
E g e r  és Salgótarján  

a két v ilá g h á b o rú  között
Szabó Zoltán Cifra nyomorúság című szociográfiájának megjelenése

alkalmából

A  két város bemutatása és összehasonlítása a korabeli magyar társadalom 
szinte teljes keresztmetszetét és körképét nyújtja, melyhez képest lényegében 
csak a főváros jelent eltérő nagyságrendet és minőséget. (A pontosság kedvéért: 
egyes, más történeti alapokon kifejlődő dunántúli és alföldi társadalomszerve
ződési formák is további változatoknak tekinthetők.)

A  két város a földrajzi közelség és hasonló nagyságrend ellenére alapvetően 
és szinte minden szempontból különbözött egymástól. Míg Eger a magyar 
feudalizmus és katolicizmus „védőbástyája” volt évszázadokon keresztül, Sal
gótarján jellegzetesen tőkés képződmény. Gazdasági alapjuk, társadalmi szer
kezetük és kultúrájuk is ennek megfelelően a modernizációs folyamat szélső 
pólusain helyezkedett el. Talán éppen ezért, szinte modellszerű pontossággal fi
gyelhető meg bennük a tőkés fejlődés megkésettsége és a magyar társadalmi 
struktúra minden szintjén meglévő kettősség. Eger -  mint Szabó Zoltán írja -  
„külsejében csinos” , de belsejében a magyar társadalom legjellemzőbb hibáit 
magában hordozó város. A  salgótarjáni városkép pedig a magyarországi kapi
talizmus három korszakának lenyomata.

Eger urbánus külsőségei nem párosultak korszerű gazdasági tartalommal. 
A városnak sem ipara, sem számottevő kereskedelme nem volt. Az ipartelepítő 
tényezők (ásványi kincsek, ipari hagyományok stb.) hiánya, a nem túl szeren
csés forgalmi fekvés nem biztosított ehhez kedvező feltételeket. Biztosíthatott 
volna viszont a közigazgatási szerepkör és a kulturális hagyomány. Ez a ha
gyomány azonban -  egyházi és arisztokratikus színezetű lévén -  a tőkés típusú 
fejlődéshez nem tudott, nem is akart alkalmazkodni. A  hagyományt képviselő 
egyházi és világi vezető réteg érdekeivel egyenesen szembenállt egy ilyen fej
lődés gondolata. Egyszerűen belátható ez a város térbeli és társadalmi szerke
zetének ismeretében.

A  város középpontjában helyezkednek el a templomok, az egyházi épületek 
és a középületek. Ezek közvetlen közelében voltak a legnagyobb egyházi és vilá
gi előkelőségek palotái és magánházai. Körülöttük, de még a belváros területén, 
koncentrálódott az egyházi és világi méltóságokhoz buzgón igazodó kisszámú és 
heterogén, de mégis zárt középosztály.

Róluk írja Szabó Zoltán, hogy „a magyar úri társadalom dzsentroid típu
sához tartoznak és őseiknek kutatása a faji keresztezettség maximumára kitűnő 
példa lehetne. E  jórészt német, szlovák, délszláv származású és a magyar úri- 
sághoz asszimilálódott réteg természetesen urabb az úrnál... Ők azok, akik 
jobban védik a nemesség örökbefogadott hibáit, mint amennyire a nemesség 
védené.”

