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GYUKITS GYÖRGY 

Bükkszentkereszt – Borsod Svájca 
Egy kutatás margójára 

Egy szociológiai felmérés során ismertem meg a Bükk hegyei közt 
megbúvó települést. Eddigi kutatásaim terepei a téma sajátosságaiból 
adódóan többnyire nyomornegyedek, cigánytelepek voltak, melyek nagy-
ban meghatározhatják a település arculatát, mint például a miskolci Lyu-
kó, az ózdi Hétes vagy a taktaközi cigánytelepek, ám akár egy egész régi-
óét is, mint amilyen az északkeleti. Bükkszentkereszt azért volt számom-
ra érdekes, mert nagyon nem illik bele a fenti képbe.  

 
A múlt 

Egy település nem érthető meg múltja nélkül, ezért foglalkoznunk kell 
ezzel a kérdéssel, a meglepően gazdag szakirodalmi anyag alapján most 
elsősorban a főbb társadalmi és demográfiai változásokra koncentrálva.  

Bükkszentkeresztet Újhuta néven Szimonidesz János alapította Mária 
Terézia uralkodása idején az 1770-es évek közepén. Az eredeti lakosok 
döntő többségében katolikus szlovákok, akik üvegkészítéssel foglalkoz-
tak. Újhuta a Bükk hegységbeli ún. hutás települések sorába illeszkedik, 
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mint amilyen Óhuta vagy Répáshuta. A hutás településeken az üvegkészí-
téssel foglalkozó népesség, legalábbis kezdetben, kiváltságos helyzetű 
szakmunkásokból állt, akik „…nem tekinthetők urasági szolgáknak, jogállapo-
tukban különböznek a lakosság többi részétől”1 és adót sem fizetnek. Van 
olyan családnév, mint például az Orliczki, mely a kezdetektől egészen 
napjainkig előfordul. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a sok hányattatás, 
elköltözés ellenére létezik folytonosság is a település lakossága körében. 
Az üveggyártás megszűntével, az 1800-as évek elején ugyanis sokan el-
költöztek. Akik itt maradtak, azoknak a megélhetési forrása továbbra is 
az erdő maradt, favágókká, mészégetővé lettek, de a fuvarozás is jelentős 
kereseti forrássá vált. 
 

 
Jellemző a cserekereskedelem a bükki falvak és az Alföld között,2 

ugyanis a bükkben az élelmiszert, de még a kenyérnek való gabonát sem 
lehetett megtermelni, sőt az állatoknak való takarmányt sem, ezért az itt 
élők számára a kereskedelem alapvető fontosságú, melynek leglényege-
sebb eleme: meszet élelmiszerért. 

                                                             
1 Veres László 1989. A Bükk hegység üveghutái. Miskolc. 
2 Viga Gyula 1984. Árucsere. Adatok egy termelési táj körülhatárolásához. In: Sza-

badfalvi József és Viga Gyula (szerk.): Répáshuta, egy szlovák falu a Bükkben. A 
Miskolci Herman Ottó Múzeum Népraji Kiadványai XIII, Miskolc, 171–189. 
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Légyfogó (forrás: Bükki Üveghuták Kiállítóhelye és 
Üvegműves Tájház, Bükkszentkereszt) 

 
Az elköltözés következtében a népesség 

elkezdett drasztikusan csökkenni, ami az 
1831. évi kolerajárvány után érte el mély-
pontját, ekkorra a település majdnem telje-
sen elnéptelenedett: csupán 55 lakosa ma-
radt. A kolera pusztítása igen jelentős, eb-
ben vélhetően az is közrejátszhatott, hogy a 
település ivóvízellátása megoldatlan volt.3 
Majd az ezt követő időszakban részben a 
betelepülésnek köszönhetően a lakosság 

száma ismét növekedni kezdett, és 1848-ra majdnem elérte a 400-at, így 
ekkor már kissé meg is haladta az 1800-as évek elejei maximumot.4 Az 
1870-es évekbeli gazdasági fellendülés pozitív hatással volt a bükkszentke-
resztiek életére, mert növekedett a fakitermelés, így az ebből származó be-
vétel is. Ismét számottevően nőtt a népességszám egészen az első világhá-
borúig, amikorra már meghaladta az ezret (KSH). 

