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CSONGRÁDY BÉLA 

Tisztelet az elődöknek 
Várkonyi-Nickel Réka: Rimaiak a gyárak völgyében 

1961-ben Salgótarjánban forgatták a helyi témájú 
Megöltek egy leányt című filmet, amelyet Solymár Jó-
zsef forgatókönyvéből Nádasy László rendezett a 
nógrádi megyeszékhelyen Pap Éva és Végvári Ta-
más főszereplésével. A dráma arról a megosztott-
ságról, viszályról szól, amely a város acélgyári és 
bányatelepi része között olyannyira elmérgesedett, 
hogy a gyári Sanyiba szerelmes bányai Ilonkát egy 
lövés halálra sebezte. Sokáig egy valóságos – ma 
már csak fénnyel jelző – sorompó is állt az acélgyá-
ri út elején mintegy szimbolizálva, hogy ott egy 
másik városrész kezdődik. 

S ez valóban így volt, merthogy a kolónia évtizedeken át kétségkívül 
külön életet élt: abban a sajnálatos összefüggésrendszerben is, ahogyan az 
a filmben megörökíttetett, de még inkább pozitív értelemben. Az északi 
telep társadalma ugyanis a huszadik század közepi államosítás előtt jóval 
fejlettebb szintű volt a város többi területéhez képest. E jelenség megha-
tározó tényezője – mint Várkonyi-Nickel Réka Rimaiak a gyárak völgyében 
című, Egy salgótarjáni munkáskolónia társadalma az államosítás előtt alcímű, 
közelmúltban megjelent könyve is bizonyítja – a Rimamurány-Salgótarjá-
ni Vasmű Rt. tevékenységében keresendő. Erre utalnak dr. Bali János et-
nográfus, kulturális antropológus előszóbeli gondolatai is, amelyek sze-
rint a kötetet Szabó Zoltán nevezetes észak-magyarországi témájú szoci-
ográfiája, az 1938-ban megjelent Cifra nyomorúság ihlette: „…A táj képe 
csak Petőfi után, a múlt század második felében változott meg és ha van 
magyar vidék, melyet a hozzánk már felemásan érkező kapitalizmus átala-
kított, akkor Nógrád e része ilyen. A szén, mely békésen pihent sokáig a 
regényes hegyek alatt, csak néha adván babonás parasztoknak rejtélyes je-
leket, beleszól a tájkép átalakulásába. A romantikus, elhagyott, romokkal 
koronázott vidék hetven esztendő alatt teljesen megváltozott és ipari tájjá 
vált.” Ezen idézet kiegészítéseként Bali János is azt hangsúlyozza, hogy e 
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könyv „egy város, sőt egy egész térség életében, a több mint száz éven 
keresztül legfontosabb társadalom- és életmódszervező intézményéről, a 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. acélgyárról, annak munkáskolóniájá-
ról szól.” A szakember örömmel állapítja meg, „hogy az 1990-es évektől 
megszaporodtak a magyarországi nagyipari munkásság helyi közösségei-
ről szóló történeti, néprajzi és antropológiai írások.” E tendencia meg-
erősödésében „nagy szerepe volt Paládi-Kovács Attila akadémikus kuta-
tói és tudományszervezői munkálkodásának…” 

Várkonyi-Nickel is egyike azon fiatal értelmiségieknek, akik – e szelle-
miségtől bátorítást, ösztönzést kapva – tanulmányaik egy részét, illetve 
doktori értekezésüket ilyen jellegű kutatásoknak szentelték. S miután si-
keresen megvédte disszertációját, annak szerkesztett változata a Magyar 
Néprajzi Társaságnak köszönhetően most könyvformátumban is megje-
lenhetett. Az persze idejekorán leszögezendő, hogy a szerző azért is kö-
tődik szorosan, nemcsak intellektuálisan írása tárgyához, mert édesapja s 
nagyszülei – utóbbiak a mai napig az egykori gyárhoz vezető úton laknak 
– révén személyesen érintett, ha úgy tetszik, érdekelt e témakörben. S er-
ről a mély érzelmi viszonyról a bevezetésben tájékoztatja is az olvasókat: 
„Már gyermekként szerettem hallgatni a családi anekdotákat a gyárról és a 
gyári kolóniáról, hiszen családom férfi tagjai négy generáción keresztül dol-
goztak az acélgyárban. Saját emlékeik szerint mindig arra törekedtek, hogy 
pontosan, precízen, nagy szaktudással végezzék munkájukat és cserébe jó-
létben, társadalmi megbecsülésben éltek. Visszaemlékezéseiket – amelyek 
közé a családon kívüli interjúalanyok élményei is beletartoznak – hallgatva 
nem hagyott nyugodni a kérdés: vajon mennyit szépít az idő az emlékei-
ken? Mit rejtenek a hivatalos dokumentumok? Hogyan viszonyulnak a gyár 
működése alatt keletkezett hivatalos iratok a visszaemlékezők által elmon-
dottakhoz?” E kérdések megválaszolásának egyik feltétele az alapos felké-
szülés, számos tudományterület összehangolása, gazdag hazai és nemzet-
közi szakirodalmi, módszertani háttér, adatbázis, sajtóanyag feltárása, meg-
ismerése volt, s csak ezek után következhetett a több évig – 2008-tól 2016-
ig tartó kutatómunka, illetve az adatrögzítés és feldolgozás. Az objektív 
forrásokra azért is volt – és van – szükség, mert a kérdőívek „vallomásai”, 
a beszélgetőpartnerek eltérő benyomásai, alkalmasint traumái olykor átha-
tolhatatlannak tetsző falként magasodnak napjaink és a múlt közé. 

