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Az ózdi Olvasó Egylet és a Dalárda 
Ózdon a művelődési csoportosulások az 1884. november 14-én létrehozott Olvasó 

Egylettel kezdődtek. A vasgyár vezetői a fegyelmezett munka megkövetelése mellett 
szívesen támogatták az öntevékeny művelődési csoportokat, sőt bizonyos előjogokat is 
nyújtottak a kulturális élet szervezőinek. 

A gyár gondnoka, Veith Béla, 1884 őszén kezdte a szervezést. Az előkészítésre bizottságot 
alakított, melynek tagjai Weinling Ferenc gyári tisztviselő, Kablay István főtanító, Bemard 
János hengereyári főmester, Czentner Ignác és Tóth Bálint voltak. Veith Béla a tervezetet 
felküldte Budapestre a vezérigazgatóságnak, s miután az jóváhagyással visszaküldte, gyűlést 
hívott össze az akkori gyártelepi iskolába. Az 1884. november 14-én megtartott értekezleten 
31 személy jelent meg, s ezen a napon megalakult Ózd első művelődési egyesülete. Az 
alapszabály-tervezetet Weinling Ferenc olvasta fel, és azt az alakuló közgyűlés minden 
változtatás nélkül, egyhangúlag elfogadta. 

Az alapszabály néhány pontja: 
— Az egylet címe: Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság Ózdi Felvigyázó-

és Munkásszemélyzet Olvasó Egylete, Röviden: Ózdi Gyári Olvasó Egylet. 
— Az Egylet célja: A rimamuránvi Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság ózdi gyári 

felvigyázó- és munkásszemélyzetének csekély anyagi áldozat mellett szellemi és minden 
tekintetben magyar nemzeti irányú működésére, szív- és kedélynemesítő társalgásra és 
szórakozásra alkalmat nyújtani, és anyagi erejéhez mérten jótékonyságot gyakorolni. 

— A cél elérésére szolgáló eszközök: hírlapok járatása, könyvtár fenntartása, hazafias 
ünnepségek, ismeretterjesztő, műkedvelő és színházi előadások rendezése, hangversenyek 
rendezése országos hírű művészekkel, s a magyar énekművelés ápolása és fejlesztése, nemes 
szórakozásra alkalmas játékszerek tartása. 

A gyár vezetősége 1884. december elején egy tágas helyiséget bocsátott az egylet 
rendelkezésére, élelmezési intézetének épületében. Az egyesület megkezdhette működését. 
Tizenhét év múlva, 1896 júliusában költözhetett az egylet első önálló székházába. A gyári 
főkapuval szemben álló két főmesteri lakást alakították át az olvasóegylet részére. 

1897-ben megszervezték a dalárdát, szervezője és első karnagya Scherffel Lajos társulati 
tanító volt. A dalárda férfiakból állt. A dalosok nőket csak alkalomszerűen tűrtek meg 
maguk között, még a későbbi időkben is. Attól féltek, hogy a nők — mint azt az egyesületi 
jegyzőkönyvben megörökítették — „széthúzást" visznek a dalárdába. A régi dalosok szerint 
a dalpróba bizonyos házastársi „szabadságolást", hetenként kétszeri férjkimenőt jelentett. 
Sőt: fellépések, nangversenyek előtt három-négyszer is. Ilyenkor a dalosok kivonták 
magukat a feleségek ellenőrzése alól. 

Az olvasóegylet dalárdája 1898. február 20-án mutatta be műsorát egy meghívott, kis 
létszámú közönség előtt, elnyerve annak tetszését. A dalárda 1898. március 15-én ezzel a 
műsorral állt először a nagyközönség elé. 

A dalárda tagjai kezdetben saját — általában sötét — ruhájukban léptek fel, csupán 
nemzetiszínű csokornyakkendőt viseltek az egyöntetűség kedvéért. Egyenruhát 1908-tól 
viseltek, Bocskai-sapkával. 

