Hősök terén volt a nagygyűlés, és akkor oda
mentünk vissza. Gyűlés a főutcán.”88 „A középiskolás években, amikor
a húszemeletes helyén lóverseny-pálya volt, mindig felléptünk május
elsején, sorfalat álltunk, vagy kiraktunk szavakat. Itt nem volt
különösebb egyenruha, csak fekete szoknya, fehér blúz, kis kalap.”89

A rendszerváltás előtti, általunk vizsgált korszakban rendszeresen rendeztek felvonulá-
sokat. Az egyik ilyen alkalom április 4. volt, a Felszabadulás ünnepe (a náci megszállás
alól, a szovjet hadsereg által). A másik ilyen ünnep természetesen május elsejére, a
Munka ünnepére esett. Szintén fontos ünnep volt november 7., a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom ünnepnapja is.
Bővebben: http://mult-kor.hu/20080408_aprilis_4rol_szoljon_az_enek

http://kulturport.hu/tart/rcikk/f/0/133445/1
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_munka_%C3%BCnnepe

?

http://hu.wikipedia.org/wiki/A_munka_%C3%BCnnepe
http://kulturport.hu/tart/rcikk/f/0/133445/1
http://mult-kor.hu/20080408_aprilis_4rol_szoljon_az_enek
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A munkahelyhez kötődő szabadidős tevékenységek egy része a
brigádoktól függetlenül is működött. Elsősorban amatőr művészeti
szakkörök adtak lehetőséget a kikapcsolódásra és önmegvalósításra.
A Diósgyőri Gépgyárban például híres szobrász és képzőművész cso-
portok működtek, de ugyanilyen jelentősnek tartották például a pere-
cesi énekkart és fúvószenekart, vagy a színjátszó csoportot, amely a
perecesi szabadtéri színpadon tartotta bemutatóit. A városban több
fotóklub is működött. „Az egyik alapító tagja voltam a miskolci fotó-
klubnak, ‘54-be’, akkor alakult. Ott minden héten pénteken összejöt-
tünk, most is úgy van, dumálunk mit csinálsz, hogy csinálsz? Így.”90

„Hát fotóklubba jártam a Rónaiba, de az sem volt hosszú élet(ű). Ott az
volt, hogy ott mindenki művész volt. Én úgy voltam, hogy a diaképeket
szerettem nagyon, jártam különböző vetítésekre. Én is tartottam
ilyeneket, pl. Erdélyről. Ez a ‘70-es évek elején volt.”91 A vállalatok által
nyújtott szabadidős mintákat illetően, ma úgy tűnik, hogy a leggyako-
ribbak kétségtelenül a nyári üdülések voltak. Az 1960-as évektől
kezdődően ugyanis a nagyobb vállalatok, üzemek üdülőket építettek
dolgozóik számára, ahová aztán beutalóval utazhatott a munkavállaló
és családja. A beutalón és az ellátáson túl bizonyos összeget a
nyaralónak is be kellett fizetni, ám ennek mértéke csak kevés család
esetében okozhatott problémát. Szinte nem volt olyan család, aki ne
töltötte volna nyári szabadidejét valamelyik balatoni üdülőben.
„Egyébként minden évben Balatonnál nyaraltunk, saját gyári üdülőnk
volt, ugye ottan. Ott minden évben ott voltunk, szakszervezeti beutaló-
val fillérekbe került. […] A gyerekek külön voltak gyereküdülőben, elvit-
ték őket. Minden évben mentünk.”92 Társadalmi státusztól és az
üzemek lehetőségeitől függően változhatott, hogy ki és hányszor uta-
zott a magyar tengerhez. A szervezett szabadidő, egyik legelterjedtebb
és legsikeresebb, igaz nem hétköznapi formái tehát a nyári üdül-
tetések voltak. Szinte minden interjúalanyunk beszámolt balatoni
üdülésekről, ez alapján rögtön érthető, mindez hogyan is válhatott a
Kádár-korszak egyik közös élményévé. A ‘60-as évek egyik kedvelt
slágerének első szakasza a következőképpen fogalmazza meg ezt az
életérzést:

