
Hétköznapok Miskolc  
rendszerváltozás előtti 

évtizedeibenA Célváros



Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület kiadványa
www.atjarokhe.hu

Szerkesztés, szöveg: Darázs Richárd
A kiadvány az „Egyszer volt, hol nem volt: Acélváros”  

projekt tanulmányainak felhasználásával készült:  
Fáy Ádám (II. 1.), Hajdú Ildikó (I. 1.),  

Karlaki Orsolya VI. 1-2.), 
Szűts István Gergely (IV. 1., V. 1.). 

Nyelvi lektor: Csók Edit
Korrektor: Balogh Attila

A képekért köszönet a felajánló családoknak, 
továbbá: a Központi Kohászati Múzeum,

a B.-A.-Z. Megyei Levéltár,
a Herman Ottó Múzeum, 

 a Miskolc Városi Közlekedési Zrt., 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeum archívumának.

Az egyesület ezúton mond köszönetet
az interjúkért a segítőkész miskolciaknak

és az önkéntes kutatóknak.

Külön köszönet: 
Farkas Gyula, Fojtán László, 

Németh Éva, Pastrovics Aladár, 
Miskolci Est,

Norvég Civil Támogatási Alap.

Támogató:
Tiszta Formák Alapítvány,
Miskolc Önkormányzata.



A Célváros
Egyszer volt, hol nem volt… Acélváros?

Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiben

Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület kiadásában megjelent: 2011-ben 

Második, javított, digitális kiadás éve: 2017

http://atjarokhe.hu/


Tartalomjegyzék

Előszó  ............................................................................................................................................................................................................ 3
Bevezetés  ....................................................................................................................................................................................................... 4
Korszakok: történetek és történetírók  ..................................................................................................................................................... 10
I. 1. A változó város .................................................................................................................................................................................... 12
I. 2. Az eltűnt belváros nyomában  ........................................................................................................................................................... 22
I. 3. Babakocsiváros  ................................................................................................................................................................................... 40
I. 4. A jövő városa – Szinvavölgyi űrbázis  .............................................................................................................................................. 46
II. 1. Nyolc óra munka ............................................................................................................................................................................... 54
II. 2. Bányászok, nehéz- és könnyűipari munkások, vendéglátósok… ............................................................................................... 64
II. 3. Éljen május elseje! ............................................................................................................................................................................. 76
III. 1 . „Nagy derbik voltak!” Sportélet az ország második városában  ................................................................................................. 82
III. 2. Sportbarátság (Cs. Emil – esettanulmány) ................................................................................................................................... 98
III. 3. „NBI/B-ben játszott a Miskolci Vörös Meteor” (K. Gyula – esettanulmány) ...........................................................................106
III. 4. „Az 150 kiló” (J. János – esettanulmány)  ....................................................................................................................................110
IV. 1. „Szórakozzon kulturáltan” A szabadidő szervezett formái a Rákosi- és a kora-Kádár korszakban  ....................................114
IV. 2. Egy kirándulás képei  .....................................................................................................................................................................126
V. 1. „Jaj, úgy élvezem én a strandot!”  Szórakozás, a szabadidő kötetlen eltöltése a Rákosi- és a Kádár-kori Miskolcon  .........132
V. 2. Liebe Gäste! A Miskolci Vendéglátóipari Vállalat üzemegységei  .............................................................................................144
V. 3. „Saját számunk nem volt, mi rendes szórakoztató zenészek voltunk” (Hajdu Péter és a Gems – esettanulmány)  ...............158
VI. 1. Népmobil anno – Történetek a szocializmus időszakának személygépkocsi-használatáról  ...............................................166
VI. 2. Trabi, Varnyú, Kispolszki, Zsiga…  .............................................................................................................................................182
Olvasnivaló  ...............................................................................................................................................................................................186
Képek jegyzéke  .........................................................................................................................................................................................187



5

Előszó 

A könyv megszületését Miskolc önkormányzatának 2009-es 
kulturális ösztöndíja tette lehetővé, ám az anyaggyűjtés előz-
ményei jóval korábbra nyúlnak vissza. Jelen kiadvány anya-
ga az Észak-Keleti Átjáró Egyesület „Egyszer volt hol nem 
volt Acélváros”1 elnevezésű projektjén alapszik, amely 2008 
szeptemberében indult el. Kiadványunk nyersanyagának java 
részét a 2008. november és 2009. szeptember között zajló 
kutatás során gyűjtöttük össze (interjúzás, levéltári kutatás).  
A gyűjtőmunkát egy lakossági gyűjtés is segítette. A kiadvány 
Karlaki Orsolya egyik korábbi kutatásának anyagával (fotók, 
interjúk) is gazdagodott.2 A fejezetek megírását és a képek 
kiválogatását a kutatásokat végző kulturális antropológusok 
vállalták magukra: Darázs Richárd, Fáy Ádám, Hajdú Ildikó, 
Karlaki Orsolya és Szűts István Gergely.

Az „Egyszer volt hol nem volt Acélváros” kutatás ban 
egyesületünk és partnereink tagjai, önkéntesei, valamint kül-
sősök vettek részt. A mintegy 50 résztvevős programban kö-
zépiskolások (többek között: Földes Ferenc Gimnázium, Há-
mori Waldorf Iskola, Baross Gábor Szakközépiskola), egyete-
mi hallgatók (Miskolci Egyetem – KVAI), valamint tanárok 
és (kulturális antropológus) kutatók vettek részt. 

A kutatás során a társadalomtudományok területén egy 
viszonylag új, feltörekvő irányzat szemléletmódját alkal-
maztuk az oral history (elbeszélt történelem) módszerével, 
vagyis arra voltunk kíváncsiak, hogyan fest a történelem 
alul nézetből: milyennek látták az itt élők mindennapjaikat,  

1 Az egyesület partnerei: Herman Ottó Tudományos Egyesület, Miskolci 
Galéria Városi Művészeti Múzeum. A projekt fő támogatója: Norvég 
Civil Támogatási Alap. További támogatók: Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Művészeti és Közművelődési Alapítvány, Pro Reno-
vanda Cultura Hungariae Alapítvány, Tiszta Formák Alapítvány, Köz-
ponti Kohászati Múzeum. 
2 A kutatás 2004. és 2006. között zajlott.

hogyan emlékeznek a miskolciak az ’50-es, ’60-es vagy a ’70-es 
évek világára. A múltnak ez a szelete rendszerint nem fér bele 
a közoktatási tantervbe, hiszen a történelemkönyvekben fő-
ként politikai- és hadtörténeti jellegű információk találhatók 
a vizsgált korszakról is. Az „Egyszer volt hol nem volt Acél-
város” projekt kutatásában tehát leginkább a hétköznapok,  
a mindennapok „egyszerű” világára voltunk kíváncsiak, arra, 
hogyan élték napjaikat a város különféle társadalmi csoport-
jai, hogyan töltötték el idejüket: hogyan dolgoztak, szórakoz-
tak, sportoltak, a történelem társadalmakat átformáló ereje 
miként változtatta meg életüket, és hogyan próbáltak meg 
alkalmazkodni.

A történeti vizsgálódás általunk választott módszerének 
megvannak a maga jellegzetességei: fontos fegyvertény, hogy 
a korszakot megélt „szemtanúkkal” volt szerencsénk talál-
kozni, akik saját élményeikről, tapasztalataikról meséltek, és 
önmaguk vagy családtagjaik, ismerőseik által készített fotó-
kat, általuk használt tárgyakat mutattak a kutatóknak. 