A statisztikai hivatal adatai alapján a magukat szlováknak vallók aránya a 
századfordulóra drasztikusan csökkent, mert amíg az 1880-as esztendőben 
a 629 lakos közül 538 szlováknak vallotta magát, addig 1900-ra a 858-ra 
emelkedő összlétszámból csak 8 a szlovák, ennek hátterében azonban in-
kább a milleniumot megelőző magyarosító törekvések állhatnak. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy a mészkereskedés miatt az itt élő szlová-
koknak mindig is szükségük volt a magyar nyelvre, éppen a kereskedés okán, 
mely olyan jelentéktelennek tűnő dolgokban is megnyilvánult, mint például a 
magyar anyanyelvű területen vásárolt állatok magyar neveinek megőrzése.5 

A világháború nagy fordulatot hozott a település életében, egyrészt a 
veszteségek, másrészt Trianon miatt, ugyanis az itt élő, döntően szlovák 
népesség elszakad, vagyis határ választja el a többi szlovák ajkú 
településtől, ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a lakosság utánpótlása 
megszűnik. Trianon következtében Bükkszentkereszt lesz a legmagasab-

                                                             
3 Veres László 2007. Bükkszentkereszt. Száz magyar falu könyvesháza. Szerk.: Viga 

Gyula; http://sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Bukk-
szentkereszt/index.htm 

4 Veres László 1995. A Bükk hegység üveghutái. Officina Musei 2. Miskolc. 35. p. 
5 Viga Gyula 1969. A Bükk-vidéki falvak 19. századi életmódjához. BAZE–Hont 

Megyei Évkönyv 21. 233–240. 

http://sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/
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ban fekvő településsé, ráadásul kimutatják, hogy a levegő itt nagyon 
egészséges, részben ezért, részben a táj festői szépsége miatt a település 
turistaparadicsommá válik. Népszerűség tekintetében sokat nyom a latba 
a közeli Lillafüred kiépülése, ami akkoriban az elit üdülőhelyévé lesz, ta-
lán nem véletlen, hogy épp itt játszódik a Meseautó című film is. Így tu-
dósít erről 1938-ban a Lillafüredi Fürdőújság: „Régen nem tapasztalt élet in-
dult meg Újhután, mely az utóbbi idők egyik legnagyszerűbb és legkellemesebb nyara-
lóhelyének bizonyult. (…) Pensiók, épületek, vendéglők keletkeztek és a község 
csaknem valamennyi háza berendezkedett a fizető-vendéglátásra.”6 De a korabeli 
elittel való kapcsolataiból is igyekszik a falu tőkét kovácsolni, ennek ékes 
bizonyítéka: „A képviselő-testület egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy vitéz 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter úr őnagyméltóságát Újhuta község díszpolgárá-
vá válassza. Újhuta község ezzel óhajtja kimutatni háláját és szeretetét az ember 
iránt, ki a vitézeket és hadviselteket egy táborba tömörítette, a nemzeti hadsereget és 
annak szellemét kiterjesztette”. 

Talán nem teljesen a véletlen műve, hogy a miskolci bekötőút ez után 
megépül, „és 1935-ben a Magyar Államvasutak gépkocsiüzeme már két autóbuszjára-
tot indított naponként Újhutára”.7 Hétvégeken ún. filléres vonatok indultak Mis-
kolcra az ország különböző részeiről, hogy a Tiszai pályaudvarról buszjá-
ratokkal Újhutára eljussanak, volt, amikor 600-an is felkeresték a települést. 

 

 

A Lilla étterem terasza Bükkszentkereszten (Veres 2007 i. m.) 
 

Az első világháború után még folytatódik a fakitermelés és a mészége-
tés, azonban ez már kiegészül az idegenforgalom adta lehetőségekkel, így 
viszonylag elfogadható megélhetést biztosít az itt élőknek, szemben az 

                                                             
6 Veres László 2006. Üvegművességünk a XVI–XIX. században. Miskolc. 45. 
7 Veres 2006. i. m. 45. 



TÁRSADALOM  
 

 

79 

innét alig negyven kilométerre, a Bükk lábánál elterülő Tarddal, ahol Sza-
bó Zoltán klasszikus szociográfiájából8 tudhatjuk, micsoda körülmények 
uralkodtak az 1930-as évek közepén. Aztán a történelem ismétli önma-
gát, legalábbis az egyik interjúalany beszámolója szerint: „De már olyan 
negyvenbe, már kaptunk egy olyan papot meg tanítót is, akik olyan céllal jöttek ide 
Bükkszentkeresztre, hogy elmagyarosítani. (...) Összegyűjtötték az embereket itt a te-
tőn, és mondta itt a pap, hogy Magyarországon élünk, magyar kenyeret eszünk, ma-
gyarul beszéljünk. És akkor nagyon sok ember magyarosította a nevét. Volt Kohu-
lák, Laucsák, szlovák nevek voltak, de volt félig lengyel is, történelmi nagyjaink ne-
vét vették fel, például Csokonai, Petőfi. (…) Én maradtam Galuska, eredetileg Ha-
luska volt, de mi lefordítottuk Galuskára. (…) Ha nem lett volna erőszakosan, ak-
kor sokkal többen beszélnek itt szlovákul.” 