A szerző a munkásság – mint tömegében meghatározó réteg – életkö-
rülményeinek, -módjának elemzése során a salgótarjáni acélgyár szocialis-
ta átszervezés előtti működésére fókuszált, vagyis az 1930-as évek végétől 
a következő évtized közepéig tartó időszakot állította érdeklődése, figyel-



SZEMLE 
 

 

104 

me középpontjába. Ez azonban nem „mentette fel abbéli kötelezettsége” 
alól, hogy áttekintse a gyáralapítás 19. századi mozzanatait, majd a máso-
dik világháborúig terjedő – az első világégés és Trianon által befolyásolt – 
tendenciákat. Sőt – nagyon helyesen – e folyamatot beillesztette Salgótar-
ján bányászat- és ipartörténetébe, az 1922-ben várossá nyilvánított tele-
pülés polgárosodásának, infrastrukturális fejlődésének egészébe. 

A könyv mondandójának gerincét A vállalat szerepe a munkásság életében, 
a Közösségi élet és magánélet a kolónián, illetve a Kitekintés című három, vi-
szonylag nagy terjedelmű fejezet képezi. Ezek azonban további „beszé-
des” elnevezésű, illetve tárgyú részekre tagolódnak. Többek között szó 
esik a társadalombiztosításról (betegség, baleset és nyugdíj felosztásban), 
a vállalati gondoskodás terepeiről, a munkásjóléti, egészségügyi intézmé-
nyekről, az acélgyári munkások életszínvonaláról, a különböző juttatások-
ról (lakás, szén, tűzifa, villany, föld, egyéb), a munkakörülményekről, a 
képzésről, a nevelésről, a munkáslakásokról, a telepi hierarchiáról, a kö-
zösségi és magánélet színtereiről, megjelenési módjairól, a viselkedési 
normákról, a családi életről és a gyermekvilágról, a vallásosságról, az ut-
caképről és a köztisztaságról, az öltözködés, a szabadidő eltöltésének le-
hetőségeiről, a sport és a kulturális élet kérdésköréről. 

Mindegyik érdekes, sőt tanulságos olvasmány, valamennyi sokat 
mond életmódról, szokásokról, a rimaiak önképéről, identitástudatáról, a 
dinasztiákról s az acélgyáriak elhelyezkedéséről Salgótarján szélesebb tár-
sadalmában. Máig tartó hatását tekintve azonban a vallásosság, az iskola 
és a kultúra ügye részletesebb kiemelésre is érdemes. A város és a gyár 
valláserkölcsi alapon álló vezetői 1927-ben kezdték el a tárgyalást a legna-
gyobb lélekszámú római katolikus közösség új hitéleti helyének megépí-
téséről. A napjainkban is sokak által látogatott templomot – amelyet 
1936. május 17-én avattak fel – a munkások védőszentje után neveztek el 
Szent Józsefről. Az rt. országos szinten és Salgótarján településen belül is 
jelentős mértékben hozzájárult az oktatás intézményi kiépítéséhez. Már a 
19. században is volt az acélgyári telepen elemi és iparostanonc-iskola. Az 
1929. november 5-én felavatott új, modern berendezésekkel ellátott ele-
mi iskolát – amelyet a gyár tartott karban és tisztán – a tanfelügyelők or-
szágos szinten is példaértékűnek minősítették. Képesítés nélküli pedagó-
gus sohasem dolgozott a társulati iskolákban. A már évtizedek óta, s ma-
napság is Petőfi Sándor nevét viselő általános iskola hovatovább egy év-
százada egyike a város legszebb épületeinek. 1878-ban alapult az acél-
gyárhoz köthető első kulturális szerveződés, az „Altiszti és munkás olva-
sókör”, akkori nevén a Lesenverein. A Salgótarjáni Gyári Tiszti Kaszinó 
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1888. január elsejével kezdte meg működését. Az olvasót és a kaszinót 
zárt híd kötötte össze, amelynek alkalmankénti megnyitása a munkások 
irányába tett szimbolikus gesztusnak is volt tekinthető a vállalatvezetés 
részéről. Az olvasóegylet felügyelete mellett 1879-ben alakult meg az 
acélgyári zenekar, 1892-ben pedig a dalárda. Mindkettőnek van utódja 
még napjainkban is egyrészt Bányász-Kohász Fúvószenekar, másrészt 
Bányász-Kohász Dalkör néven. Külön fejezetet képez az olvasóegyletből 
kinőtt – országosan is első – munkás-színjátszócsoport, amely 1887. júni-
us 19-én a tekepálya szabadtéri helyiségében mutatkozott be Gerő Ká-
roly Vadgalamb című darabjának magyar nyelvű színre vitelével. A mű-
kedvelő, öntevékeny színjátszás fellegváraként számon tartott műhely ké-
sőbb, az 1848/49-es centenárium idején Petőfi Sándor nevét vette fel és 
a szocializmus első évtizedeiben színházpótló szerepet töltött be a város-
ban. Ennélfogva a 2012-ben létrejött Zenthe Ferenc Színház joggal veze-
ti vissza gyökereit a Petőfi színjátszókig, annál is inkább, mert a már – 
mint a könyv is említi – 1939-ben a csoport élére került egy alig huszon-
hét éves rendező, Vertich József, aki társaival sok-sok éven át vezette or-
szágos sikerekre is a csoportot, s akiről jelen század elején Salgótarjánban 
színpadstúdiót neveztek el. Ez a szakmai közösség tekinthető a Zenthe 
Ferenc Színház közvetlen elődjének. 

