
TÉ
N

YR
Ő

L 
TÉ

N
YR

E
18

2 ALABÁN PÉTER

Társadalmi folyamatok Ózdon  
a rendszerváltozás után

„Ó! Ott Ózdon nem szól az Albioni-adagio.
Vivaldi-hangverseny sem zavar meg,
ott méltóságos harangtornyok helyett
gyárkémények merednek, megölt üzemek
sora mellett mehetsz, itt nem kísért
Palladio, Sansovino, Longhena megépített extázisa!
Tetszhalott kohók1, hengerművek, csendessé lett gépcsarnokok 
mellett visz honi tanulmányutad.
láthatod a „lenini út”, a lenini bolsevizmus,
a túlórázó, kádári Kommunizmus és a krisztusi Communizmus 
nélkül maradt munkanélküli martinászokat,
a proletárokat, a sorstalan, agyonhajszolt asszonyokat,
a jövőtlen gyermekeket, az ingerült, agresszív kamaszokat,
érezheted, már a hasadó hajnalban is: a pálinkaszagot,
a cigarettafüstöt, láthatod a férfiak és nők arcába maródott, 
kialvatlan, dermedt dühöt – – – 
             – – – vízió ez is, vasbeton-„Serenissima”:
a tehetetlenség , a szorongás, a szomorúság szélárnyéka 
sztrájkokban olykor fölszakad,
nos, akkor eljön egy-egy párt szónoka
– fekete Mercedes vagy Volvo hozza –,
szavait megrepedt betonfal, nyersvas, acélhuzal visszhangozza.”2

Dobai Péter költő és író „gyársiratójának” mementóul választott 
soraiban a dezindusztrializáció/posztindusztrializáció helyi folya-
matának életszerű mozaikdarabjai összegződnek. E mozaikok a 
társadalmi differenciálódás metszetei a periférián, ahol a rendszer-
változás nyomán, falun és városon egyaránt, megnőtt – az egyre 
szegényebbé váló – alsó rétegek aránya. A foglalkoztatásból való 
kikerülés napjainkban (is) generációs probléma, ami gyakran végle-
gesnek bizonyul(t). A „kapaszkodási pontokat” jelentő közösségi és 
társas kapcsolatok elsorvadtak, a munka világában való boldogulás 
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3helyét a reménytelenség, a kilátástalanság érzése vette/veszi át. Ha 
ma Ózd főutcáján, a Vasvár úton, délután két órakor – vagyis az egy-
kor dudaszóval jelzett gyári műszakváltás órájában – végigtekintünk 
az arcokon, egy egészen másfajta társadalmi közeg néz ránk vissza: 
ezektől az emberektől teljesen idegen a rendszeres munkába járás 
s vele a munka értékébe vetett hit, és az ezeken nyugvó boldogulás 
reménye. A „kisebbségi többség” arányának növekedése ugyanakkor 
éles kontrasztban áll a demográfiai folyamatokkal, hiszen az életkor 
csökkenése a romák arányának emelkedésével jár együtt. A vers-
részletben megjelenő helyben maradtak tekintete sok mindenről 
árulkodik – nem véletlenül vált az ezredfordulón készült szocio- és 
sajtófotók, dokumentumfilmek témájává. Mára, az „átalakulás” után 
nyílttá vált munkanélküliség újfajta burkoltságot kapott: képzetlen 
tömegek kerültek be a közfoglalkoztatásba vagy a nagyfoglalkozta-
tóknak nevezett, nemzetközi – újabban főként kínai – tulajdonban 
álló összeszerelő üzemek csarnokaiba, akik alig veszik hasznát 
szakmájuknak, képzettségüknek. Sajátos paradoxon, hogy a ver-
senyszférában, a 2009-es gazdasági válságból éppen kilábalva, mára 
munkaerőhiány alakult ki. Bár az ezen kívül eső ágazatokban hasonló 
a helyzet, az „itt ragadtak” számára kínált bérek nem nyújtanak fel-
emelkedési lehetőséget. Az „újraiparosítás” elmaradásával a térség 
stagnálása, megrekedése a fejlődésben, úgy tűnik, állandósul(t) saját 
társadalmi közegében. 