A  barokk és álbarokk belváros közepétől alig néhány száz méterre, átmenet 
nélkül -  mint döbbenetes kontraszt -  húzódik a másik Eger, a falu, a „hóstyák” 
világa, óriási fecskefészkek gyanánt tapadva körös-körül a városra. A  faluöv
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feladata a város élelmiszer-ellátása volt, kivitelre kevéssé termelt. Ez az egyik 
magyarázata annak, hogyha fizikailag kicsi, társadalmilag annál nagyobb távol
ság van a belváros és a külváros között. E  paraszti külváros társadalma sem 
egységes, de a módosabb rétegek számára is egyértelműen lehetetlen volt az 
„úri társaságba” való felemelkedés. A  legszegényebbek pedig -  a cigánysággal 
azonos életnívón -  teljes kilátástalanságban, vagyon, állandó munka és jöve
delem nélkül, pincelakásokban, tufakőbe vájt odúkban tengődtek. Ha Magyar- 
országon átalában nem volt, Egerben különösen hiányzott az a közvetítő -  pol
gári -  társadalmi közeg, amely az alsóbb osztályok kollektív mobilitását elő
segíthette volna. A  középosztálynak természetesen nem is volt szüksége ilyen 
alulról jövő utánpótlásra. Úriságát épp ezzel a távolságtartással tudta önmaga 
számára is definiálni.

Eger gazdasági struktúrája tehát évtizedeken keresztül semmit sem változott. 
A város -  és a megye -  uralkodó osztályai (és közvetve az őket kiszolgáló ré
tegek) az egyház és az állam fizetett alkalmazottai voltak, akik számára lehet
séges és kényelmes alternatíva volt a tőkés gazdasági struktúrába való betago
lódás elodázása. A  gazdaság és a társadalmi szerkezet mozdulatlansága a kul
turális magatartást is konzerválta. Eszerint a kultúra kevesek privilégiuma, 
amely nem arra való, hogy másokkal is megosszuk.

Salgótarján egészen más világ; másképpen torz. Száz évvel korábban még 
ismeretlen porfészek. A  múlt század végéig több bányavállalat és három ipari 
üzem települ meg a szűk völgyekben, 1922-ben nyilvánítják várossá.

A város története tulajdonképpen a bányászat és az ipar története. Előbb 
épültek a bányák és a gyárak, utána a hozzájuk tartozó telepek. Az üzemek 
helyét a szén és a domborzati viszonyok határozták meg. A  megmaradó helyen 
épültek az eleinte külön álló telepek, melyek később összenőttek. A  különbség 
azonban továbbra is megmaradtak az egyes telepek között. A  város tulajdon
képpen ezekből a telepekből áll. Közepe nincs, illetve szinte véletlen, hogy a 
szegényes és jellegtelen városmag a telepek mértani középpontjában helyezkedik 
el. Ha Egerben földrajzilag a központ-periféria ellentét „képezi le” a társa
dalmi különbségeket, Salgótarjánban a tulajdonosi és foglalko
zási struktúra mellett az üzemi és ezzel együttjáró telepi hovatartozás mentén 
is szinte hihetetlenül nagy szociális különbségek rajzolódtak ki.

A  legnagyobb vállalatok a szűk völgyben elnyúló város két végén helyezked
nek el. „A z északi részen van a rimamurányi acélgyára, a déli részen a bányai 
telepek, a palackgyár és a Hirsch-gyár. E  vállalatok a város két végén olyanok, 
mint két mágneses pólus. A  salgótarjániak a két pólus erőterében az üzemek 
vonzása alatt élnek. A  két pólus erőterében mintha két irányban akarná szét
húzni a várost”  -  írja Szabó Zoltán. „A z egyes telepek más-más képet mutat
nak. A  déli rész a bányatelep, te palackgyári telep és a Hirsch-gyár telepe szürke 
külvárosi képével szomorú világról beszél. Északon a Rima rendezett útjai, 
modern munkásházai már másféle életről szólnak.”

A  lakásviszonyok meghatározzák és egyben pontosan tükrözik a benne élők 
életviszonyait is. A  tisztviselőházak a város minden részén tágasak, rendezettek. 
Az igazi különbségek a munkásság tömegeinek életszínvonalában és mentalitásá
ban nyilvánulnak meg. A  régebbi bányatelepek lapos házai zsúfoltak, egészség
telenek. „A  házak nem annyira házak, mint inkább ólak. Deszkából ácsolták 
őket, oldalukon gyorsan hamvasszürke lesz a meszelés. Az ilyen négy méter 
hosszú és három méter széles ólban néha együtt van minden, konyha, szoba,
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kamra egy helyiségben. Az ól előtt egy-két négyzetméternyi területen még ker
tet is próbált teremteni a sírnivalóan hiábavaló emberi igyekezet.”