Eredeti célunk szerint a városról kialakított negatív képet, 
mítoszokat próbáltuk árnyalni vagy akár cáfolni, úgy, hogy 
történeti források mellett elsősorban a hétköznapi embere-
ket szólaltattuk meg. A munka során rögzített interjúanyag  
(legépelve több mint 1,8 millió karakter) lehetőséget adott 
arra, hogy az itt élők szemszögéből is megnézzük, milyen 
is lehetett a város ezekben az évtizedekben. A köztudatban 
– országszerte – máig élő, meglehetősen egyszerű és általá-
nosító tudás helyett színes és differenciált képeket kaptunk a 
valamikori Miskolcról. Ezekből e könyv lapjain igyekeztünk  
a legjellegzetesebbeket közölni. A politikatörténetet tudato-
san kerülve, illetve azt csak háttérként használva, elsősorban 
az itt élők mentalitására, és a mindennapjaikat, a munkát 
és a szabadidőt meghatározó jelenségekre koncentráltunk.  
A kutatás során közel hatvan interjút készítettünk, tehát majd 
hatvan különböző élettörténettel találkoztunk. Így sikerült 
többek között a korabeli Miskolc történetével kapcsolatban 

https://www.miskolcigaleria.eu/
https://www.miskolcigaleria.eu/
https://norvegcivilalap.hu/
https://norvegcivilalap.hu/
http://miskolc.hu
http://miskolc.hu
http://tisztaformak.hu/
http://kohmuz.t-online.hu/
http://kohmuz.t-online.hu/
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olyan, máig alig ismert jellegzetességekre bukkannunk, mint 
a szabadidő és a szórakozás kérdése. A szövegek mellé fon-
tosnak tartottuk, hogy az összegyűlt képanyagból egy minél 
izgalmasabb válogatást készítsünk. Így az olvasó számára le-
hetőség nyílik arra, hogy olyan dolgokat is észrevegyen, ame-
lyek a sorokból esetleg nem olvashatóak ki. 
A bevezetés és az ajánló között hat fejezetben vettük sorra 
a nagyvárossá terebélyesedő Miskolc és az itt élők életmód-
jának néhány fontos aspektusát. Közben több helyen eset-
tanulmányokkal, képes blokkokkal próbáltuk elmélyíteni és 
életközelivé tenni témáinkat. Képes kiadványunkat ajánljuk 
minden miskolcinak, fiatalnak és idősebbeknek egyaránt, és 
minden miskolci kötődésű vagy Miskolc iránt érdeklődő la-
kosnak, bárhol is éljen a nagyvilágban.
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Bevezetés 

Az „Egyszer volt hol nem volt Acélváros” projekt és jelen ki-
advány fő célja a város sztereotipikus, leegyszerűsítő és deg-
radáló képének felülírása, a stigma és a stigmatizálás jelensé-
gének felülbírálása, egy korszerű, a múlttal számot vető, azt el 
nem hallgató szemlélet megerősítése. 

Az a jelenség, ahogy a város neve behelyettesíthetővé 
vált a mára korántsem pozitív csengésű acélváros kifejezéssel, 
hosszú múltra tekint vissza. Éppen ezért érdemes megvizs-
gálni e kifejezés jelentésváltozásának „karrierjét” is. Eredeti-
leg és elsősorban Ózdra használták, Ózd volt Az Acélváros. 
Bár Miskolc ipara hosszú múltra tekint vissza, a sokarcú és 
változatos korszakokat maga mögött tudó város történetének 
csupán egy fejezete szól a nehézipar erőltetett előtérbe helye-
zéséről. 

A hagyományos miskolci kézművesipar mellett a XVIII. 
század során kezdődött a történet: a diósgyőri koronaurada-
lom által alapított üveghutákkal (Óhuta: a mai Bükkszent-
kereszt, Újhuta, Répáshuta), Fazola Henrik ómassai ősko-
hójával, és a Hámori tóval, valamint fia, Frigyes újmassai 
kohójával. A szénbányászat az 1830-as évektől indult meg 
ipari méretekben, a perecesi bányakolóniát pedig az 1870-es 
években kezdték el kiépíteni. Egy évvel később a vasgyártás 
már a mai vasgyár területén zajlott a MÁVAG (Magyar Kirá-
lyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak) egyik üzemeként. Vagyis 
a gyár a Magyar Királyi Államvasutak gyára volt, alapítását a 
vasúthálózat fejlődése tette szükségessé (fő feladata a mozdo-
nyok és a sínpályák gyártása volt). Az 1872-es alapítású diós-
győri papírmalomból nőtte ki magát a Diósgyőri Papírgyár.  
A drótgyár 1912-ben alakult Dieschel A. Magyar Acél-, Drót-, 
Drótkötél és Drótárugyár Rt. néven, egy német cég leányvál-
lalataként.

A II. világháború után létrejövő, úgynevezett Nagy- 
Miskolc több, egészen különböző településből született meg: 

Miskolc, Diósgyőr és Diósgyőr-Vasgyár, Újdiósgyőr, Pereces, 
Hámor, Hejőcsaba, Görömböly, Tapolca, Szirma.3 

A háború utáni, úgynevezett Hároméves tervben ki-
mondták többek között azt is, hogy Magyarországot a „vas  
és acél országává” kell tenni. Mindez az egész országra  
kihatott: vidéken téeszesítések, kollektivizálások kezdőd tek,  
párhuzamosan a nagyszabású iparosítással. Nagy-Miskolcon  
elsősorban a vasgyárat fejlesztették, amely főként a Győri  
kapu irányába terjeszkedett, a Szinva patak déli olda-
láig. A vidékről a városba költözők száma nőttön-nőtt, 
hiszen a vidéki, paraszti életforma újabb átalakuláson 
ment keresztül. Az ott élő, más életre vágyó fiatalság 
nem kívánta falusi gazdálkodásra adni a fejét, emellett  
a kormányzati döntések is a munkás életformát választóknak 
kedveztek. 

3 A kutatás során az általunk megkérdezett interjúalanyok jó része még 
a városegyesítés előtt született, így születési helyként többen Diósgyőrt, 
Újdiósgyőrt, Perecest vagy például Görömbölyt nevezték meg.
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A fentebb már emlegetett helyi nagyipari vállalatok kö-
zül elsősorban – az iparosítás jelszavaként elhíresült „vas és 
acél országa” szellemében4 – a nehézipart fejlesztették. Mind-
ez természetesen a politikai légkörnek köszönhetően név-
változtatással is járt. Így lett az ó- és a leváló újgyár: LKM 
(Lenin Kohászati Művek), illetve Digép5, a drótgyár pedig 
a „December 4.” Drótművek. Az ország második városának 
legnagyobb gyárkomplexuma tehát a szovjet vezér, a kor 
nagy ikonjának: Leninnek a nevét viselte, míg a drótművek 
Miskolc – II. világháborús, a szovjet hadsereg általi – elfog-
lalásának/felszabadításának napjáról kapta új nevét. A Diós-
győr-környéki bányák közül Pereces, majd – a korábbiak ki-
merülése után – Lyukóbánya lett a legfontosabb helyszín, me-
lyeknek fő feladata a vas- és acélgyártáshoz való nyersanyag 
kitermelése volt. A Nehézipari Műszaki Egyetemet 1949-ben 
alapították (a selmecbányai tanintézet egyik utódjaként).  
A bánya-, kohász- és gépészmérnöki karral induló NME-t 
Rákosi Mátyásról nevezték el, rövid ideig ezt a nevet viselte 
az intézmény. Ugyancsak nagy hangsúlyt kapott az építőipar 
is: a városban és környékén a BÁÉV (Borsod megyei Állami 
Építőipari Vállalat), az ÉÁÉV (Észak-magyarországi Állami 