A rendszerváltozás utáni átalakulás: az ipartalanítás, a negatív 
demográfiai folyamatok, a helyi társadalom fokozatos leépülése, 
mindennek a közösségek és az egyének általi megélése, a kollektív 
emlékezetben megőrzött munkáslét képei, a munka korábbi vilá-
gának értékteremtő közege, s a vele szemben kialakuló, dermesztő 
depriváció, a pozitív jövőképet gátló létbizonytalanság, a vidéki 
társadalom válsága, a mélyülő gazdasági és társadalmi egyenlőtlen-
ségek, a kistelepülések hátrányba kerülése, a szociális gettó kiala-
kulása és az egykor munkaerőbázist jelentő aprófalvak kilátástalan 
helyzete stb. csakis „alulról” vizsgálva járulhat hozzá a magyarországi 
dezindusztrializáció folyamatának leírásához és értelmezéséhez. 
A hasonló módszertannal – főként kelet-közép-európai példákon 
keresztül – készült külhoni tanulmányok egyik fő sajátossága a 
szemléleti sokoldalúság, ami árnyaltabbá teszi a vizsgált folyamatok 
társadalomtörténeti elemzését. Ezek az elemzések hozzájárulhatnak 
egy olyan társadalomrajz kidolgozásához, amelynek történeti alapja 
a XX. század végén fokozatosan leépülő szocialista korszak, majd a 
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4 rendszerváltozás és az ezredforduló időszaka. A vidék arculatát hosszú 
ideig meghatározó ipari létesítmények megszűntek, a sajátos tradíci-
ókkal és kulturális értékekkel bíró munkásréteg eltűnt, s a kialakult 
válságrégió(k)ban létesült kisebb utódvállalatok és kényszervállalko-
zások többsége pedig nem bizonyult tartós életűnek, vagy jelenleg 
is fennmaradásáért küzd. A fénykorában mintegy 14 ezer dolgozót 
foglalkoztató Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) leállása, több részre 
szakadása és részleges privatizációja a város helyzetét alapjaiban 
rengette meg, ami az élet minden területén érezhető volt. A város 
peremkörzetei is hasonló helyzetbe kerültek, fejlődésük leállt, új 
lehetőségek kevés helyen adódtak.

Ahogy azt a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
munkatársainak a miskolci Lenin Kohászati Művek bezárásának 
történetét feldolgozó, összehasonlító történeti kutatása is feltárta – a 
kutatás 2015-ben kezdődött –,3 a privatizáció nem hozott megoldást. 
A gazdaságon túlmutató következmények ott is hasonlóan súlyos 
szociális és erkölcsi problémákat hoztak a felszínre, s egyidejűleg 
mélyreható változások mentek végbe az emberi magatartások, tö-
rekvések, kapcsolatok, illetve a felbomló társadalmi kohézió terén 
is. A perifériára került városokban romlottak az élhetőségi mutatók, 
gyengült mind Miskolc, mind Ózd településeken belüli társadalmi 
presztízse.4

A társadalomtörténeti kontinuitás megszakadásának, a felbomló 
hagyományos társadalom átalakulásának folyamatában, érthető mó-
don, az egykori ipari munkásság helyben maradt/rekedt, még élő, 
inaktív tagjai idegennek érezhetik magukat. Keserűen szembesültek 
családjaik szétesésével s az általuk képviselt közös értékek megsemmi-
sülésével. Munkásnak lenni néhány évtizeddel korábban még rangot 
jelentett. Kovács István, a körkeverő kemence 27 éves olvasztárja 
1972-ben még elégedetten nyilatkozott munkája megbecsültségéről, 
értékteremtő jellegéről.5 Igaz, a gyár műszaki és közgazdasági végzett-
ségű értelmiségének már akkor sem volt pozitív véleménye a városról: 
az 1970-es évek végén például a 35 év alattiak, illetve a mérnökök 
körében az elégedettségi szint alig közepesnek volt mondható, ami – 
a helyi egyesületek aktivitása ellenére – a település gyenge megtartó 
erejéről tanúskodott, más városokkal (pl. Egerrel vagy Miskolccal) 
szemben. Azóta az „építő” emberi kapcsolatok kohéziója – főként 
a nagyfokú elvándorlás miatt – tovább gyengült, bár jelentőségét 
a társas kapcsolatok erősítésében, a befelé fordulás elkerülésében 
erőteljesen hangsúlyozták.6 
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5Az ipari örökség megmaradt létesítményeinek, tárgyi emlékeinek 
sorsa ma is kérdéses. Ám újabban – az elmúlás és hiábavalóság gondo-
latán túl – újraértelmezésük is megjelenik. A posztindusztriális társa-
dalom új generációs művészei Európában – reflektálva az elhagyatott 
gyárépületek, az ipari társadalom „túlélőinek” régmúltban gyökerező 
„bájára” – már az 1980-as évektől kezdve nosztalgiával fordultak a 
régi, de alkalmazásukban újjáéledő anyagok felé. A rozsdaövezetek – 
az ún. „barnamezős” térségek még meg nem újult területei – főként 
azokat a városrészeket jelentik, amelyek, bár korábban intenzíven 
hasznosították őket (pl. ipari, közlekedési, raktározási területek 
voltak), immár elhagyatottá váltak, állapotuk leromlott, s csak rész-
legesen kerültek műemlékvédelem alá. Lengyelországban például a 
rozsda – mint dizájn – meghatározó elemévé vált a „fabryka kultury” 
mozgalomnak, és sajátos művészeti egységet teremtett bizarr meg-
jelenítésével: „Az elhagyatottság és elmúlás hangulata, a rozsdásodó 
ablakkeretek, a fali installációk a körülöttük egyre inkább teret hódító 
természettel, az ezüstszürke a vörössel és az enyhe sárgászölddel áll 
éles kontrasztban.”7 Magyarországon az effajta kezdeményezés a 
művészetekben, különösen vizsgált térségünkben, szinte ismeretlen, 
a korrózió látványa által még jobban konzervált, terjeszkedő leromlás 
sokkal inkább egy kiüresedett értékrendű, egzisztenciálisan lesüllyedt, 
gyenge társadalmi kapcsolati hálóval rendelkező és kiszolgáltatott 
rozsdatársadalom képét kelti, mintsem hogy esztétikai hatást érjen 
el. A dezintegrációs folyamatok ellensúlyaként ugyanakkor „az épített 
környezeti keret valamiféle »kulturális akkumulátorként« szolgált: 
még akkor is hitet és energiát [adott], amikor a valóságos munkás 
közösségek felbomlottak, az erkölcsi keretek fokozatosan gyöngültek, 
majd szétestek.”8 