A  palackgyár és a Hirsch-gyár sivár telepei többnyire emeletes barakkokból 
állnak, melyek ugyancsak nem magasabbak egy földszintes háznál. Északon a 
rimamurányi városrész minden tekintetben fejlettebb viszonyokat tükröz. Mint 
Szabó Zoltán írja, „úgy viszonylik a déli részhez, mint Koppenhága az A n
gyalföldhöz" .

Az északi telep munkáslakásai európai színvonalon álltak. Túlnyomórészt 
kétszobás, komfortos lakások, hatalmas erkélyekkel és nagy ablakokkal. A  köz
célú épületek is modernek, jól felszereltek. Itt található az akkori idők egyik 
legkorszerűbb elemi iskolája. Épült egy szép, modern templom, oldalában kul- 
túrház, előadóterem, ferences rendház. A  telep közepén hatalmas kultúrcentrum, 
színházteremmel, süllyesztett zenekarral, könyvtárral, „kaszinóval” , klub
szobákkal. Vannak teniszpályák, játszóterek. Utóbbiak egyikét a várostól kilo
méternyi távolságban az erdőben építette a vállalat. (Ez a népszerű „Dolinka” .)

Az üveggyári, Hirsch-gyári kolóniák és a harmincas években épített korsze
rűbb bányászlakások ellenére a bányatelepek is az akkori átlagkapitalista gon
dolkodásmód városképi lenyomatai. A  rimamurányi városrész fejlettsége azonban 
a vasipari konjunktúra anyagi alapjain „annak a haladó, huszadik századi kapita
lizmusnak az arcát mutat ja, mely nemcsak azzal törődik, hogy a jelenben legjob
ban kihasználhasson anyagot és embert, hanem a jövőt is igyekszik biztosítani.”

Észak és Dél ellentéte a fizetésekben is markánsan megnyilatkozik. Mivel a 
telepi munkások jó része lakbért alig fizet, világítást ingyen, fűtést majdnem in
gyen kap, az ún. kispolgári életstandard küszöbe esetükben 150 pengőnél húz
ható meg. Ennél nagyobb keresete van a rimamurányi munkásság több mint 
felének. Ezzel szemben a bányai munkások és az üveggyáriak esetében az arány 
1:12 , míg a Hirsch-gyári munkások keresete csaknem teljes egészében 150 pengő 
alatt maradt.

Az üzemi munkásság kisebbik hányada nem a kolóniákban, hanem a város 
egyéb területein élt vagy a környékbeli falvakból járt be, a távolságtól függően 
általában hetenként. Munkásszállítás -  a bányászvonatok kivételével -  nem volt. 
Ez a réteg két szempontból különbözik a telepiektől: szociálisan és nemzetiségi 
szempontból.

A  környékbeli magyar paraszt úgy járt be a város üzemeibe és bányáiba, mint 
ahogyan más vidékek szegényei jártak summásmunkára. Számára az ipari 
munka és a bányászkodás szükséges rossz, kényszerűség volt. Az üzemben ők 
végezték a szakképzetlen, piszkos, nehéz munkát, de az üzemen kívül mégin- 
kább idegenek voltak. Noha idejük lett volna rá, hiszen a városban, kvárté
lyon töltötték idejük nagy részét, a zárt, kasztszerű telepi társadalom nem fo
gadta be őket egykönnyen. Minél fejlettebb volt a telep, annál kevésbé. A  pol
gáriasodó rimai társadalom nemcsak a „buta parasztot” , hanem a Hirsch-gyári 
prolit is lenézte.