4 „1. § Az ötéves népgazdasági tervnek a következő főfeladatokat kell meg-
valósítania: (1) Magyarország iparosításának meggyorsítását, elsősorban 
a nehéz- és gépipar fejlesztését, mert ez a könnyűipar fejlesztésének, a 
mezőgazdaság gépesítésének és szocialista átszervezésének, a közlekedés 
korszerűsítésének feltétele. Ez a döntő belső feltétele népünk további gaz-
dasági és kulturális felemelkedésének is, népi államunk és nemzeti függet-
lenségünk megszilárdításának és biztosításának, a szocializmus építésé-
nek hazánkban. […] (5) Magyarország átalakítását agrár-ipari országból 
ipari-agrárországgá, tehát olyan országgá, melynek gazdaságában az ipar 
súlya a döntő és melynek ugyanakkor fejlett, korszerű mezőgazdasága 
van.” – részlet az 1949. évi XXV. A Magyar Népköztársaság első ötéves 
tervéből. 
5 A különválás 1915-ben vette kezdetét. A kohászat 1953-tól lett LKM, a 
Digép 1949-tól DIMÁVAG Diósgyőri Gépgyár néven működött, majd 
néhány részlegének különválása után 1963-ban egyesült újra, immár 
Digép néven.

Építőipari Vállalat) és a Miskolci Házgyár próbálta kielégíte-
ni a beköltözők igényeit. Mindezek mellett a könnyűipar, az 
élelmiszeripar, a kereskedelem és a vendéglátóipar is jelentős 
volt a városban, úgy mint: a Miskolci Papírgyár, a Miskolci 
Pamutfonó, a Röviköt, a Diósgyőri Csokoládé- és Ostyagyár, 
a Megyei és a Miskolci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, 
a Miskolci Sütőipari Vállalat, a Miskolci Húsipari Vállalat, az 
ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetek), 
a Borsod megyei Vendéglátóipari Vállalat, a Miskolci Ven-
déglátóipari Vállalat, az Utasellátó, a MÁV, a Borsod Volán, 
és így tovább. A mezőgazdasági termelés legjelentősebb helyi 
csoportja a Nagymiskolci Állami Gazdaság és az Egyetértés 
Termelőszövetkezet volt.

Mindezek alapján korántsem mondhatjuk, hogy Miskolc 
egyetlen újonnan létesített ágazat vagy üzem dolgozói számá-
ra épült, városi tradíciók, városközpont nélküli, íróasztalon 
fabrikált város lenne, mint az úgynevezett „szocialista váro-
sok”, sőt, az ún. primer, szekunder és tercier szektor6 egyaránt 
jelen volt. Vagyis sem a szocialista város, sem az acélváros ki-
fejezés nem helytálló Miskolc tekintetében, még akkor sem, 
ha a korban – egyesek szerint – Ózd és Dunaújváros mellett 
már Miskolcra is használták az acélváros elnevezést. Bár va-
lóban jelentősen átalakult a város (így területe növekedett, 
foglalkozásszerkezete drasztikusan átalakult), a vasgyári- 
nehézipari múlt komoly hagyománnyal bírt, mégis mindez 
csak a város egyik arcát jelenti a sok közül. 

Sokan az ipari forradalom komoly előrelépésének érté-
kelték a város és a megye eme korszakát. Mindezt a „Sajó-
menti Ruhr-vidék” kifejezés is jól érzékelteti: „Én szerintem 
ezt a fogalmat [az acélváros-kifejezésről van szó] nem használ-
ták, de igazából ez a fogalom, ha most így fordítjuk le […], 

6 A gazdaság hármas rendszeréről az alapvető információk megtalálha-
tók a wikipédián is: http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_
rendszer

ttp://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_rendszer
ttp://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_rendszer
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hibás fogalom, tudniillik használták, hogy mi a magyar Ruhr-
vidék vagyunk, és ez már majdnem ezt fejezi ki. Ugye, a német 
Ruhr-vidéknek a mása. Persze, ez nem csak a városra értendő, 
hanem arra a Sajó-menti iparvidékre, hogy ugyanúgy, mint ott 
a Ruhr mellett, […] Ózd, Miskolc, Barcika, bányák sokasága, 
[…] Sajóbábony, a másik vegyi művek. Na tehát, mi egy ilyen… 
és igaz is volt, tulajdonképpen egy leginkább iparosodott, iparo-
sított megye voltunk…”7 
Ám van, aki máshogy emlékszik: „Használták akkoriban már, 
persze, hát akkor itten, hú, hát tán tízezer embernél több dol-
gozott a gyárba’. […] Hát akkoriba’ hogyne használták volna 
acélvárost?! Nem csak Ózd volt, hanem Miskolc is az volt. […] 
Hát azér’ csak pozitív volt, mer’ hát jobban éltek akkor az em-
berek, mint most élnek.”8

Akár így, akár úgy is vélekedünk, az „ország második vá-
rosa” mára jelentősen átformálódott, mint iparváros letűnt, 
vagy ahogy egyik interjúalanyunk fogalmazott: „Miskolc na-
gyon a taccsvonalra került az elmúlt 20 évben. Mármint ipari 
szempontból, elsősorban.”9 És valóban, a Miskolc nehézipa-
rának gerincét képező, több tízezer embernek munkát adó 
LKM és a Digép már a múlté (privatizált utódvállalataik sor-
sa is bizonytalan), a korszerűtlenné vált bányákat bezárták.  
A kereskedelem és szolgáltatóipar pedig alapvetően átalakult 
a kapitalista piacgazdaság kívánalmai szerint. 

A ’70-es, ’80-as évekre azonban felnőtt egy új nemzedék. 
Közülük sokan megtalálták a számításukat az iparban, illetve 
a nagyváros kínálta egyéb vállalatoknál. Megint mások inkább 
elvágyódtak a zsúfolt lakótelepekről és a munkáslétből. Az új 
korosztály életérzése az akkoriban divatos zenei irányzatok 
lázadó világához hasonult. Az Edda Művek nevű miskolci 
zenekar korai korszakában (1974–1983) érzékletesen fejezi 

7 Interjú D. Lászlóval, 2009. Készítette: Darázs Richárd.
8 Interjú Cs. Emillel, 2009. Készítette: Darázs Richárd.
9 Interjú F. Gyulával. 2009. Készítette: Kis Dorottya és Veres Edina.

ki mindezt. Ebben a közegben született a város egy új keletű 
mítosza: az unalmas és nyomasztó acélvárosról. A P. Mobil 
nevű rockzenekar 1984-es – kissé zavaros és szentimentális – 
szerzeménye nyomán ragadt Miskolcra az acélváros kifejezés. 
A fogalom elterjedéséhez és a köztudatban való jelenlétéhez 
hozzájárulhatott, hogy 1973-ban éppen Miskolcon rendez-
tek pop-rock fesztivált: így már – sokak számára – majd egy 
évtizeddel korábban is a rockzene központjának számított a  
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város. A P. Mobil slá-
gere azonban ezt a 
képet némileg elszür-
kítette azzal, ahogy 
a város színtelen és 
egyhangú voltáról 
beszélt. A dal több 
korosztály számá-
ra szinte himnusszá 
vált. Így érthető, mi-
ért jut eszébe még ma 
is, a várost alig, vagy 
egyáltalán nem is-
merők számára Mis-
kolcról az acélváros 
kifejezés. 