90. Interjúrészlet, F. Gy.
91. Interjúrészlet, Cs. B.
92. Interjúrészlet, J. J.
93. Felföldi Anikó-Németh Lehel: Nekem a Balaton a Riviera

Nekem a Balaton a Riviera,
Napozni ott szeretek a homokon,
Nekem csak jó estét a buona sera,
Nem töröm más szavakon a kobakom.93

A szabadidő kapcsán végül nem szabad megfeledkeznünk a korszak
legjellegzetesebb intézményeiről, a művelődési házakról sem. Létrejöt-
tük egyik nem titkolt célja az volt, hogy a munkahelyek által szer-vezett
eseményekről lemorzsolódók gyűjtőbázisává váljon. Így adott volt egy
olyan hely ahol az állampolgár némileg lazább keretek között, de to-
vábbra is a szocialista erkölcs szerint, ellenőrzött formában kikap-
csolódhatott. Az üzemeken kívül, különösen egyes külvárosokban, a
művelődési ház konkurencia híján valóban a szervezett szabadidő leg-
fontosabb helyszínévé vált. Az interjúk során a művelődési házakkal
kapcsolatban leginkább a bálok és a különböző kultúrcsoportok
kerültek előtérbe, ám (láthatóan) intézményi szerepüket a helyszínen
túl csak kevesen értékelték.

Az úttörőmozgalomról, kitekintésként Dárday István és Szalai Györgyi Jutalomutazás
(1974.), valamint Karlaki Orsolya és R. Nagy József Ritka minta: Fehér holló őrs c. filmjét
ajánljuk (2003.).

Karlaki Orsolya tanulmányt is írt azonos címmel Múltunk 50/4., (2005).
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Összegzés
A bevezetőben felvázoltuk a politika, gazdaság- és fo-

gyasztástörténet néhány fontos mérföldkövét. Ezek mellett érdemes
a kultúrpolitika területére is kitekintenünk, mivel a szabadidő
eltöltése szempontjából ez megkerülhetetlen. Ebből a szempontból
az egyik korszakhatárt 1957 jelentette, ugyanis ebben az évben került
le a napirendről a szabadidő állami megszervezésének prob-
lematikája. Természetesen ezután sem bízták a polgárokra az önszer-
veződés lehetőségét, hanem továbbra is, – igaz a kommunista
ideológiától kevésbé áthatva – működhettek a társadalmi csoportok.
1956-ot követően, majd ’63-tól még inkább a különféle irányított tár-
sadalmi szerveződések (a kötelezően elvárt programok, tézisek mellett,
illetve annak vázán belül) sokkal inkább kialakíthatták sajátságos, a
tagság igényeinek megfelelő elképzeléseiket.

A szabadidő kapcsán úgy tűnik, a rendelkezésre álló formák a
legtöbb ember számára megfeleltek, és csak ritkán próbálták
megkérdőjelezni, kitágítani ezek határait. Pedig ahogy arra már az
előzőekben is utaltunk: az élet minden területén – így természetesen
a szabadidővel kapcsolatban is – a hatalom igyekezett kizárólagos
mintákat adni. Egyes esetekben nagyon is elképzelhető, hogy tényleg
önálló ötletekből valósultak meg bizonyos események. Ám az is
elképzelhető, hogy sokan mindezt nem érzékelték, azaz nem érezték
azt, hogy szabadidős szokásaik egy része mégsem egészen saját
akaratukból, hanem mások által kidolgozott tervek szerint válik las-
san hétköznapjaik részévé. (Ezen a ponton ember és társadalom vi-
szonyát illetően igyekeztük elkerülni, hogy egyik vagy másik egyoldalú
fölényeként láttassuk a város vizsgált korszakát. Vagyis nem csak a
felsőbb döntésektől függő, passzív városlakók városaként, akiktől tel-
jesen függetlenül változik Miskolc; de nem is úgy, amely a lakók által
tetszés szerint, helyi döntések nyomán formálható lett volna.)