Scherffel Lajos karnagy 19 taggal indította a dalárdát, de 1900-ban elköltözött Ózdról. 
Ideiglenesen Halász Ferenc társulati tanító vette át a vezetést, majd 1901-ben Hanuszik 
Antal — szintén társulati tanító — lett a karnagy. A Magyar Országos Dalosszövetségbe 
1904-ben lépett be a dalárda. 
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Amikor Rákóczi hamvait 1906 őszén Kassára vitték, a miskolci pályaudvaron az éjjel 
beérkező vonatot, melyről — míg csak meg nem állt a szerelvény — tárogatószó hangzott, a 
Hej, Rákóczi, Bercsényi című dallal fogadta a dalárda. 1907-ben Dobsinán, Kossuth Lajos 
szobrának leleplezésekor szerepeltek. 

Hanuszik Antalt 1913 áprilisában elhelyezték Ózdról. Ekkor Joób Sándor gyári tanító lett 
a helyettes karnagy, aki egyben az ózdi evangélikus egyház kántora is volt. A dalárdát 
1915-ig vezette. 1915. március 7-én Becht Ernő Gyula fiatal társulati tanítót állították a 
dalárda élére. 1918-ban az Olvasó Egylet közgyűlése egyhangú lelkesedéssel egyleti 
igazgatónak is megválasztotta, az 1918-toí 1920-ig terjedő időszakra. 

A Tanácsköztársaság első heteiben az Olvasó Egylet vezetősége igyekezett azt nyújtani, 
amit a tagság, a munkásság várt. Most már nyíltan énekelhette a dalárda a jól betanult 
mozgalmi dalokat. Becht Gyula a Vörös ő r s é g parancsnoka lett, de az olvasóegyletet és a 
dalárdát sem hanyagolta el. A Tanácsköztársaság bukása után Becht Gyulát elbocsájtották. 
Távozása után rövid időre vezető nélkül maradt a dalárda, majd 1919 végén újra Hanuszik 
Antalra bízták a karnagyi pálcát. Hanuszik ekkor már az Ózd-vidéki társulati iskolák 
igazgatója volt. Újjá kellett szerveznie a dalárdát. 

Az olvasóegyleti dalárda Tanácsköztársaság utáni, említésre méltóbb szerepléseinek sorát 
1922. január 6-án a putnoki dalosversenyen való közreműködés nyitotta meg, ahol I. díjat 
nyertek. 1924 szeptemberében kétnapos kirándulást rendezett a dalárda Egerbe, ahol az Egri 
Polgári Dalkör húszéves fennálását ünnepelték. Ezen a szereplésen vezényelte a kórust 
utoljára Hanuszik Antal. A társulati iskolák irányítása annyira elfoglalta, hogy nem 
vállalhatta a rendszeres karnagyi munkát. 1924. október 19-én Szedlák Gábor tanítót 
választották meg karnagyul. 

A Magyar Ráaió első ízben 1931. július 13-án adott helyszíni közvetítést az ózdi gyárból. 
Ennek kiegészítéseként Ózd kultúrális életéből is adott Ízelítőt. Ebben a dalárdának jelentős 
szerep jutott. Kiemelkedő eseménye volt a dalárda életének, a Miskolc XII. kerülete által 
rendezett kerületi dalosversenyen való szereplés. Itt 24 dalárda versenyzett mintegy 1200 
dalossal. A kassai dalosünnepélyen, 1939. június 24-25-én, 60 ózdi dalos vett részt, 
szereplésüket szép serleggel jutalmazták. A miskolci daloskerület 1941 szeptemberében 
versenyt és díj-, valamint emlékkiállítást rendezett. Jól szerepelt a kórus itt is. 

A második világháború megritkította a dalárda sorait. Sokat behívtak közülük, frontra 
került a karnagy, Szedlák Gábor is. A kar vezetését helyettesként Szijjártó János társulati 
tanító vette át. Jól összetartotta a megfogyatkozott és kedvét vesztett kórust. 1944-ben 
elszállt a dalos kedv. Hogy a kar teljesen mégsem szüntette be működését, abban nagy 
szerepe volt Parizek Ferencnek, a gyári zenekar akkori karmesterének. A zenekarral együtt a 
dalárda tagjait is összefogta. 