Az épített környezet több helyszínen mégis új funkcióval és 
tartalommal bővült. Erre jó példa a nemrég még könnyűzenei kon-
certeknek helyet adó ózdi acélmű öntőcsarnoka, amely a vasgyár 
egyik utolsó jelképének számít, és mementóul szolgál az utókornak 
az egykori Martin-kemencés acélgyártásról. Állapotromlása efféle 
rendezvények megtartását már nem teszi lehetővé, ezért megeshet, 
hogy végül teljesen az enyészeté lesz. Ilyenformán az egykori, mára 
már nyomokban sem fellelhető épületek után a többi, még romos 
építmény is hasonló sorsra jut, szimbolikusan is elvágva az ipari 
múltat, a bennük vagy környezetükben évek múltán is fellelhető „ha-
szontalan, talált tárgyakra” hasonló sors vár, szinte teljesen „felégetve” 
maguk mögött a kötődés összes formáját, a helyhez mint „megélt 
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6 térhez” fűződő viszonyt. Egy építészi hasonlattal élve: „A felhagyott, 
múltból a jelenbe túlélt épület hasonló az elfeledett, haszontalan, 
újra megtalált tárgyakhoz, a profán, köznapi értelemben vett talált 
tárgyakhoz. A termelés megszűnésével hirtelen értelmét veszti az 
addig egyértelmű. Az ipar kiszolgálására létrehozott terek, szerkeze-
tek a termelőtevékenység nélkül haszontalanok: használók nélkül az 
élet szikrája sincs jelen bennük.”9 A gyár elvesztésével ugyanakkor a 
kulturális örökség átörökítésének lehetősége is megszűnik.

Mint az előzőkben utaltam rá, a nemzetközi összevetés említett 
európai példái jó alapot szolgáltatnak arra, hogy párhuzamba állítsuk 
a kelet-közép-európai rendszerváltozás társadalmi hatásait, ráismerve 
olyan, a vizsgált hazai kistérséget (Ózdot és környékét) is jellemző 
folyamatokra, mint a marginalizálódás, a munkanélküliség, az elszi-
getelődés, a leépülés, illetve a lokalitáson nyomot hagyó, gyakran 
megvetéssel társuló gazdasági és társadalmi stigmatizáció. Az össze-
hasonlító regionális kutatások, valamint az oral history módszer jelen-
tőségét támasztja alá – például – az nemzetközi konferencia, amelyet 
2018. április 18–20. között a Római Történelmi Intézetben rendeztek 
meg, német és olasz történészek részvételével, a dezindusztrializáció 
történeti kérdéskörének legújabb kutatási eredményeiről. A konferen-
cia a „Dezindusztrializáció: Nord-Ovest10 és a Ruhr-vidék strukturális 
átalakulása összehasonlító perspektívában” címet viselte. A két ország 
hajdani iparának „szívét” alkotó régiókkal foglalkozó referátumok11 
konklúziója: e folyamatok erősebb hatást gyakoroltak   egyes régi-
ókra és városokra, mint a társadalmak egészére, hiszen a két régió 
gazdasági, társadalmi, környezeti, városi és kulturális történetében is 
nagyon különböző utat tett meg. Az előadások között Marcel van der 
Linden a „strukturális változás” komplexitását globális kontextusba 
helyezve elemezte.12 Egy gyár vagy üzem történetének jelentősége 
kapcsán ugyanakkor Roberta Garruccio oral history projektje13 az 
olaszországi Sesto San Giovanni (Milánó) kapcsán kiemelte, hogy 
Falck acélműveinek dezindusztrializációjáról átfogó képet csakis 
valamennyi hierarchikus szint és érintett munkavállalói csoport 
vizsgálatba történő bevonásával lehetséges. Az oral history alkal-
mazásának fontosságát a Ruhr-vidék bányászai kapcsán a bochumi 
Német Bányászati Múzeum kutatója, Stefan Moitra is megerősítette. 
2019. szeptember 18. és 21. között, a European Labour History Net-
work (ELHN) harmadik konferenciáján (Institute of Social History, 
Amszterdam) a Kelet-Európa Munkacsoport tagjai és más előadók 
több előadás keretében világították meg szekcióként az emlékezet 
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7és az ipari örökség összevetési lehetőségeit, a társadalmi átalakulás 
kérdéseit a kelet-közép-európai dezindusztrializáció folyamatában, 
vagy éppen a munkásosztály kultúrájának megközelítési módjait az 
átmenet időszakában.14