1940-ben a település neve Újhutáról Bükkszentkeresztre változott. A 
második világháború és a rendszerváltás közötti időszak egyik legfonto-
sabb eseménye, hogy az 1946-os csehszlovák-magyar lakosságcsere-
egyezmény keretében az 1941-es összeírás alapján az 1685 lakosú faluból 
600-an települtek ki ugyan önkéntesen, de jelentős csehszlovákiai agitáció 
hatására. Így emlékszik erre az egyik interjúalany: 

„(Felmenői) szlovákok, anyukám is szlovákul beszél, (…) Itt születtem, itt nőt-
tem fel. Magyar vagyok, magyarnak érzem magam. Az én rokonságomnak a kilenc-
venöt százaléka kitelepült.  

(Hova?) Szlovákiába. (Ezen belül?) Összevissza. Vannak Morvába is. Rozs-
nyóba, akkor Nova Mestába. (Miért költöztek el?) Mert ide szlovákok jöttek agi-
tálni, azokat megfizették. (Mennyien mentek ki?) – Száz. (Mikor?) Negyvenhat 
vagy negyvenhétbe. Ezek, akik innen mentek Szlovákiába, ez az érdekes, ezeket au-
tóval vitték, és akik magyarok jöttek ötven kilós csomaggal. … Aki itt hagyta az 
országot, az hazaáruló, aki kiment ötvenhatba, az is.” 

A szakirodalom és saját interjúk is azt támasztják alá, hogy az elköltö-
zők jelentős része nem igazán lett megelégedve új hazájával, azonban a 
megkérdezettek szerint büszkeségből csak néhányan költöztek vissza. A 
mezőgazdasági szempontból kedvezőtlen adottságok miatt a téeszesítés 
elmaradt. Végül talán a legfontosabb változás, a régi életmód megszűné-
se9 a hatvanas évek végére, mely döntően a mészégetésen alapult. A 

                                                             
8 Szabó Zoltán 1986. A tardi helyzet. Cifra nyomorúság. Akadémia Kiadó – Kossuth 

Kiadó, Budapest. 
9 Bakó Ferenc 1969. A mészégetők életmódja a Bükk hegységben. Egri Múzeum Év-

könyve, 1969. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HEVE_ag-
ria06/?pg=282&layout=s 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HEVE_ag%1fria06/
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HEVE_ag%1fria06/
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munkaképes lakosok jelentős része Miskolcon, elsősorban a nehézipar-
ban talált magának munkát, vagyis ingázók lettek.  

 

 

A mészkemence kibontása (Veres 2006 i. m.) 

 
Bükkszentkeresztről az 1960-as népszámlálás adatai szerint Kristóf10 

számításai alapján Miskolcra ingázott az aktív keresők 28,9%-a. A Mis-
kolc környéki települések összehasonlításában ez az érték közepesnek te-
kinthető. A rendszerváltást követően a régiót és a megyét sújtó szociális 
problémák itt is jelentkeztek: a munkahely elvesztése, az ingázók magas 
aránya, de épp ilyen a népesség elvándorlása vagy a fogyása is. A fenti fo-
lyamatok természetesen hatással vannak a település korösszetételére is. A 
0–14 éves korosztály aránya 1990 és 2011 között szinte megfeleződött, 
míg a 60 évnél idősebbeké nagymértékben növekszik.  