Az olvasóegyleti dalárdából — annak 50 éves jubileumára — Riszner Zoltán karnagy 
alakított vegyeskart, 1948-ban. Az MDP Dalárda és az Olvasó Egyleti Vegyeskar 1949-ben 
„Acélhang" néven egyesült. Később, de még abban az évben a Barátság Énekkar is 
beleolvadt. A hármas fúzió után az egyesület a Liszt Ferenc Művelődési Ház Énekkara nevet 
vette fel. 

A második világháború éveiben az olvasóegylet élete is kritikussá vált, háttérbe szorult a 
népművelő, kultúrális tevékenység, a politika lépett előtérbe. A tagok között sokan voltak 
baloldali érzelműek, akik a szigorú felügyelet mellett is agitáltak a háború ellen; később a 
nyilas hatalom gyöngítése, a vasgyár leszerelésének megakadályozása érdekében. A nyomás 
azonban olyan volt, hogy a bevonulás állandó veszélyével súlyosbított helyzetben kevesen 
mertek határozottan szervezkedni, nem mentek tovább a szimpatizálásnál és a fel nem 
fedezhető apróbb szabotázscselekményeknél. Az olvasóegyletben egy szabotázsakciót 
jegyeztek fel. Az egylet kerthelyiségében elhelyezett hangosító berendezésben — egy 
bedugott szeggel — rövidzárlatot idéztek elő. 1944 szeptemberétől gyűléstilalom volt. Az 
olvasóegyletben gyakorlatilag megszűnt a kultúrális munka. A nyilas szervezet itt tartotta 
összejöveteleit, a vasgyár hadiüzemi parancsnoksága is ide rendezkedett be. 

1944. december 20-án szabadult fel Ózd. Ezek után az olvasóegylet vezetősége elsősorban 
azt tartotta fontosnak, hogy az intézmény létét meghosszabbítsa. Népművelési tevékenysége 
az idő múlásával nullára csökkent. 

1949. június 26-án, 65 évi működése után elérkezett az olvasóegylet záróközgyűlése. A 
vezetőség e sorsdöntő eseményre egy emlékeztetőt állított össze, amely egyebek között az 
alábbiakat tartalmazta: „Felszabadulás után a kultúrtevékenységet a két munkáspárt vette 
kézbe, de tevékenykedett az Olvasó Egylet is. 1947-ben pedig a NIK által fenntartott 



kulturális osztály. így a helybeli kultúrcsoport tevékenysége, valamint a vendégszereplő 
társulatok, kitűnő, orszgos hírű művészek szerepeltetése a kulturális ügyosztály irányítása 
alá került. A mozgófénykép-színház, amely a múltban az Olvasó Egylet irányítása alatt állt 
1946. november l-ig, az SZDP vezetése alá került. Jelenleg a Mozgóképüzemi Nemzeti 
Vállalat irányítása alatt van . . . 

A népi demokrácia 4 éve alatt eljutottunk oda, hogy Ózd kulturális fejlődésében 
akadályok jelentkeznek, amelyeket el kell hárítani az útból. Az Olvasó Egylet eddig megtette 
kötelességét, szem előtt tartva az ózdi vasgyár dolgozóinak kulturális és szociális szükségle-
tét, azonban napjainkban az előbb említett feladatnak már nem tud 100% -ig megfelelni, mert 
a kultúrmunkát a helybeli kultúrális osztály végzi. 

Most, az ipari szakszervezetek létrehozása idején elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy a 
korábbi fejlődés biztosítása céljából a szakszervezetek felé forduljunk és átadjuk eddig 
végzett munkánkat a további fejlődés érdekében (jelen esetben) az ózdi vasipari szakszerve-
zetnek. A Vas- és fémmunkások Szabad Szakszervezete most is az Olvasó Egyletben székel. 
Az Olvasó átadja összes ingó vagyonát a Szakszervezeteknek, valamint az épületre való 
jogát, melyet a szakszervezetnek kell az RMST jogutódával, az Ózdi Vasgyár Nemzeti 
vállalattal rendezni a kollektív szerződés által biztosított jogok alapján." 