Az 1989-es rend-
szerváltással a „vas és 
acél országa” koncep-

ció is megbukott. Így a ’90-es évek eleje az LKM és a Digép 
széthullásáról is szólt Miskolcon. Ezrek vesztették el a munká-
jukat és megélhetésüket. Sok család, és sok fiatal elvándorolt 
a városból: a népességszám nagyarányú csökkenésnek indult. 
A nehézipar széthullását traumaként élte meg a város10. Ezzel 
együtt az acélváros-mítosz elvesztette korábbi jelentését. Már 
nem a modern nagyvárosi élet, az ipar és a zsúfolt lakótelepek 
nyomasztó voltát jelenítette meg, a lázadás és a rock-jelmezek 

10 Sokak emlékezetét ma is főleg ez a két üzem, és az általuk meghatá-
rozott nosztalgia hatja át. Ezekben az elbeszélésekben a hetvenes évek 
mint fénykor, a mai idők pedig mint a bukás időszaka jelennek meg. 
„Nagyon jó szervezettség volt akkor. Nagyon nagy kár érte, hogy ez így 
tönkrement. Amikor az ember összetalálkozik ismerősökkel, régi kollé-
gákkal, mindenki azt mondja, hogy az egy család volt. Pedig több mint 
17 000 ember dolgozott.” (Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Ádám, 
Korsós Bernadett.)

kora lejárt. A gyárhoz új képzetek társultak. Az egyik ilyen 
népszerű kép szerint a vasgyár a „város testén lévő fekély”. 
Egy másik, a várost szintén emberi testnek tételező metafora 
a „város szívének” mondja. Az ott elhelyezkedő rozsdás vas- 
és omladozó betontömeg pedig egy rohadó, lerombolandó 
zónaként tűnik fel.11 A népszerű önsirató és romboló érzések 
mellett ugyanakkor érzékelhető a kibeszéletlen trauma. Még 
akkor is, ha különböző civil kezdeményezések voltak és van-
nak a gyár területén lévő épületek felhasználására, a nehezen 
feldolgozható múlt megemésztésére. 

Mára azonban a fiatalabb korosztály számára mindez 
már történelem: a város közelmúltjának története, a miskol-
ci hétköznapok társadalomtörténete. Szüleik és nagyszüleik 
elbeszélése mellett (vagy helyett) leginkább a média közve-
títi számukra a múltról szóló információkat. Így az internet- 
korszakban felnövő fiatalok napjainkban is gyakran találkoz-
hatnak az acélváros-mítosszal. Méghozzá leginkább a P. Mobil  
nyomán, hiszen a retró-hullámnak köszönhetően a ’80-as 
évek könnyűzenéje is újra divat lett. 

11 Gyakran az Andrej Tarkovszkij Sztalker című filmjében ábrázolt, til-
tott, nehezen megközelíthető zónához is szokás hasonlítani a területet.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztalker
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Kétségtelen, hogy az acélváros kifejezés és a hozzá kap-
csolódó mítosz még ma sem mint egy értéksemleges vagy ne-
tán pozitív képzet, hanem elsősorban mint a közelmúltra uta-
ló negatív érzés kötődik a városhoz. Mára tehát a nehézipar és 
a bányászat (egyébként világméretű) bealkonyulásával a kife-
jezés csúfnévként (a múlt rendszer esszenciájaként) ragadt a 
városon. Az acélváros kifejezés egy olyan állandó jelzős szer-
kezet, mely többrétegű jelentéseket foglal magába. Az acélvá-
ros a nehézipar városa, ipari fellegvár. Az acélváros a Lenin 
Kohászati Művek városa, a „vas és acél országának” második 
városa. Az acélváros az erőltetett iparosítás szimbóluma/ma-
uzóleuma. Az acélváros a ’70-es ’80-as évek rock-lázadásának 
fővárosa. De az acélváros, mindezekkel együtt a szocializmus, 
a totalitárius diktatúra szimbóluma is lett egyben.

Ám Miskolc történetét, korszakait és a mítosz történetét 
tekintve érdemes néhány megállapítást tenni. Kezdjük ma-
tematikai képletekkel, néhány fontos fogalommal. Egy város 
≠ egyetlen korszakának mítoszával. Miskolc ≠ Az Acélvá-
ros. Miskolc ≠ vasgyár. Vasgyár ≠ LKM. Vagyis Miskolc és a 
Nagy-Miskolcot képező településeknek többféle, különböző 
és sajátos története van. Noha Miskolc a múlt rendszerben az 
erőltetett nehézipari fejlesztés egyik célpontja volt, e korban is 

egy színes, összetett nagyváros, szemben az egyprofilú, úgy-
nevezett „szocialista városokkal”. A város vasgyári városrésze 
eredetileg Diósgyőrhöz, s nem Miskolchoz tartozott (sőt, ko-
rábban az önállóság, a Diósgyőrről való különválás gondola-
tával is kacérkodtak). Nagy-Miskolc megalakulása után lett a 
vasgyár igazán domináns a város életében, hiszen több tízez-
ren dolgoztak az LKM-ben és a Digépben. A vasgyárnak az 
LKM csupán egy nagy korszakát fémjelzi: a túlburjánzásét és 
a hanyatlásét. A vasgyár, az őskohó, a kolónia, az ó- és az új-
gyár, és ezek történetei messze túlmutatnak az LKM kapuin. 

Vagyis érdemes körültekintően bánni történelmünkkel, 
a különböző korszakok képzeteivel és mítoszaival, hiszen – 
eredeti közegükből kiragadva – könnyen félrevezethetnek. 
Fontos lenne továbbá, hogy jobban megismerjük Miskolcot, 
ezt a sokarcú várost, és hogy történetének mozaikdarabjaira 
egységes rálátásunk legyen. Ha a vasgyár okozta trauma ki-
beszélése és feldolgozása megtörténik, könnyebben megy az 
új utak keresése. A gyár területének kezelése és újrafelhaszná-
lása, a korszak és a város megítélésének a múlttal szembené-
ző módja jelentheti a továbblépést. Sokkal inkább ez látszik 
előremutatónak, mint a lerombolandó/eltávolítandó fekély 
képzete, és az önsiratóvá lett mítosz szajkózása. 
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Korszakok: történetek és történetírók 

A korszak, korszakolás kérdését azért fontos tisztázni, 
mert a rendszerváltást megelőző negyven évet a közbeszéd-
ben gyakorta egyszerűen szocialista vagy kommunista rend-
szernek szokás nevezni.12 Mindez egy állandó és egységes, jól 
meghatározható struktúrát feltételez. Ezzel szemben látnunk 
kell: bár diktatórikus államhatalom évtizedeiről beszélünk, 
azonban tértől, időtől és sok más tényezőtől függően igen-
csak differenciált és sokszínű volt ez az időszak Magyarorszá-
gon, politikai, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt. 
Nyilvánvalóan egész más volt az élet a Rákosi-rendszerben, 
mint a Kádár-korszakban. Ám a Kádár fémjelezte korszak 
sem volt egységes: különböző folyamatokról, változásokról, 
egyfajta lazulásról is beszélhetünk. 

Meglehetősen nehéz vállalkozás azonban az általunk 
vizsgálni kívánt évtizedek korszakokra bontása, hiszen ahány 
tudományterület, annyiféle határkő rajzolódik ki előttünk. 
Ahhoz, hogy kutatásunk témáját történeti kontextusba tud-
juk helyezni, ismernünk kell a politika-, gazdaság- és társa-
dalomtörténet e korszakra, korszakokra vonatkozó és ma leg-
inkább elfogadott meghatározásait. Ezeket a következőkben 
csak címszavakban tekintjük át.