Az ipari körzetekben végbement átmenet nemzetközi szintű 
összehasonlító vizsgálatára számos kutatási eredmény áll rendelke-
zésünkre. A kiemelhető példákra fókuszálva az észak-borsodi ipar-
vidékhez hasonló poszt-, illetve attól különböző reindusztrializációs 
folyamatokat érdemes összehasonlító módon a kelet-közép-európai 
esettanulmányokon (pl.: Lengyelország, Románia, Szerbia) keresztül 
szemléltetni. Közülük kiemelendő a lengyelországi Krakkó legna-
gyobb városrésze, a 2000-es években a teljes lakosság (2007-ben 750 
ezer fő15) mintegy 30%-ának lakóhelyéül szolgáló Nowa Huta a Lenin 
Acélipari Művek (Huta imiena Lenina, HiL) megnyitásával (1954) 
egykor a „modern emberré válás” szimbóluma volt. Ezt követőn, a 
rendszerváltozás okozta „törés” következtében a marginalizálódás, le-
maradás, a munkanélküliség,16 az elszigetelődés, a romák létszámgya-
rapodása, illetve a leépüléssel együtt járó szlömösödés „stigmatizált” 
hellyé változtatta a század utolsó évtizedében „a szocialista realizmus 
mintáját” jelentő, a „kommunista modernitást” jelképező 225 ezres 
lakosságú (2004) városnegyedet.17

A „szóbeli történelem” mellett a vizualitás forrásértékét növelő 
dokumentumok, fotók, dokumentumfilmek szemléltető ereje 
minden korábbi időszaknál fontosabbnak bizonyult. A társadalmi 
dezintegráció prezentálásán túl ezek az alkotások mára a statisztikán 
és gyakorlati terepmunkán alapuló elemzések szerves részévé váltak. 
A rendszerváltozás után a hazai fotográfia történetében jelentős 
szervezeti és technológiai változások történtek. Az önálló fotórész-
leggel bíró Magyar Távirati Iroda (MTI) részvénytársasággá alakult, 
többmilliós képarchívumát védetté nyilvánították. A fotográfia és a 
sajtó minden területén teret hódított és uralkodóvá vált a digitális 
technika, miközben a magánfényképezés mára új generációs irányt 
vett. A gyűjtemények, kiállítások mellett ugyanakkor számos fotótör-
téneti és művészeti album látott napvilágot, amelyekből a társadalmat 
ábrázoló szociofotók sem maradtak ki. A piacgazdaságra való áttérés 
folyamatának képi ábrázolása Ózd és környéke esetében több kiváló 
fotós munkáit jelzi, amelyek elemzése a társadalomtörténeti vizsgá-
latok részét kell hogy képezze.

Egy történet elbeszélése fényképekkel, képsorozattal, amikor a 
fényképész egyéni elképzelés alapján képekben írja le tanulmányát, 
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8 hosszabb képaláírások nélkül csupán egy-egy rövid címmel megadva 
fotóit – definiálhatjuk ekképp a fotóesszé fogalmát Benkő Imrére 
„formálva”, és valóban: előttünk játszódik le vizuálisan egy korszak-
határ, az Ózdot várossá tevő nehézipar történetének végjátéka, illetve 
ezen időszaknak a fotókon tudatosan (is) prezentált, annak az egyes 
emberek által megélt folyamata. A keserűség, a kétségbeesés, valamint 
a kiszolgáltatottság megjelenése az arcokon, a keserű tekinteteken, a 
művész portréin, amelyekből számos válogatás került már a nyilvá-
nosság elé.18 Benkő Imre képein az egyszerű emberek életvitele vagy 
az említett portrék állnak a középpontban akkor is, ha csoportokat 
fotóz. Akadémiai székfoglaló előadása19 kapcsán fejtette ki alkotásai 
születésének – Ózd esetében is érvényesnek vélt – körülményeit: 
„Az események peremén szemlélődöm, a téma valójában csak ürügy 
számomra, hogy az adott korról elkészítsem jegyzeteimet”.20 Utóbbi 
„jegyzetek” azonban mára kordokumentummá váltak a valóságban 
szinte teljesen eltűnt, vagy csupán romokban létező egykori ipari 
létesítmények történeti világában, miközben az elkapott és/vagy 
megragadott pillanatok mintegy három évtized távlatában a rend-
szerváltozás korának társadalmi mozaikdarabjaivá váltak, illetve az 
egyéni és kollektív életpályák nem csak az illusztráció szerepét be-
töltő, sokkal inkább jelentős forrásértéket hordozó (és szemléltető) 
„eszközei” lettek.