A Bükkszentkereszttel foglalkozó szakirodalom áttekintéséből az derül 
ki számomra, hogy a településen lévő egyenlőtlenségek sohasem voltak 
nagyok. Még az ezerhétszázas években az itt dolgozó üvegművesek, ezek 
segédei privilegizált helyzetűek voltak, az ezernyolcszázas években a faki-
termelés és a mészégetés, a kereskedés biztosan nem tette gazdag telepü-
léssé, de nem is tartozott a legszegényebbek közé. A Bükkben a fuvaros 
az „úr”11 – tartja a mondás, mert annak ellenére, hogy a favágó és a fuva-
ros között nem nagy a társadalmi távolság, sőt e két csoport a házasság 
révén átjárható volt, azért ment a fuvarosnak jobban, mert a mész, a fa, a 

                                                             
10 Kristóf Andrea 2017. A miskolci agglomeráció fejlődési pályája (1970–2015). Törté-

neti Földrajzi Közlemények 5. évf. 2. szám. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó 
Kft., Nyíregyháza. 64–81. 

11 Veres 2007. i. m. 75. 
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gyümölcs (elsősorban az alma) szállításából jelentős haszonra tett szert, 
továbbá mobilitása révén nem volt annyira kiszolgáltatva a helyi viszo-
nyoknak sem. A lakosság jelentős részének ingázóvá válása után a falu la-
kói közötti vagyoni különbségeket a magát szocialistának nevező rend-
szer valószínűleg nem növelte, inkább csökkentette. A rendszerváltást 
követően e tekintetben egymásnak némileg ellentmondó adatok állnak 
rendelkezésre: egyrészt Bükkszentkereszten a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya a miskolci szuburbia és agglomeráció települései kö-
zül a legmagasabb kategóriába tartozik, másrészt az egy főre eső jövede-
lem esetében ugyan felső, de már csak a második legmagasabb kategóriá-
ba, mely azzal magyarázható, hogy a magas iskolai végzettségű miskolci-
ak közül a kevésbé jómódúak költöznek Bükkszentkeresztre. 

 
A jelen 

A falu jelenét elsősorban saját kutatási tapasztalataimra építve szeret-
ném bemutatni, kiegészítve néhány szakirodalmi anyaggal. Mára lényegé-
ben a település elmagyarosodott, melyben meghatározó szerepet játszott 
az, hogy a szlovák háttérbe szorult. Az iskoláskorú gyerekek a település 
szlovák nemzetiségi iskolájában tanulnak ugyan szlovákul, de a tanárok-
kal és az óvoda vezetőjével készült interjú alapján megállapíthatjuk, hogy 
a szlovákot mint idegen nyelvet tanulják, nem a családból hozzák. A falu 
történetének egyik paradoxona, hogy a szlovák kultúra fenntartói a nem 
is olyan régen főleg Miskolcról betelepültek gyermekei, akiknek egyálta-
lán nincsenek szlovák gyökereik. A másik, hogy a település jelenlegi veze-
tése nem pusztán a nemzeti identitás megőrzése miatt ragaszkodik a szlo-
vák nemzetiségi iskola titulus megőrzéséhez, hanem demográfiai okokból 
is. Könnyen lehet, hogy már rég megszüntették volna az alacsony tanulói 
létszám miatt, ha nem lenne nemzetiségi, és ennél fogva már nem lenne 
önálló iskolája a falunak. A saját iskola, és tegyük hozzá óvoda, a telepü-
lés fennmaradásának talán az egyik legfontosabb biztosítéka. 

A miskolci nehézipar rendszerváltást követő csődje után nehéz időszak 
köszöntött az itt élők többségére. Aki csak tudott, nyugdíjba ment vagy 
próbálta kihúzni valahogy nyugdíjig. Ez az idős nyugdíjas generáció az, 
amelyik nosztalgiával gondol vissza a késő Kádár-korra, mint egyfajta 
aranykorra. Az ezt követő generációból nagyon sokan elköltöztek, és 
nem csak az alacsony iskolai végzettségűek közül, mint akiket hiába ke-
restünk a kérdőívezés során, hanem ahogy erre az egyik tanárnő vissza-
emlékezett, szinte alig maradt valaki rajta kívül Bükkszentkereszten az ál-
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talános iskolás osztálytársai közül, pedig akkor még jóval népesebbek 
voltak az osztályok. Ez nagyon fáj az itt maradt szülőknek. Az itt maradó 
nagyszülőkkel készült interjúkból megtudhatjuk, hogy gyermekeik és 
unokáik nemcsak a néhány km-re lévő Miskolcra vagy a távolabbi Buda-
pestre, hanem külföldre is mentek szép számmal, főleg Angliába és Né-
metországba. Az itt maradó idősödő szülők súlyos szociális problémát 
idéznek elő, hiszen valakinek gondoskodni kellene róluk. Értelemszerűen 
minél távolabb élnek a gyerekek és unokák, annál súlyosabb az így előálló 
helyzet. Gondoljunk csak bele, nincs vezetékes gáz, mindenki fával fűt. 
Ez olyan nagy gond, hogy van, aki télire Miskolcra költözik a gyerekéhez, 
majd a hidegek elmúltával, tavasszal visszajön. 