A politikatörténet berkein belül az 1947 és 1953 közötti 
időszakot a diktatúra kiépítésének, az 1953 és 1954-es éveket, 
melyeket Nagy Imre miniszterelnöksége fémjelez, egyfajta 
enyhülésnek, nyitásnak, míg az 1956-ot közvetlenül megelő-
ző éveket a visszarendeződés kísérletének szokás nevezni. A 

12 A közelmúltunkkal kapcsolatban a máig ki nem beszélt traumák  
miatt meglehetősen bizonytalan és sokszor végletesen sarkított kép él 
a köztudatban. Ezt erősíti az is, hogy leginkább politikai meggyőződés 
vagy személyes érintettség okán szokás megítélni, így leggyakrabban 
elítélni, elismerni, vagy szánakozó nosztalgiával szemlélni ezeket az év-
tizedeket. 

forradalmat követő időszakot legtágabb értelmezés szerint 
két nagyobb periódusra kell osztani: az első az 1956 és 1962-
63 közötti évek, amelyekben megpróbálták megismételni 
a magyarországi szovjetrendszer kiépítésének 1947 és 1953 
közötti folyamatát. 1962-63-tól viszont látványos enyhülés 
kezdődött, amelynek egyik fontos jele volt, hogy a rendszer-
rel szemben álló osztályok és rétegek többé nem számítottak 
kollektív ellenségnek, a másik pedig, hogy 1963-ban politi-
kai amnesztiát hirdettek. Ezt a második korszakot, amely az 
enyhülés és bizonyos reformok időszaka is volt, 1973-ig da-
tálják.13 

A gazdaságtörténet-írás egészen más eredők mentén kö-
zelít a vizsgált korszakhoz. A második világháborút követő 
korszak első évei az újjáépítésről, a stabilizálódásról és a min-
dent átható politikai harcokról szóltak, aminek végeredménye 
az lett, hogy az MDP mint egyetlen párt – A Párt – kezdhetett 
hozzá a szovjetizáló gazdasági- és társadalmi politika kiépíté-
séhez. A gazdaság átalakításának első korszakát az 1947-ben 

13 Vesd össze: Rainer M. János (szerkesztő): „Hatvanas évek” Magyaror-
szágon. Tanulmányok. Budapest, 1956-os Intézet. 2004.
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elfogadott hároméves tervhez kötjük, amelyben lényegében 
egy nagy ívű állami beruházás programját fogalmazták meg. 
Ebben kizárólag szovjet mintára képzelték el átalakítani a ma-
gyar gazdaságot (nem számolva a Szovjetunió és Magyaror-
szág közötti komoly gazdasági különbségekkel). 1950 és 1968 
között a szocialista iparosítás időszaka következett. Ezt a majd 
húsz évet többféle gazdaságpolitika jellemezte: 1. az 1950 
és 1953 közötti túlzott, szovjet mintákat követő iparosítás.  
2. Nagy Imre miniszterelnöksége idején – a keményvonalas, 
a realitásokat figyelmen kívül hagyó politikával szemben – 
egy sokkal ésszerűbb rendszert vezettek be, amely a gazdaság 
minden területén éreztette jótékony hatását. 3. 1954 és 1956 
között – visszatérve a Rákosi-korszak politikájához – tovább 
folytatódott a túlzott iparosítás. 4. Az 1956-os forradalmat 
követően a párt (minden reformról lemondva) a tervgazdál-
kodás rendszeréhez tért vissza, a gazdaságirányítás rendszere 
mégis változott. Az MSZMP a következő években igyekezett 
kerülni a túlzott gazdaságátalakítást, ami pedig azzal járt, 
hogy a magyarországi gazdaság lassú fejlődésnek indult.14

A legkülönbözőbb árucikkek15 fogyasztását szimbolikus, 
az önkifejezést is segítő eszközként vizsgáló fogyasztástör-
ténet szintén több korszakhatárokat jelöl ki. Az 1945-49 kö-
zötti időszak a háborús károk felszámolásának jegyében telt, 
amikor is a legalapvetőbb szükségletek kielégítése, az ellátás 
stabilizálása volt a fő cél. Ám az újjáépítés, majd az erőltetett 
iparosítás és a hidegháborús hadigazdálkodás miatt tartós, ál-
talános áruhiány alakult ki. Az 1949 és 1965 közötti korszakot 
a fogyasztás drasztikus visszafogása és a szűkösség fémjelezte. 
Időközben, ’56 után, az úgynevezett „jóléti fordulat” nyomán 

14 V. ö.: Gunst Péter: Magyarország gazdaságtörténete, 1914-1989. Bp., 
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.
15 Az élelmiszerek, öltözködés, háztartási berendezések mellett az autó,  
telek, lakás és azok berendezése is a fogyasztás tárgyaként van értelmezve. 
Ebben a megközelítésben hangsúlyt kap a kereset, a presztízsfogyasztás,  
a divat, az önkifejezés eszközéül szolgáló fogyasztói szokások kérdése is. 

bizonyos engedményeket tett a hatalom: a reálbérek növelése 
és az árucikkek termelésének növelése által. A hatvanas évek 
közepétől stabilizálódott a helyzet: javult az ellátás színvona-
la, bővültek a fogyasztási lehetőségek, az áruhiány pedig fo-
kozatosan megszűnt a ’80-as évekre.16

Mindezek mellett érdemes a kultúrpolitika területére 
is kitekintenünk, mivel a szabadidő eltöltése szempontjából 
ez megkerülhetetlen. Ebből a szempontból az egyik kor-
szakhatárt 1957 jelentette, ugyanis ebben az évben került le 
a napirendről a szabadidő állami megszervezésének proble-
matikája. Természetesen ezután sem bízták a polgárokra az 
önszerveződés lehetőségét, hanem továbbra is – igaz a kom-
munista ideológiától kevésbé áthatva – működhettek a társa-
dalmi csoportok. 1956-ot követően, majd ’63-tól még inkább 
a különféle irányított társadalmi szerveződések (a kötelezően 
elvárt programok, tézisek mellett, illetve annak vázán belül) 
sokkal inkább kialakíthatták sajátságos, a tagság igényeinek 
megfelelő elképzeléseiket.

16 V. ö.: Valuch Tibor: Csepel bicikli, Caesar konyak, Symphonia, Trap-
per farmer. A fogyasztás és a fogyasztói magatartás a szocialista kor-
szakban. (Múltunk. Politikatörténeti folyóirat, LIII. évfolyam 3. szám, 
40-60. o.)
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I. 1. A változó város

Miközben a városban járunk-kelünk, intézzük mindennapi 
dolgainkat és éljük életünket, gyakran észre sem vesszük a 
minket körülvevő „teret”, a fizikai környezetet, amelyet utcák, 
terek, parkok és épületek együttese alkot. Azonban ha job-
ban megnézzük, különböző stílusú, eltérő belső elrendezéssel 
épült házakat, lakótömböket és intézményeket láthatunk. Ez 
a változatos, tárgyiasult világ a város fejlődésének, átalakulá-
sának fizikai lenyomata, amely különböző történelmi korsza-
kokba kalauzol minket. A város szerkezetében, épületeinek 
stílusában különféle korok társadalmi, gazdasági viszonyai, 
szellemi látásmódja mutatkozik meg.