Az 1995 utáni húsz év mintegy 22 fotójával (1996–2016) kiegé-
szített kötet a szerzői előszót és két ajánlót követően tíz blokkban 
(„Kohászat”, „Gázüzem”, „Lakótér”, „Ünnep”, „Gyár”, „Durva henger-
mű”, „Kohóbontás”, „Végjátszma”, „Emlékgyár”, „Tér-Idő”) ábrázolja a 
társadalmi jelenségeket, a szerkezetváltás és a vele együtt járó dezin-
tegráció folyamatát, megannyi arcot felvonultatva. A fotók egyértelmű 
bizonyítékai az 1990 utáni gazdasági és társadalmi változások igazi 
veszteseként lokalizálható közegnek, amelynek szereplői – nemtől 
(nő és férfi), életkortól (fiatal és öreg), származástól (roma és nem 
roma) függetlenül – szembesültek az ózdi kohászat megszűnését 
követő új élethelyzetükkel, a szegénységgel, a reménytelenség állapo-
tával. Mire is gondolhat a gyermeke jövőjén eltűnődő, az Újtelepen 
(Ságvári-telepen) csecsemőjét kezében tartó anya, a – mára megújult 
– Drótos-tetőn utoljára majálisozók vagy éppen a saját munkahelyük 
bontásán dolgozó munkások?21 Benkő képei gondolkodásra kész-
tetnek minket, miközben tudjuk: megnyugtató választ nem lehet 
adni. A város azóta új, igaz, kevés eredménnyel kecsegtető fejlődési 
irányt vett, az ipari épületek eltűntek, megvalósult a többéves előké-
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9születekkel „beharangozott” kultúrgyár (utolsó fotó a kötetben)22, az 
Acélváros” korszaka végleg lezárult. 

A dezindusztrializáció folyamatán belül folyamatosan csökkent a 
szekunder szektorban foglalkoztatottak aránya. Az Eurostat adatso-
raira épülő három mutatószám (az ipari foglalkoztatottak száma és 
aránya, illetve a teljes foglalkoztatottak száma) alapján, valamint a 
fogalom szakirodalmi meghatározásának altípusai közül Magyaror-
szágon – az ezredfordulótól kezdve – ún. relatív dezindusztrializációs 
folyamatról beszélhetünk, miután „a teljes foglalkoztatotti létszám nö-
vekedése mellett az ipari szektor visszaszorult, a szekunder szektorban 
foglalkoztatottak aránya és száma csökkent.”23 A dezindusztrializációt 
ugyanakkor a volt ózdi kistérségben nem követte reindusztrializáció, 
amely az ipari szektornak a teljes foglalkoztatás növekedésére gyako-
rolt hatását igazolhatta volna. A meglévő kis- és középvállalkozások 
eredményei ritkán jelentenek pozitív kivételt.24 

A helyzet később, így megkésve sem változott: az 1999 és 2012 
közötti periódust elemző Hegyi-Kéri Ágnes tipizálásában az érin-
tett észak-magyarországi régió, így Ózd és környéke is az „abszolút 
dezindusztrializáció” kategóriába került, jelezve, hogy mindhárom 
mutató 1999-hez viszonyított adatai (még további) csökkenést 
mutatnak.25 A szerző által – Miskolc-Diósgyőr (vasgyár) kapcsán 
– definiált „depressziós munkaerő-piaci attitűdöket” jellemző hat 
változó a munkaerőpiac megítélésének különbségeit szemlélteti,26 
miközben a mutatók térségi szintre is emelhetők a környező falvak 
által alkotott depressziós térség leírására alkalmazható módon. A fia-
talok előtt a környéken elérhető kevés munkalehetőség, a környezet 
lakosságának alacsony iskolai végzettségű tömegei, a közelben lakó, 
többnyire munkanélküli és kevés munkatapasztalattal bíró társadal-
mi csoportok, a rosszabb egészségügyi állapotú lakosság, a környék 
magas munkanélkülisége, továbbá a leromlott épített környezet, a 
régi gyárterületek új befektetőket, vállalatokat (el)riasztó terepe nem 
csupán a megyeszékhelyen feltárt problémának bizonyultak.