Tapasztalható azonban egy ezzel ellentétes áttelepülési hullám is. Főleg 
Miskolcról, de távolabbról úgyszintén, tipikusan felsőfokú végzettségűek 
költöznek ide, mert Miskolc – ahol esetleg dolgoznak, sokan például a 
Chinoinban – közel van. De az is megfigyelhető, hogy itt vállalnak mun-
kát például „Gyuri bácsi gyógynövényes üzleté”-ben, vagy saját maguk 
kezdenek valamilyen, általában idegenforgalmi vállalkozásba. 

 

 
 
A falu eklektikus építészeti arculata a társadalmi egyenlőtlenségek fok-

mérője is egyben. Az amortizálódott házakban a többnyire idős vagy idő-
södő tősgyökeres bükkszentkereszti lakosok élnek, míg az újonnan épí-
tettekben vagy a felújítottakban a fiatal beköltözők, vagy ahogy itt mond-
ják: az idegenyek. Vannak még azok a jobb módúak is, akik őslakosok, de 
őket jobban elfogadják, mint a beköltözőket, ugyanis az interjúk során a 
gazdasági különbségekből eredő konfliktusok az őslakosok és a beköltö-
zöttek közötti konfliktusokként tematizálódnak. Az anyagi hátterű konf-
liktussal kapcsolatos képet árnyalja, hogyha a jómódú, legyen akár beköl-
töző is, de munkát tud adni az itt élőknek, azt dicsérik, míg, ha legyen 
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akár helyi lakos is, de falun kívülieket alkalmaz, azt mód felett elítélik. Ez 
azzal függ össze, hogy a településen nagyon nagy gondot jelent a foglal-
koztatás. Ezt jól példázza, hogy még a postás is könyvelői középfokú 
végzettséggel rendelkezik. A problémát a polgármesteri hivatal elsősor-
ban a közfoglalkoztatással próbálja enyhíteni. A közfoglalkoztatottak 
azonban többnyire a nyugdíj előtt álló, alacsony iskolai végzettségű, már 
„senkinek nem kellő” lakosokból kerülnek ki, ugyanis nekik már elköltözni 
sem érdemes. Az interjúkból kiderül, hogy van egyfajta életmód- és élet-
felfogásbeli ellentét is a helyi és a beköltöző diplomások között. Ennek jó 
példája a Debrecenből ideköltöző tanárnő, aki nem tud kijönni a helyi ta-
nárokkal, ugyanis mást jelent számára a kultúra, és ennélfogva máskép-
pen képzeli az ismeretek átadását a diákoknak. A konfliktus úgy oldódott 
meg, hogy otthagyta az iskolát, és belépett férje idegenforgalmi vállalko-
zásába. Amiben viszont Bükkszentkereszt különbözik a tipikus borsodi 
településektől, az az, hogy roma népesség híján – a faluban csak egyetlen 
cigány család lakik – a faluban nincs etnikai konfliktus, az iskolában és az 
óvodában nincsenek halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és ezért fel-
zárkóztató programok sem. Ettől is nagyon más Bükkszentkereszt a ré-
gió többi településéhez képest. A falu vezetőivel készített interjúkból ki-
derül, hogy igyekeznek elejét venni az elgettósodásnak, de az elslumoso-
dó régió még így is hatással van a helyi idegenforgalomra. 

 
A jövő 

A fent említett két réteg jövővel kapcsolatos attitűdjei élesen különböz-
nek egymástól. Az öregségükre egyedül maradók nem látják túl rózsásan a 
jövendőt, és egyfajta nosztalgiával emlékeznek a rendszerváltás előtti idők-
re, míg a jómódú bevándorló rétegbe tartozó egyik interjúalany így nyilat-
kozik: „Nekünk ez lenne a jövőnk, hogy a városokból költözzenek ki emberek.” 

Végül hogyan látja a terepen dolgozó kutató a település jövőjét? A leg-
valószínűbbnek azt tartom, hogy az eddigi tendenciák folytatódnak: 
Bükkszentkereszt egy jómódú, elzárt település marad az elslumosodó 
észak-magyarországi régió közepén. 
 
 
(A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartha-
tó és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs háló-
zatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásában valósul meg.) 