A „vas- és acél országának” második városa tehát, a nagyszabású
iparosítás nyomán betelepülő tömegekkel, a városegyesítéssel és az új
városrészekkel jött létre. A paraszti sorból felemelkedni vágyó fiatalok,
a háborús ínséget átvészelő népesség számára (is) természetesen
fontos szempont volt a jó megélhetés, és a család boldogulása. Ezzel

szemben az „osztályharc”, ahogyan a hatalom képzelte, az egyszerű
emberek nagy részét kevésbé érdekelte, inkább a különböző
túlélési/megélhetési technikák és praktikák voltak számukra
fontosak. A kommunista, szocialista világrendet építők táborában is
nyilvánvalóan sokféle ember volt: akadtak például idealista vagy hu-
manista gondolkodók, művészek (pl. József Attila, Kassák Lajos
stb.); akadtak a rendszert kritizáló értelmiségiek: „másként gondol-
kodók”; akadtak naiv, jóravaló emberek is, akik hosszabb-rövidebb
ideig hittek az eszmében; akadtak a propagandán és a rendszeren él-
celődő, vagy azokra fittyet hányó, a minimális elvárásoknak látszatra
eleget tevő kisemberek; ahogyan törtető megalkuvók, a hatalom má-
morától vérszagot kapó verőlegények, megfélemlített ügynökök és
besúgók; vagy az előre jutás érdekében a feletteseknek hízelgők is.
Hétköznapi és emberi, bármely korszakra jellemző magatartásfor-
mák, típusok ezek. A kérdés árnyalásaképpen lássunk két rövid, a
pártba való beszervezéséről szóló történet:

„Érdekes volt ez. Én nem voltam párttag, azelőtt mielőtt …-re kerül-
tem, sose. Amikor oda kerültem a …-ba vezetőnek, a párttitkár meg-
keresett kétszer és… üljünk le beszélgetni. Aztán próbált rávenni,
akkor tiltakoztam először. Nem akartam párttag lenni, de aztán a má-
sodik megbeszélésnél, jött olyanokkal, hogy hát mégiscsak J…-kám
…-vezető vagy, neked mégiscsak be kell lépned a pártba. Mondom
rendben van, belépek a pártba. De nem nagy meggyőződéssel léptem
be, mert nem voltam meggyőződve arról, hogy ez a kommunista párt
az én elveimnek megfelel. Azt jelentette, hogy taggyűlésekre kellett
járni, a beszámolókhoz hozzászólni. A párttagok […] az ottani prob-
lémáikat adták elő és próbáltak segíteni rajta stb-stb.”95

„Előzőleg elég sokáig próbáltak minket puhítani, mert ez volt a
párttitkároknak a feladata, mondták, hogy nincs szankció, de éreztük
azért a bőrünkön, hogy igenis van. Egyik munkatársammal beszél-
gettünk, mondom neki, figyelj ide: adjuk meg magunkat, oszt akkor
békén hagynak. Volt egy párttitkár, mondta: úgyse hagynak békén a
központi pártbizottságból benneteket. Látjátok: én nem zaklatlak ben-
neteket, de nekem is az a javaslatom, hogy lépjetek be. De csináljátok
úgy, hogy ne hiányozzatok egyszer, vagyis folyamatosan három gyű-

95. Interjúrészlet
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lésről, mert akkor már pártfegyelmit kaptok. Eljöttök kétszer, vagy
egyszer jöttök, egyszer nem, abból nincs semmi. Legfeljebb majd én fi-
gyelmeztetlek benneteket, de azt ne tegyétek meg, hogy háromszor
egymás után nem jöttök. Utána békén hagytak bennünket, már akkor
nem zaklattak minket. A párttagok előnyben voltak ott, én hiába dol-
goztam jobban, meg többet termeltem, nem kerestem, a másik többet
keresett, mert ő párttag volt. Ilyen különbségek voltak.”96