Miközben a mélyszegénység sokarcú és összetett jelenségként tűnt 
fel, a társadalmon kívülre sodródás oka is egyben. Az 1970-es évek 
elején Ózdon a roma családfők még csupán 0,7%-ának nem volt 
munkája, s bár a dolgozók 90,6%-a szakképesítés nélküli személy 
volt, az ipari dolgozók jövedelmének átlaga (több mint kétharmaduk 
esetében 600 Ft) alatt keresve is, munkaviszonyuk ideje jelentősnek 
mondható, többségében (77,4%) természetesen a nehézipari szektor-
ban (kohászat, vasipar).27 A túlnyomórészt kétgenerációs családokban 
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0 még mindig volt 5 fő fölötti, sőt 9 fős gyermeklétszám is. 1974-ben 
11%-os kisebbségi arány mellett a városi tanács 400–500 főre becsülte 
a veszélyeztetett, zömében (kb. 60%-ban) roma gyerekek számát, 
akik közül az előző évben a gyámhatóság 18-at emelt ki, s helyezett 
állami gondozásba.28

Az 1980-as és 1990-es évektől a telepek, volt kolóniák, az azokon 
élők, valamint a telepszerű elrendeződések, közösségek higiénés 
és életmódbeli helyzete közötti különbségekért, az itt élő romák 
társadalomból való kirekesztettségéért meghatározóan ugyanazok 
a paraméterek „váltak felelőssé”. Ide tartoznak: az iskolázatlanság 
– így a képzettség hiánya –, a munkanélküliség, illetve a kisarányú 
foglalkoztatottság, a rossz szociális helyzet – az egészséges életre, 
tanulásra, megfelelő szocializációra alkalmatlan, szűk lakás, a rossz, 
ún. in-door környezet. A szociológiai elemzéseket más, egészség-
ügyi vizsgálatok is alátámasztották. Az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) közegészségtan-járványtan szakor-
vosai és közegészségügyi járványügyi felügyelői, valamint védőnők 
bevonásával végzett, 95 különböző telepen lakó 1266, illetve 30 
telepszerű elrendeződésben élő 935 roma családra (háztartásra) 
és lakóhelyeikre vonatkozóan kérdőíves kikérdezéses módszerrel 
dolgozó, illetve lakókörnyezeti helyszíni higiénés bejárással végzett 
kutatás Borsod-Abaúj-Zemplén megyét is érintette, kimutatva, hogy 
az előzőkben említett hatások „összegződnek, sőt – a telepeken mért 
szignifikánsan rosszabb eredmények alapján feltételezhetően – nem 
kívánatos, egymásra való hatásaikat potencírozó interakciókkal is 
számolni lehet, amelyek révén a vártnál is súlyosabb hatások lépnek 
fel.”29 A szegénység ugyanakkor sajátos „reprodukciós stratégiákat” 
alakított ki, sokszor a túlélés reményében.

Az Ózdhoz tartozó bányászkolónia, Bánszállás egykori rendezett 
környezetére utalnak a keserű memoárok: „[…] a bánya gondnoka 
Urbányi Dezső, majd 1945-ig Eisele Lajos volt. A vezetői lakás a te-
mető mellett volt. Szép épületben laktak, amihez nagy kert tartozott. 
Ide jártunk gyümölcsért, amit pénzért adtak, de magunk szedtünk. 
Tartottak tehenet, és volt egy virágház is. Gyönyörű, nagy vaskapuját 
valakik eltulajdonították és eladták a háború után. Ez a lakás volt 
aztán a fiatalság szórakozásának a helyszíne. Nagy zárt verandáján a 
gyerekek még selyemhernyót is tenyésztettek, amiknek etetéséhez az 
országútról hordtuk az eperfa levelét. Itt voltak a fiatalság gyűlései, a 
hetenként össztáncnak nevezett összejövetelek is, amit szombaton-
ként tartottunk meg. Mellette kosárlabdapálya volt, és itt zajlottak le a 



TÉ
N

YR
Ő

L 
TÉ

N
YR

E
19

1május 1-jei majálisok is. […] A földek minden centiméterét megmű-
velték a dolgos emberek. A telepiek a bányához tartozó haldányokat 
és egyéb területeket felosztották, művelték. Minden lakáshoz kiskert 
is tartozott. Itt voltak az állatok óljai, a pince és a szenesláda. A meg-
maradt kis területeken répát, zöldséget, zellert, karalábét termeltek. 
Akkor még nem volt zöldséges bolt. A Sajóvárkonyon termelő 
bulgár, akinek földje a várkonyi vasútállomás alatt volt, a Hangony-
ból30 öntözte a földjét, hetente hordta a friss árut, nyáron dinnyét is.  
A Hangony akkor még tiszta volt, a fiúk fürödtek is benne.”31