A közgyűlésen 250 fő vett részt. A tagság a feloszlatást tudomásul vette. Egyesek némi 
nosztalgiát érezve, s azt jósolva, hogy az egylet nélkül üres lesz az épület, mások 
bizakodással tekintettek a ház jövőjére. A Vasgyár dolgozói körében egyre-másra szerveződ-
tek a kultúrális csoportok. Felmerült a gyári művelődési verseny rendezésének igénye is. 
Mindez 1952. december 27-én és 28-án valóra is vált. A meghirdetett kulturális vetélkedőre 
94 csoport nevezett be, s azt olvasóegyleti székházban rendezték meg. Az intézményt ekkor 
már a szakszervezeti bizottság irányította. A szakszervezeti bizottság és a vállalati kulturális 
osztály arra törekedett, hogy az olvasóegylet megszűnése után semmi zökkenő ne következ-
zék be a kulturális, népművelő munkában. Lekerült a ház homlokzatáról az „Olvasó Egylet" 
felirat, hogy a „Liszt Ferenc Művelődési Ház" feliratnak adjon helyet. 

A felszabadulás utáni első időszak kultúrális mohósága — bizonyos idő múltán — 
természetesen csökkent. Az üzemi kulturális csoportok tevékenysége is kezdett lanyhulni, 
majd megszűnni. Akik azonban az üzemi csoportokban kiválóaknak bizonyultak, helyet 
kaphattak a fejlődő központi csoportban, a Liszt Ferenc Művelődési Ház művészeti 
csoportjában. Amennyire csökkent az üzemegységeken belüli művelődési élet, úgy erősö-
dött a központi, ami végül is a kiscsoportok megszűnéséhez vezetett. 

A nagyüzem és a munkásváros kulturális hagyományainak ápolása és az olvasóegylet 
megalakulásának 100. évfordulója méltó megünneplése érdekében a rendező szervek 
emlékünnepség-sorozatot szerveztek, 1984. június l-jén. Említést érdemel az a kiállítás is, 
amely az olvasóegylet történetét mutatta be 1884-től 1949-ig. 

Kerékgyártó Mihály 

Hévizálunk, hévizálunk? 
Sűrű, fehér köd ül a hévizi tó felett. Alig látszanak ki az épületek — és sajnos, leégésük után 

a roncsok —, a híres indiai tündérrózsa, ez a különleges egzotikus növény sem látható most. 
Néha elővillan egy-egy fürdősapka, viselője nem törődve a tízfokos hideggel, úszkál a meleg 
vízben, a fejét jótékonyan védi a vízből felszálló pára. Ebben a vízben megélne a világ 
legnagyobb virága, a dél-amerikai Amazonas folyóban élő Victória regia is. Próbálkoztak 
már vele, meg is eredt, de kétméteres leveleit összetörte az északi szél. Ez még a múlt század 
végén történt, most már bizonyosan megoldható lenne üvegfallal körülzárt, széltől védett 
területen. Nagyon emelné Hévíz vonzerejét. 

A tóból naponta 86 400 hektoliter víz hömpölyög a levezető csatornán keresztül a Zala 
folyóba, majd azzal együtt a Balatonba. Vizében itt is ritka, melegvizű növények élnek. Egy 
séta a partján, addig, ahol megkezdődik a Kisbalaton nádas, berkes világa, szép élmény. Ma 
ugyan már nem láthatók itt pl. bivalyok. Valaha egész csordát tartottak a Festeticsek, a 
Keszthelyen székelő hercegi család, és ezek az ősvilági állatok tiprással tüntették el a lefolyó 
csatornából az odaáramlott tőzegkorpát, amelybe olyan nagyszerű beleásni magukat a 
reumás betegeknek a tó sekély részein. Akadályozták a tőzegcsomók a víz lefolyását; a lefelé, 
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