A szocialista erkölcs által hirdetett embertípus ideálalakja számos
olyan vonást tartalmazott, amelyet mai szemmel sem tartunk
megvetendőnek (művelt, kultúrált, közösségi ember, aki szorgal-
masan dolgozik és edzi testét). A hiány, a megaláztatás, a szabad-
ságjogok korlátozása, a besúgók és provokátorok világa tehát egyben
baráti és munkacsoportok, vagyis a brigádok világa is, kirándulá-
sokkal, sportmérkőzésekkel, mozikkal, strandokkal és zenés
bárokkal. A vizsgált évtizedek eme különböző aspektusainak egy része
jól, és viszonylag könnyen vizsgálható (pl. levéltári kutatás segít-
ségével), míg mások alig, vagy nehezebben megfoghatók. Az interjúk
során elhangzott elbeszélések és a családi fotók, a korabeli profi vagy
amatőr képek az élet más szeletéről, szeleteiről festenek képet szá-
munkra. Megint mások megragadhatatlanok, olyanok, melyek csak
egy elképzelt, korabeli kandi-kamerával lehettek volna hitelesen tet-
ten érhetők. Az egyik ilyen területre rámutat beszélgetőpartnerünk
is: „pl. a munka, sikeres munka fölötti érzés, sikerélmény. Vagy az,
hogy megdicsérnek, vagy az, hogy kitűntetnek, vagy az, hogy előbbre
léptetnek. Na most ezek, vagy az, hogy egy vasúti akármilyen tengelyt,
vagy forgattyús tengelyt, vagy… az a kovács megcsinált. […] s ha bele-
gondolsz, mert te is valamit csinálsz, és ha abba örömödet leled, vagy
valaki valamilyen elismerést, az valamilyen érzést vált ki belőled, és az
lehet legalább olyan fontosságú, minthogy elmegyünk sörözni
munkaidő [után]. […] Szóval a munka felett érztt jóérzését az embernek,
meg olykor vidámság, vagy épp a keserűségét, mer’ elcseszte, elszúrta,
selejt lett.”

Végül, zárásként, összegzéseként néhány további észrevételt fontos
tenni. Eredeti célunk szerint a városról kialakított negatív képet, mí-
toszokat próbáltuk árnyalni vagy akár cáfolni, úgy, hogy történeti for-
rások mellett elsősorban a hétköznapi embereket szólaltattuk meg. A 96. Interjúrészlet

munka során rögzített, több tíz órás interjúanyag lehetőséget adott
arra, hogy az itt élők szemszögéből is megnézzük, milyen is lehetett a
város ezekben az évtizedekben. A köztudatban máig élő, megle-
hetősen egyszerű és általánosító tudás helyett olyan színes és diffe-
renciált képeket kaptunk, amelyekből e füzet lapjain igyekeztünk a
legjellegzetesebbeket közölni. A politikatörténetet tudatosan kerülve,
illetve azt csak háttérként használva, elsősorban az itt élők menta-
litására, és a mindennapjaikat, a munkát és a szabadidőt
meghatározó jelenségekre koncentráltunk. A kutatás során közel hat-
van interjút készítettünk, tehát majd hatvan különböző élettörténettel
találkoztunk. Ezért szükség volt arra, hogy mindezekből a közös
vonásokat kikeressük, és azokat elemezzük. Így sikerült többek
között a korabeli Miskolc történetével kapcsolatban olyan, máig alig
ismert jellegzetességekre bukkannunk, mint a szabadidő és a
szórakozás kérdése. A szövegek mellé fontosnak tartottuk, hogy
képeket is illesszünk, így ugyanis az olvasó, a néző számára lehetőség
nyílik arra, hogy olyan dolgokat is észrevegyen, amelyek a sorokból
nem olvashatóak ki.

Kis képes kiadványunk, a várostörténeti élményórákat/előadá-
sokat és a kiállítást kiegészítve egy, – számunkra is – nagy vállalkozás
egyik eredménye. Nem gondoljuk, hogy ezzel egy csapásra sikerül
megváltoztatni a városról alkotott képet, vagy az itt élők saját
magukról és városukról kialakított elképzeléseit, de reméljük, hogy
sikerült gondolkodásra késztetnünk a miskolciakat. Vállalkozásunk
tehát csak egyetlen apró, de reményekkel teli lépés egy nagy változást
hozó úton.