A telepen ma már szinte teljes mértékben csak romák élnek, egy 
kialakult lakóközösségben, lakócsoportban. 2001-ben még 656 lakos-
sal a negyedik legnagyobb szegregátum volt Ózdon, ahol a 14 éven 
aluli gyermekek aránya (34,8%) meghaladta a három legnagyobb 
szegregált körzetét, miközben a rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül közel 82%-os volt. 
Ráadásul az életkörülményeket jól jellemezte, hogy az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya itt mutatta a legmagasabb értéket 
(90,5%).32 A létszám (illetve a lakásállomány) később itt is csökkent 
(2008-ban 497 fő, 107 lakás), amely részben a terület rendezetlen-
ségét is kifejezi. A lakások egészét nézve, a telep elhanyagolt, lelakott 
állapotú, a lakások műszaki állapota rossz minőségű.33 2019-ben 41 
db komfort nélküli ingatlan maradt itt.34 Az 1990 utáni valós élettör-
téneteket és -képeket hűen őrzik számunkra a megannyi felméréshez 
köthető, elköltözni kényszerült, volt helybeliekkel készült interjúk, 
dokumentumfilmek. Az Ózdi Városi Televízió által a telepről készített 
alkotás („Volt egyszer egy Bánszállás…” – ÓVTV, 2016), a történelmi 
háttér egy-egy darabját felelevenítve, megfelelően illusztrálja a dez-
integráció egyszerre több körzetben is folyamatossá vált jelenségeit: 
az ingatlanok számának egy évtized alatti csaknem felére (!) történő 
csökkenését, a népesség fluktuációjából adódó mintegy 50%-os lét-
számvisszaesést, vagy éppen a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők kétharmadot bőven meghaladó arányát.

Kistérségi szinten közel 12 ezer ember élt szegregált körülmények 
között 2001-ben, míg a 2011. évi népszámlálás adatai alapján, Ózdon 
21 olyan városrészt (közülük a legnagyobb Sajóvárkony35) lehetett 
megnevezni, ahol a gazdaságilag aktív népességen belül a legfeljebb 
általános iskolai végzettségűek és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya alapján számított szegregációs mutató értéke 
35% feletti volt, a területen élő népesség száma pedig elérte az 50 főt. 
A folyamat burjánzását mutatja, hogy további 26 ún. szegregációval 
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2 veszélyeztetett területtel is számolni kellett.36 Utóbbi vizsgált időpont-
ban a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező, aktív korú-
ak aránya a 21 szegregált lakóhelyen jelentősen eltér a város egészéhez 
viszonyítva (24,2%),37 így nem véletlenül ezeknek a területeknek a 
kedvezőtlen munkaerő-piaci és jövedelmi helyzetét a rendkívül ala-
csony foglalkoztatotti arány, illetve magas a munkajövedelemmel nem 
rendelkezők száma jellemzi. A telepek, volt kolóniák állapota egyre 
rosszabb. Az állagromlás tekintetében, a sokszor bejelentés nélkül 
távozó lakók által maguk után hagyott pusztítás okoz komoly károkat, 
miközben a szociális névjegyzéken szereplő személyek száma most 
302 fő, akik – jövedelemtől és egyéb feltételektől függően – szociális 
bérlakásokat igényelnének. Nem meglepő kijelentés továbbá, hogy 
a jogcím nélküli lakásfoglalók évek óta külön és jelentős problémát 
jelentenek Ózdon.38 Csak Ózd–Sajóvárkony térségében a lakások 
száma a 2001. évihez (531 db) képest több mint 200-zal (!) csökkent 
(2008-ban 231 db). 2013-ban Ózd-Tábla mellett ez a városrész volt 
az, ahol az önkormányzat a nyári hőség idején 62 közkútra szűkítő-
ket szerelt fel, 27-et pedig teljesen elzárt a vízpazarlás és kútrongálás 
megakadályozása végett.39 Az intézkedés és a felelősség kérdése 
megosztotta a helyi lakosság véleményét, miközben az Ózdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat (ÓRNÖ) elnökének késői állásfoglalását 
a kisebbség oldaláról számos bírálat érte.40