Különösen igaz ez a XX. századtól kezdődően, amikor az 
építészet már egyre inkább a társadalmi problémákra reflek-
tál. Az egyént és közösségeket körülvevő fizikai, mesterséges 
élettér megváltoztatásával, átalakításával reméli elérni a tár-
sadalmi feszültségek enyhítését. A meginduló technológiai 
fejlődés és az új politikai ideológiák viszont hatást gyakorol-
tak az építészetre. Ez is hozzájárult a városok megjelenésé-
nek látványos metamorfózisához. Mindennek bemutatására 
különösen jó példa a szocializmus korszaka. Az élet minden 
területén, így az építészetben is erőteljesen szabályozta a lehe-
tőségeket és célokat: néhány évtized alatt teljesen új városokat 
hozott létre régi településeink helyén. Ennek emlékét ma már 
csak az idősebb generáció, továbbá fényképek és régi doku-
mentumok őrzik.

A második világháború után épült városrészek, lakóte-
lepek megváltoztatták nemcsak Magyarország, de Európa 
és Amerika városainak arculatát, és vele együtt a városok 
– mondhatjuk azt is, hogy az ott élők – hangulatát, lakóik 
szemléletmódját, ezzel együtt mindennapjait is. A lakótele-
pek – miközben gyakran váltak várossá a városon belül, –  
lehetőséget biztosítottak a várostervezésnek és -fejlesztésnek 

arra, hogy dinamikusan növeljék a lakosság számát. Mindezt 
úgy, hogy az új városrendezési elképzelések, tervek nyomán 
az építkezések viszonylag kis területeket vettek igénybe.

A világháború pusztítását követően a felmerült égető la-
kásproblémák megoldására nagyszabású lakásépítésre volt 
szükség (mindez, persze, a kor politikai-ideológiai elképze-
léseinek, a kollektivitásnak és társadalmi igazságosságnak 
a szellemében zajlott). A lakásépítés beindulása elősegítette  
a gazdasági fellendülést. „A mindenki számára azonos körül-
mények” jelszava olyan régi fogalmakra rímelt a szocializmus 
szellemiségében, mint az egyenlőség vagy a közösség. 

A szocialista városokat „Sztálin elvtárs útmutatásai” 
szerint építik, a kapitalista gyakorlattal szemben. Ez utóbbit 
gyakran Platónnak az „Állam”-ban megfogalmazott gondo-
lataival jellemzik: „Minden városban nem egy város van, ha-
nem több. Egy város: a gazdagok városa, a második: a jómó-
dúak városa és a harmadik: a szegények városa. Mindezek a 
városok egymással ellenséges állapotban vannak.” A szocializ-
mus az élet minden területén, így a várostervezésben is ezzel 
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szemben fogalmazza meg (új) célkitűzéseit. Ennek szellemé-
ben a szocialista város elveti a társadalmi rétegek területi el-
különülését. Elveti továbbá a központ és a perifériák, a gaz-
dag és a szegény területek, városrészek közötti elkülönülést is. 
A kétkezi fizikai munka felértékelődött, a korábbi szegényes, 
alacsony komfortfokozatú lakásokhoz képest az összkomfor-
tos lakások építésének célja fogalmazódott meg. Mindez ösz-
szhangban egy új társadalmi rend megteremtésével.

A társadalmi igények kielégítése ugyanakkor konfliktu-
sok sorát generálta mind a várostervezés és a lakosság, mind a 
városban élők között. Ahány problémát megoldottak, ugyan-
annyit létre is hoztak. 
Az építészet a maga stabilitásával, állandóságával rendre 
szembesül a lakosság épületekhez való viszonyulásának vál-
tozásával, átmenetiségével, mely állandó, mindig jelenvaló 
feszültségeket generál.

A vizsgált korban (elsősorban az 1950-60-as évek) terve-
zett épületekből összeálló lakótelepek gyakran már építésük 
idején sem elégítették ki a valós társadalmi igényeket. Megje-
lenésükben sokkal inkább a korszak – és legfőképp a politika 
– társadalomról és közösségről alkotott ideája, az elképzelt 

ideális egyén és közösség mintaképe öltött testet. Épp ebből 
adódóan, gyakran távol állt a mindennapok emberétől, a köz-
ízléstől, sőt, nagyon gyakran az építészektől is. Ahogy Beck 
István megfogalmazta, egyfajta „szociális mítoszt ápolnak 
magukban” a lakótelepek, a maguk sivár, embertől elidege-
nedett és nem emberléptékű megjelenésükkel, amelyek elöl 
az építészek is gyakran „elefántcsonttornyukba”, irodáik belső 
világába zárkóztak. A mindennapok embere, a lakótelepekre 
beköltözők azonban ezt nem tehették meg, hiszen azok az ő 
számukra, az ő kényelmükre, igényeik, szükségleteik kielé-
gítésére épültek. Érdekes kérdés tehát, hogyan lakta be ezt a 
felülről, politikai szinten meghatározott és konstruált teret az 
egyén, a közösség, vagy épp az építész. 

A változások kezdete

Miskolc számos okból érdekes terepe az építészet és a 
társadalom kapcsolatának, kölcsönhatásának vizsgálatához. 
A (településen a) dinamikus átalakulás a ’40-es évek második 
felében, Nagy-Miskolc megteremtésével vette kezdetét. Ezt 
követően az erőteljes iparosítással a ’70-es években csúcsoso-
dott ki a folyamat, amely az ország második legnagyobb váro-
sává tette Miskolcot. Mindez maga után vonta a város lakos-
ságszámának intenzív növekedését, ezzel párhuzamosan új 
lakások építésének igényét is. 1965-ben például a következőt 
olvashatjuk egy propagandaanyagban:
„A régi városszerkezetből egészségesen bontakozik ki egy új, 
korszerű, szocialista nagyváros impozáns, fiatal arca.” 

Az új ideológia szellemében tervidőszakokra lebontva, 
lépésről lépésre megtervezték az élet minden területén meg-
induló „fejlesztéseket.” Ennek megfelelően a városban egy át-
fogó 3 éves terv keretében, melyet 1947 januárjában hirdettek 
meg, megindult a károk felmérése és kezdetét vette az ország, 
és így Miskolc újjáépítése. Mindezt olyan politikai jelszavak 
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a lakosság számára is biztosítsák az építkezés lehetőségét. Az 
állami lakáshoz jutás nehézségei és a társadalmi igények mi-
att pedig gombamód szaporodtak a családi házak a kijelölt 
területeken.

Az első bérházak, az állami építkezések 
megindulása

A lakáshiány megoldását az Országos Tervhivatal által 
kijelölt irányok mentén a Népgazdasági Tanács rendelkezései 
határozták meg. Az első hároméves terv keretében már nem-
csak a helyreállítások, hanem az első tömbös lakásépítések is 
megindultak. 1947. február 18.-i közgyűlésen kihirdették, „az 
építésügyi miniszter kiküldötte útján tudatta, hogy Miskolcot 
felvették abba a munkaprogramba, melynek célja munkáshá-
zak létesítése. Erre a célra hitelkeret áll majd rendelkezésre.”19 

19 B.-A.-Z. Megyei Levéltár, 72. kgy. 1947. sz. (Miskolc város Törvényha tó-
sági Bizottsági jegyzőkönyve 1947. 3. kötet) IV. 1906/a XXI-502/b 6. fond

határozták meg, mint „Magyarország gazdasági és szellemi 
felemelkedésének meggyorsítása, […] demokratikus rendjének 
megszilárdítása […] és a lakosság életszínvonalának javítása.” 
(Törvényrészlet: az 1947. évi XVII. Törvény 1. §, a hároméves 
gazdasági tervről)