Horváth Sándor:
Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években. Nyitott Könyvműhely, 2009.
Horváth Sándor:
Mindennapok Rákosi és Kádár korában. (Nyitott Könyvműhely, Bp., 2008.)
Dobák Judit:
Életmód a Diósgyőr-vasgyári kolóniában. (Néprajzi-antropológiai tanulmány –doktori értekezés, 2008.)
Horváth Sándor - Pethő László - Tóth Eszter Zsófia (szerk.):
Munkástörténet-Munkásantropológia. Napvilág Kiadó, Bp. 2003.
Valuch Tibor:
Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó, Bp., 2005.



Mellékletek
I. KVÍZ: Városok és városképek (a fejekben)

� Melyik magyar város az „uránváros”?

� Melyik magyar város(oka)t nevezték „acélvárosnak”?

� Melyik magyar város a „civis” város?

� Melyik magyar város a „nyitott kapuk városa”?

� Melyik város a „templomok városa”?

� Melyik város a „macskakövek városa”?

� Melyik város a „hűség városa”?

� Melyik város a „nők városa”?

� Melyik magyar város a „napfény” városa?

� Melyik város az „elveszett gyermekek városa”?

� Ismersz hasonlókat?

� Vajon tényleg leírható egy város egyetlen jellemzővel,
jelzővel, egyetlen képpel?

�

Ha legalább három kérdésre helyes választ adtál, olvasd el a továbbiakat!
Ha kevesebb,mint háromhelyes válaszod volt, akkor is nyugodtan folytasd
az olvasást! A helyes válaszok hamarosan megtalálhatók lesznek we-
boldalunkon: www.atjarokhe.hu

Biztos, hogy az uránvárosban minden lakó az uránbányában
dolgozott, az acélvárosban mindenki kohász volt? A templo-
mok városában nincsen más épület templomokon kívül? A
civis városban minden lakó civis, a nőkében nő?



Sztereotípia:

„felszínesen általánosító vélemény, negatív elképzelések és
előítéletek együttese”.

-http://www.idegen-szavak.hu/keres/sztereot%C3%ADpia

A sztereotípia az emberi gondolkodás kategóriákat megalkotó
területéhez tartozik: a különböző kategóriákat kísérő képmás. Míg bi-
zonyos esetekben valós elemeket is tartalmaznak ezek a
sztereotipikus képek, máskor nincsen semmi kapcsolatuk a valóság-
gal. Akár így, akár úgy: a sztereotípiák mindig kiélezésből és eltúlzás-
ból keletkeznek, az egyén pozitív vagy negatív elfogultságát igazoló
kategóriák képszerűsítéseiként. A sztereotípia tehát egyrészt egysze-
rűsíti az észlelést és a gondolkodást, másrészt igazolja, racionalizálja
a kategóriával kapcsolatos viselkedést. Az előítéletes gondolkodás, az
előítéletesség sztereotípiákra épül.

Előítélet:

A bizonyos dolgokhoz kapcsolódó, információhiányon alapuló
előzetes ítéletek, gyakran előítéletekké válnak, amikor az újabb,
annak ellentmondó vagy árnyaló tapasztalatok nem képesek megvál-
toztatni eme ítéleteket. Az előítélet két lényegi összetevője az ál-
talánosítás (túláltalánosítás) és az ellenséges érzés.

A kultúrák közötti és kultúrákon belüli ellentétek, konfliktusok
felerősödése és elmérgesedése, esetenként azok megjelenése is az
előítéletek, sztereotípiák meglétére és működésére vezethetők vissza.
Az ilyen helyzetek nem ritkán vérengzésekbe, háborúkba torkollanak.

A sztereotípiák gyakran törzsi, etnikai különbségtételhez kap-
csolódnak, és a „mi” és az „ők” különválasztása mellett a saját csoport
erényeiről, illetve a másik hibáiról való elképzeléseket is magukba
foglalják. Viszonylag kevés információ is elégnek bizonyulhat ahhoz,
hogy úgy érezzük, az adott hiedelem igaz, mivel a sztereotípia érzé-
kennyé tesz ezen jelekre, míg az ezeknek ellentmondó tényeket haj-
lamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni vagy kivételként értékelni.