A könyv mindegyik részfejezete lényegre törő, frappáns összegzéssel 
fejeződik be. A kötet elején helyet kapott a szerző munkáját segítő, néven 
nevezett személyeknek, közösségeknek kifejtett köszönetnyilvánítás, a 
végén pedig a forrásmegjelölések mellett a gazdag irodalomjegyzék olvas-
ható. A címlapra – amelyet Szilágyi Levente tervezett – Spannraft Ágos-
ton A salgótarjáni acélgyár látképe 1896-ban című, imponáló méretű olajfest-
ménye került találó illusztrációként. A Magyar Tudományos Akadémia 
támogatásával megjelent könyv – amelyet Ispán Ágota Lídia szerkesztett 
– angol nyelvű summázattal zárul. 

Várkonyi-Nickel Réka munkája a nyilatkozók esetenként értelemsze-
rűen elfogult, rimai büszkeséget tükröző véleményének közzététele mel-
lett a tudományosság széles eszköztárának célirányos, tudatos alkalmazá-
sával mindvégig az objektivitásra törekedett. Ugyanakkor minden sorából 
sugárzik az elődök munkája iránti tisztelet, a múlt megőrzésre, továbbél-
tetésre érdemes értékeinek megbecsülése. S érződik nem kis nosztalgia is 
a gyártörténet államosítás előtti időszaka iránt. A legnagyobb szomorúsá-
got azonban – s nemcsak a szerző, hanem lényegében minden salgótarjá-
ni lakos számára – az acélgyár, a későbbi, még nagyobb létszámú kohá-
szati üzemek – a rendszerváltás utáni privatizáció „eredményeként” be-
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következett – fokozatos leépítése, majd megszüntetése jelenti. Erre utal-
nak Bali János meghatóan szép sorai is: „2014 februárjának végén, mi-
után az akkor 143 éves salgótarjáni acélgyár végleg bezárt, az üzem nagy-
kapuja mellett mécsesek és gyertyák jelentek meg. A munkásdinasztiák 
még élő képviselői átvirrasztották az éjszakát, ahogy egy százéves, szám-
talan dédunokát hátrahagyó családtag holtteste mellett szokás…” 
 

(Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 2017) 
 
 

HANGÁCSI ZSUZSANNA 

Bűn? És bűnhődés? 
Grendel Lajos: Bukott angyalok 

A betűkedvelő embernek egy idő után lételemévé 
válik az olvasás, a tájékozódás, új történetek be-
fogadásának, megélésének vágya. Némely eset-
ben olyannyira, hogy lépten-nyomon azt keresi, 
mikor mélyedhet el, akár csak néhány perc erejéig 
egy vers, novella, regény hangulatában. Az ilyen 
embereknek gyakran már gyerekkorukban sajná-
latos módon a kezükhöz tapad a könyv, és a taní-
tási óra alatt sem képesek letenni. Felnőtt koruk-
ban pedig még akár egy edzőterembe is elhurcol-
ják magukkal aktuálisan kedvenc olvasmányukat. 
Képzelje csak el a kedves olvasó, amint embe-
rünk egy napjainkban nagy népszerűségnek ör-
vendő edzőteremben (tudják, ahol azok a közép-

kori kínzóeszközökre emlékeztető gépek sorakoznak óriási tükrökkel fű-
szerezve) két izzasztó emelés, felhúzás között a lapokba mélyedve éli ki – 
a terembeliek szemében mindenképpen – különös vágyait. Én már láttam 
ilyen embert. A tükörben. 

Amióta edzőterembe járok és ott (is) olvasok, újraértelmeződött szá-
momra a „jó könyv” fogalma. Jó könyv az, amit nehezemre esik letenni 
az edzőgyakorlatok között, és bár az edzés is nagy szerelem számomra, 
alig várom, hogy 4x12 súlyemelés után újra a kezembe vehessem. 