Az építészet számára a lakáshiány kérdésének megoldá-
sa jelentette a legfontosabb feladatot. Ezt az állam két úton 
kívánta elérni: új lakások építésével, illetve a régi, üresen 
álló, vagy pártidegen lakosok által birtokoltak elkobzásával, 
és azok új tulajdonosok számára történő kiutalásával. En-
nek egy példájaként említhetjük meg a korábbi, a városnak 
két polgármestert is adó Halmay-Honti család esetét, akiket 
1951-ben költöztettek ki az alábbi rendelettel: 
„igénybeveszem dr. Halmay Béla, Halmay György és dr. Hor-
nyák Béla által lakott és bérelt Széchenyi u. 64. sz. alatti lak-
részt, és azt teljes egészében az Államvédelmi Hatóság részére 
engedem át használatba. Felhívom nevezett családokat, hogy 
a kérdéses lakást 1951. június 30-án déli 12 óráig üresen adják 
át. Elhelyezésükről saját maguk tartoznak gondoskodni.17”

A kiköltöztetések, illetve a lakások több család részére 
történő kiosztása azonban nyilván nem tudta megoldani a 
lakáshiányt. Ahogy a belvárosban történő emeletráépítések 
sem bizonyultak elegendőnek. (Hogyha ma végigsétálunk a 
városon, fel sem tűnik, hogy a főutcán álló épületek szinte 
mind egy emelettel magasabbá váltak ebben az időszakban.)

A városok erőteljes népességszámának emelkedését el-
sődlegesen bérházak építésével lehetett utolérni. „Az épülő 
ipartelepek, de általában Miskolc városba költözni kívánó dol-
gozók lakásigényeit csak nagyobb méretű bérházépítésekkel 
tudjuk kielégíteni”18 – olvasható az egyik jegyzőkönyvben. 

A várostervezés során ezért továbbra is fontos volt, hogy 
az állam által elrendelt többlakásos nagyberuházások mellett 

17 Kapusi Krisztián: Keresztezett életutak. 115. o.
18 B.-A.-Z. Megyei Levéltár, XXIII-105.
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Ezen program keretében megkezdődnek az első bérházépí-
tések, és 1950 végére új bérházak létesültek a Tizeshonvéd, 
Bajcsy-Zsilinszky utcákban, a Selyemréten, a Tátra utcában, 
majd továbbiak jelentek meg a Győri kapu északi oldalán, a 
Kilián Gimnázium környékén, illetve a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cánál az ún. Malinovszkij háromszögben. 

Ezekkel az építkezésekkel vette kezdetét az új város meg-
jelenése: a földszintes épületek között az első három-, négy-
emeletes bérházakkal. Üres, beépítetlen területeken, illetve a 
háborúban súlyosan megsérült házak helyén épültek fel ezek 
az első épületek. Elkezdték beépíteni a Nagy-Miskolc kiala-
kulásával Miskolchoz csatolt településeket is: az összekötő 
utak mentén épített újabb és újabb bérházak épültek. A meg-
növelt városban rendelkezésre álló terület azonban mégsem 
biztosított elég helyet az új építkezéseknek.

A első területkijelöléseknél még szanálás-mentesség-
re törekedtek, a háború után súlyos károkat ért területek és 
üres terek beépítésével. Később azonban már egyre kevésbé 
tudott érvényesülni a szanálás-mentesség célkitűzése. Egyre 
általánosabbá vált a város lakosságától a telkek, telekrészek 
megszerzése, megvásárlására. 1949-ben, a törvényhatósági 

kisgyűlés jegyzőkönyvében még ez olvasható a Tizeshonvéd 
utcai állami bérházak építkezéseivel kapcsolatban: 
„Utasítja a tanács a gazdasági ügyosztályt, hogy a becslés véte-
le után azonnal kezdjen tárgyalásokat az ingatlan tulajdono-
sokkal szabadkézből való megvásárlást illetőleg, amennyiben a 
szabadkézből való megvétel nem sikerülne, a tanácsnak a kisa-
játításra nézve tegyen javaslatot.”20 

Az építészet oldaláról a szanálás mellett szólt, hogy a 
szétszórtan, üres vagy kevésbé beépített városi területeken 
felépített bérháztömbök nem illeszkedtek szervesen a város-
szerkezetbe, rontották annak látványát. Ezért a város növe-
kedése során úgy ítélték meg, hogy a bérházak tömegében 
együttesen nagyobb városképző erőt jelentenek, és sokkal 
inkább javítják, mintsem rontják a városképet. (Hiszen Mis-
kolcon a korszak megítélése szerint az előző évtizedek és 
évszázadok kapitalista szemlélete, és a város ellenzéki politi-

20 B.-A.-Z. Megyei Levéltár, Tanácsjegyzőkönyv (1949.I.6. – 1949.IV.30.) 
IV.1906/a XXI-502/b 6. fond



18

kája miatt nem voltak nagyobb arányú építkezések, továbbá –  
a rossz minőségű anyagok, a rendszertelen beépítés és az el-
hanyagolt közegészségügyi és köztisztasági kívánalmak miatt 
– a város nem fejlődött a megfelelő irányban és mértékben. 
Miskolc – kis túlzással – egy földszintes kereskedőváros volt.) 
A szanálás fontosságát erősítette a gazdaságossági szempon-
tok hangsúlyozása is. Eszerint a belterületeken a nagy lakó-
tömbök, illetve tehermentesítő utak helyének kijelölésénél és 
a rossz állapotban levő épületek helyén szanálás után olcsóbb 
építkezni, mint a külterületeken. A szanálás tehát úgy jelent 
meg, mint ami a lakosság érdekében történik. E szerint vá-
rosformáló, esztétikai eredményként értékelték, amely po-
zitívan befolyásolja a városias élet alakulását azáltal, hogy a 
szanált lakások tulajdonosai immár új, korszerű lakásokba 
költözhetnek. Ugyanakkor törvényileg szabályozták, hogy a 
rendezésre kerülő területeknél az épülő lakásoknak csak 10 
százalékát lehet igénybe venni a szanálandó, megszűnő laká-
sok pótlására. 

Az első ötéves tervvel kezdetét vette Miskolcnak az or-
szág második legnagyobb városává szervezése. Az újjáépítés 
helyett immár az új beruházásokra helyeződik a hangsúly, és 
a költségvetés 98 százalékát erre a célra fordították. Az új-

játeremtéssel és az ipar dinamikus fejlesztésének ígéretével 
drasztikus változások indultak. Ezzel az időszakkal vette te-
hát kezdetét a régi Miskolc helyén megjelenő Nagy-Miskolc 
kiépítése az általános városrendezési terv kidolgozásával, az 
új városrészek, városképek megtervezésével, összetett város-
építészeti szemlélettel.21 