Az egyesület “Egyszer volt hol nem volt Acélváros” című projekt-
jének létrejöttét – a társadalomtörténeti, helytörténeti érdeklődésen

túl – a várossal kapcsolatos, a közgondolkodásban erősen meggyök-
erezett, máig ható, negatív színezetű és egysíkú képpel (miszerint
Miskolc csak egy kommunista acélváros) szembeni ellenérzés mo-
tiválta.

A kvízben szereplő, városokhoz kapcsolódó képek között – melyek
egyetlen rájuk jellemző elemmel azonosítják magát a települést, –
azonban nem csupán negatív színezetű, gúnynévvé vált sztereotípiák
vannak. Találunk közöttük pozitív kicsengésűt is (pl. hűség), találunk
továbbá kifejezetten egy jól csengő városimázs megalkotásához ki-
talált kifejezéseket is (pl. nyitott kapuk).



II. Rajzold meg lakóhelyed térképét!

Melyek lakóhelyednek a számodra fontos részei?

Rajzolhatsz épületeket, útvonalakat, tereket, csomópontokat, város-
részeket, szimbólumokat és bármi mást, ami szerinted fontos, ami
szerinted jól megmutatja, milyen a hely, ahol élsz.

Rajzod – amennyiben hozzájárulsz – internetes oldalunkra is felkerül
majd, amely blogként és fórumként is funkcionál. Az oldal pontos
címét egyesületünk weboldalán találod meg:
www.atjarokhe.hu

Rajzodat, festményedet az egyesület postacímére is elküldheted, vagy
e-mail címünkre, digitalizált formátumban:
Észak-Keleti Átjáró Egyesület
3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 8., IX/1.
atjarok@gmail.com

� Hol laksz? Városod, lakóhelyed neve:

� Mióta élsz jelenlegi lakóhelyeden?

� Lakóhelyed mely részeit szereted, és mely részeit nem? Miért?

� Elköltöznél-e egy másik településre? Miért/miért nem?

� Elköltöznél-e lakóhelyeden belül, annak egy másik részébe?

� Neved vagy beceneved:

� E-mail cím:

III. kiegészítő kérdőív a mentális
térképhez



Partnerek:

Miskolci Galéria

Támogatók:
Norvég Civil Támogatási Alap

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Központi Kohászati Múzeum

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány



„Marha keveset jártam be a városba az egyetemről. Amikor randevúra
mentem, mert az mindig a villanyrendőrnél volt. Az volt a fix pont. Hát néha
moziba, színházba. Csak úgy sétálni, úgy ritkán, annyira nem volt szép az
a belváros. […] és ott állt mellette egy másik lány, az pedig a [későbbi] fe-
leségem volt. De jó volt, mert vele lehetett beszélgetni, táncoltunk ugyan, de
aztán beszélgettünk majdnem reggelig, nem is táncoltam mással, ő sem.
Így, elsőre. Aztán utána villanyrendőr meg minden. Így ismerkedtünk
meg.” (Interjúrészlet)

„Ott, hát én elégé csavargó életmódot folytattam középiskolás koromban,
mert sokat mentem. Főutcán volt a Forint, […] a Városháztéren volt a Dom-
inó nevű elhíresült presszó, és akkor ott tanyáztunk minden délután. És
emlékszem rá, hogy mit tudom én egy kóla mellett több órát. […] Forint volt,
igen a színház oldal a villanyrendőrtől a Városháztérig. És akkor az volt a
Korzó egyébként. Ott mindenki megtalált mindenkit, mert: „ó, majd délután
a Forinton találkozunk” és ennyi. […] Az csak már ilyen, hogy Fillér ez nem
volt annyira... én nem emlékszem... de a Forint az Forint volt. Meg a Vil-
lanyrendőr. Ugye ezek voltak a találkozási helyek, pontok. Meg a Dominó.”
(Interjúrészlet)

„…a villanyrendőr az egész objektum: a jelzőlámpák és az ürgetorony, (így
hívtuk). […] Amikor már nagyobb volt a forgalom, ott volt benne az ürge
reggeltől délutánig. Váltották egymást.” (Interjúrészlet)

Az "ürgetorony" a villanyrendőrnél.
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