Jellemző azonban, hogy a bejáró falusi munkások nem is akartak mindenáron 
telepivé válni. Az ő álmuk továbbra is a föld maradt. Ők is lenézték a bér
munka kényszerében élő „éhenkórász” városiakat.

Szociálisan tehát a bennszülött palóc parasztok tömege idegen test volt az 
elkülönült kolóniák világában. Ugyanakkor nemzetiségi szempontból a salgó
tarjáni medence munkássága volt idegen, túlnyomórészt szlovák és német szár
mazású. A  „vendégmunkások”  első hulláma még a bányaművelés kezdetén, a 
múlt század utolsó harmadában jelent meg. A  felvidéki liptákokat a zömében
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német származású ipari szakmunkásréteg beáramlása követte. A periodikus és 
fluktuáló bányaművelés megtartó ereje kisebb volt, de az ipari munkások lete
lepedtek és hamar asszimilálódtak. Szabó Zoltán a harmincas évek végén már 
sajátosan elmagyarosodott viszonyokkal találkozott.

Az asszimilálódott idegen eredetű munkásság néhány évtized alatt a táj 
természetes részévé vált, ugyanúgy, mint a gyárak. (Az ötvenes-hatvanas évek 
fordulóján a már említett általános iskola tanulójaként e sorok írójának sem 
jutott eszébe, hogy Fancsik, Hercsik, Hepka, Sipka, Fridrich, Oszwald, Wilim stb. 
nevű osztálytársai magyar származását kétségbe vonja.) Ugyanígy idegen, zömében 
német (szlovák, cseh) eredetű volt az értelmiség, amelynek három csoportját 
különbözteti meg Szabó Zoltán: a köztisztviselőket és a bányai, illetve a 
rimai tisztviselőket. A köztisztviselőké a legszabadabb réteg, de ők hasonlítanak 
leginkább arra az egész Magyarországon -  mint Egerben is -  tipikus elmagya
rosodott középosztályi típusra, amelynek világát Szabó Zoltán úgy jellemzi; 
kultúralapja német, máza magyar. A  rimaiak kapitalistább, polgáribb és ke
ményebb fegyelemben élő középosztályt alkottak. Életmódjuk és szemléletük in
kább a nagyvárosi emberéhez állt közelebb, mint a vidéki úréhoz. A  bányaiak 
e két típus közt képviseltek sajátos átmenetet.

Eger és Salgótarján két világháború közti állapota tehát teljesen eltérő módon 
ugyan, de csaknem egyforma élességgel világít rá társadalomfejlődésünk évszá
zados gyökerű és máig ható bajaira.

Ezek a következők:
-  a céhes iparból és a kereskedelemből kinövő szerves tőkés fejlődés 

hiánya;
-  az iparra és a kereskedelemre épülő szabad városi társadalmak és kul

túrák kifejlődésének vontatottsága;
-  a megkésve és idegen tőkével, idegen munkaerővel meginduló kapitali- 

zálódás elidegenítő hatása a hagyományos helyi társadalmakra;
-  a hol feudális, hol tőkés, hol egyidejűleg mindkét függés szorításában 

élő alsóbb osztályok és egyének teljes kiszolgáltatottsága, amelyet (a 
főváros kivételével) a szervezett munkásmozgalom sem képes enyhíteni;

-  ahol pedig sem idegen tőkével, sem belső energiáktól vezéreltetve, meg
késve sem indult meg a kapitalizálódás, ott a társadalom felső és alsó 
osztályai között áthidalhatatlanná nőtt a társadalmi szakadék.

Szabó Zoltán egyedül a rimamurányi „gyarmatbirodalom” szociális intézke
déseit nem illette kíméletlen tudományos kritikával (annak is salgótarjáni vi- 
szonyait, szemben a feudális lényegű ózd-borsodnádasdival). Megfigyelései ma 
sem tanulság nélkül valók.

KOVÁCS E N D R E
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