A térségből történő és megállíthatatlannak tűnő elvándorlás kü-
lönösen súlyos helyzetet teremt a volt kolóniákon kívül a környező 
településeken is, így az 500 fő alatti apró-, valamint a 200 fő alatti 
törpefalvakban, azokat akár a kihalás szélére sodorva. Esetükben a 
klaszteranalízis módszerével végzett tipizálás41 ugyancsak a roma 
többségű településeken prezentálja a legrosszabb gazdasági mutató-
kat, míg a méret szerinti differenciálódás a törpefalvak létrejöttével 
szembesült. Az Ózdtól mintegy 15 km-re fekvő, alig 300 fős, mégis 
az „élhető település” mintájaként említhető Kissikátor példáján 
keresztül ugyanakkor azt láthatjuk, hogy az egyes mutatószámok, 
mutatócsoportok (pl.: népességszám, korszerkezet, gazdaság, 
idegenforgalom, közlekedés, életnívó), illetve ezek korrelációs 
együtthatói alapján az aprófalvak esetében a jelentős életmódbeli 
különbségek nem tesznek lehetővé egységes településcsoportról 
szóló kategorizálást. Lehetőségek, illetve a közeli város–falu közötti 
megfelelő kapcsolatrendszer hiányában a fejletlen községekben nem 
egyértelműek a kitűzött célok sem, így a település fejlődése nem 
haladhat lineáris úton. 
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3A nem egyértelmű célok kapcsán, a meglévő potenciálok sem hasz-
nosulnak, a hátráltató tényezők fejlesztése háttérbe szorul, a pályázati 
források célirányosan, ám lényegében „látszatintézkedés”-színezetű, 
átmeneti lépések megtételére elegendőek. Az apró- vagy törpefalvak-
ra kimondottan, jellemző az elöregedő korszerkezettel együtt, hogy a 
népesség legnagyobb része inaktív kereső, a foglalkoztatottak aránya 
pedig alacsonyabb, mint az országban vagy más községekben. Ennek 
következtében a lakosság gazdasági aktivitása alacsony ezekben a 
helységekben, a háztartások döntő részében nincsen foglalkoztatott, 
a legfőbb jövedelmi forrást a nyugellátási formák jelentik. A fogyó 
népességű településeket jellemző elvándorlás a fentiekkel párhu-
zamosan kedvezőtlenül befolyásolta a lakásépítéseket is. Emiatt a 
lakásállomány folyamatosan öregszik, a lakosság számának csökke-
nésével pedig egyre több az üresen álló épület. Az ilyen falvakban 
ráadásképpen az átlagosnál jóval kisebb a vállalkozói aktivitás. Ahol 
működik vállalkozás, az jellemzően mikroméretű és leginkább szol-
gáltatási tevékenységet végez. 

Habár Kissikátor – nem lépve más, közeli falvaktól (pl. a szomszé-
dos Domaháza) eltérően a szociális gettósodás42 útjára – átmenetet 
képez ugyan, ám ennek tartóssága időben megkérdőjelezhető. Az 
„élhető településkép” a falu első embere szerint a fennmaradás 
záloga, amely több összetevős: „A természeti környezet rendkívül 
fontos, amely nyugodt életet biztosít az ide költözni vágyók számára. 
Hasonló pozitívum a jó közösség, amit igazolhat, hogy közösségi ren-
dezvényeken segítségben, hozzáállásban mindenki odateszi magát: 
nem véletlenül érzik jól magukat az idelátogató vendégek például 
a falunappal egybekötött gombafesztiválon, mert itt szívesen látják 
őket. A munkalehetőségek javulását mutatja a környéken, hogy négy 
közmunkás maradt a pár évvel ezelőtti húsz fő helyett, vagyis aki 
szeretne, tud dolgozni.”43

A társadalmi integrációt és dezintegrációt történeti összefüggé-
seiben, részben szociológiai szempontok alapján lehet tényfeltáró 
módon bemutatni. Hangsúlyozni kívánom, hogy a gyári társadalom 
fennállása alatt mindig voltak félig integrált vagy dezintegrált cso-
portok, ám ők a kisebbséget alkották. A gyár bezárása után azonban 
már a dezintegráltak kerültek többségbe, ami új léthelyzeteket 
alakított ki, új alkalmazkodási stratégiákat követelt meg (fekete- és 
szürkemunka, alkalmi munka, megélhetési lopás, külföldi munka-
vállalás stb.) a túlélés, a marginalizálódás elkerülése vagy lassítása 
érdekében. Utalva arra, hogy az iparfejlesztés időszakában a városba 
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4 költöző roma családok az üzemi hierarchia legalsó szegmenseibe 
tagozódtak be, a közös munkahely pedig átalakította a társadalmi 
és etnikai kapcsolatokat, majd mindez alapjaiban változott meg a 
gyár bezárásával, szerettem volna hangsúlyozni, hogy a gyár mint 
integráló erő elvesztése e kapcsolatrendszereket alapjaiban rengette 
meg, tovább súlyosbítva a kialakult helyzetet. A gyár bezárását kö-
vetőn ekkora befolyással rendelkező, társadalmi-gazdasági integrátor 
már nincs a térségben, ami tízezrek számára tette elkerülhetetlenné 
életük és életstratégiáik átgondolását és újraszervezését. Már nem a 
munkaalapú, normatív gondolkodás és viselkedéskultúra a lényeges, 
hanem a túlélés, a létfenntartás kényszere által meghatározott társa-
dalmi magatartás és viselkedési normák váltak meghatározóvá, ami 
nyilván egy egészen más típusú társadalmi integrálódást jelent, vagy 
éppen az érték- és identitásvesztés okán fenntartja, sőt állandósítja 
a társadalmi dezintegrációt.

Jegyzetek

1 Az ózdi nagykohó a szocialista realista építészet számára egykor a korszerűség, a 
modernitás, a rendszer gazdasági fölényét hangoztató illusztrációnak számított. 
Benjámin László „Ózdi kohók” című alkotása az 1950-es évek elején még lelkesen 
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