21 Nagy-Miskolc új városrészei tehát fokozatosan, a korábbi települések 
peremén épültek ki (pl. Kilián, Bulgárföld, Katowice utca, Petneházy 
bérházak, stb.), valamint korábbi lakóháztömbök, épületegyüttesek  
helyén a belvárosban és környékén, elsősorban régi utcák lebontása 
nyomán. 
 1949-ben épült a Tizeshonvéd utca első két tömbje; az ötvenes évek-
ben a Kiss Tábornok úti és a Soltész Nagy Kálmán úti bérházas blokk,  
a Petneházy bérházak és a Selyemrét. A Kilián-Észak bérházait 1958-
ban kezdték építeni és 1961-ben fejezték be az „Uránia” csillagvizsgá-
lóval. 1961 és 1966 között zajlott a Kilián-Dél építése, ennek során a 
15 emeletes toronyház 1966-ban készült el. 1960-ban épült az Ady-híd 
melletti épületegyüttes, valamint a villanyrendőrrel szembeni Arany Já-
nos utcai társasház és sportfogadási központ; 1962-ben a színház mel-
letti „lábas ház”; míg a Széchenyi 11-13. sz. alatti lakóépület és a Kos suth 
utcai lakótömb 1963-ban; a Bajcsy-Zsilinszky úti 10 emeletes lakóház 
pedig 1967-ben. Selyemrét-Dél a 60-as években épült; a Szentpéteri ka-
pui városrész jelentős része pedig 1964 és 1970 között készült el. A vá-
ros legmagasabb épületét, a 18 emeletes toronyházat 1968-ban adták át.  
A ’70-es években Bulgárföld, ezzel párhuzamosan pedig 1968 és 1973 
között a győri kapui városrész is elkészült (a háromszintes bevásárló- és 
közintézményközpont 1973-ban). A diósgyőri lakótelep 1970-74-ben 
épült; továbbá a hetvenes évek végére és a nyolcvanas évekre esik több 
más lakótelep megépítése is: Vologda, Avas-Dél, Vörösmarty utca, stb. 
 Néhány jelentős vagy jellegzetes közintézményi, vállalati épület és épí-
tési éve: az egyetem főépülete és kollégiumai (1950-ben kezdték meg), 
1952-ben épült a Herman Ottó Múzeum Görgey úti épülete (eredeti-
leg a pártbizottság részére), DVTK-stadion (1961), Avasi kilátó (1963), 
tévé torony (1966), Szakszervezeti székház (1966), az első aulás általá-
nos iskola a Selyemréten (1966), a Borsodi Szénbányász székház, a mai 
APEH-központ (1968), a Sportcsarnok (1969), az Egyetemi Könyv-
tár (1969), a Centrum Áruház (1969), a Megyei Könyvtár (1972), az 
ÉMÁSZ-központ (1971–74), és a Hotel Juno (1974).
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Kaláka

Az ipar dinamikus fejlesztése miatt a lakáshiány állan-
dóan fennálló probléma volt a városvezetés számára. Az 
’50-60-as években állandó jelenség a társbérlet, és elterjedt a 
szükséglakások és munkásszállók építése. A szükséglakások 
általában egy szoba-konyhás, fürdőszoba nélküli, kályhával 
fűtött lakások voltak, amelyeket csak fokozatosan bontottak 
le, párhuzamosan az új lakások építésével. 

A munkásszállók létesítése a távoli településekről a gyá-
rakba bejáró munkások számára nagyon gyakori volt, de még 
itt is, egy szobában néha 8-10-en laktak, ahol „sima ágyak 
voltak nagy termekben, kimondottan erre épültek […]. Alkal-
milag, illetve ideiglenesen laktunk ott, mert hát csak legények 
laktak, családok nem. Még így is kifizetődő volt, mert úgy álla-
pították meg a bért, albérletet, hogy az kifizetődő volt nekik.”22 

Hasonlóképp a 2-3 szobás lakásokban is gyakran egy csa-
lád több generációja, vagy több család lakott. A lakásigény-
lés éveket vett igénybe. „Hosszú, hosszú éveket kellett várni 
lakásra”23 – még azzal együtt is, hogy a nagy állami vállalatok 
is részt vettek a lakások építésében. Részben ebből követke-
zett, hogy az állami tervekkel ellentétben, épp a családi há-
zak építése volt dinamikusabb, azok egyszerűbb és gyorsabb 
kivitelezése miatt. Brigádok fogtak össze a házak társadalmi 
munkával való felépítésére:
„…kaláka. Biztos hallották ezt a kifejezést. A gyár akkoriban 
épített lakónegyedeket. Ott fönn, a Komlóson. A gyakorlatban 
az úgy nézett ki, hogy az, akinek nem volt lakása, és kapott 
javaslatot az üzemtől, mert szükség volt a munkájára, akkor 
egy ilyen lakáshelyet részére megszavaztak. És akkor 2000 órát 
kellett dolgozni, abban a lakás megépítésében Elsősorban se-
gédmunkát kellett csinálni, 200 órát, és akkor a felét lakásként 

22 Interjú B. Lászlóval, 2009. Készítette: Fáy Ádám és Karlaki Orsolya.
23 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Ádám és Korsós Bernadett. 

kapta meg. Ez volt a hozzájárulása. Na most a kaláka azt je-
lentette, hogy a brigád, aki eljárt közösen kirándulni – a leg-
többet a Csanyikba –, eljártak színházba, eljártak egymáshoz. 
Akinek volt kiskertje, ott szalonnát sütöttek. Szóval összerázó-
dott a brigád, és akkor ez a kaláka ment, hogy minél hamarabb 
letudják a 2000 órát. Összeálltak segédmunkásnak. Volt úgy, 
hogy 20, 22, 25-en is, sőt, néha több brigádból álltak össze. És 
ez a része ennek az egész brigádmozgalomnak, ez egy nagyon 
komoly emberformáló és tudatalakító dolog volt. Nem politi-
zált ott senki sem, szóval nem politika volt ez, attól függetlenül, 
hogy szocialista brigádnak nevezték, de az emberi kapcsolatok 
így alakultak ki. Utcák épültek fel.”24 

A kalákában felépített házak stílusát szintén a szocia-
lizmus építészeti szemlélete hatotta át. Ekkor terjedtek el a 
típusházak, amelyek megtervezésében és kivitelezésében az 
építészvállalatok is aktív szerepet vállalnak:
„Nem egy olyan ház épült, amely típusház volt zömmel. De vol-
tak egyéni házak is, mert vagy olyan helyen volt, hogy nem fért 
már el a típusház, vagy egy kicsit később volt. A KISZ úgy vett 
ebben az egészben részt, hogy azok a fiatalok, akik a tervezőiro-
dán dolgoztak, elkészítették ezeknek az épületeknek a rajzait, 
terveit, és elintézték azt is, hogy megkapják az építtetők az en-
gedélyt, és az építési hatóságokhoz eljártak. Először volt az elvi 
építési engedély, utána kidolgozták a véglegest, és az építési en-
gedélyt is megszerezték. Tehát ennek megfelelően mentek ezek a 
dolgok. Nagyon jól mentek. Nagyon jó szervezettség volt akkor. 
Nagyon nagy kár érte, hogy ez így tönkrement.”25

A közös építkezések, az építési engedélyek beszerzésében 
való segítségnyújtás jelentősen hozzájárult a lakosság lakás-
helyzetének javításához, azonban ez továbbra is kevésnek bi-
zonyult egy olyan városban, ahol a dinamikus iparosítás miatt 
állandó lakosságnövekedés volt jellemző. Ennek a nehéz hely-

24 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.
25 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.
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zetnek a megoldását várta a miskolci építészet, várostervezés 
az 1002/1960. számú kormányhatározattól, amely szerint: 
„A kapitalista Magyarországtól alapvetően rossz lakásviszo-
nyokat örököltünk. Bár a felszabadulás óta komoly erőfeszítések 
történtek a lakáshiány csökkentésére, a helyzet nem kielégítő és 
a lakosság lakáshiánnyal küzd. A Párt és a Kormány a legkö-
zelebbi évek egyik legfontosabb feladatának tartja a lakáshely-
zet gyökeres megjavítását. Ezért a nem termelés célját szolgáló 
beruházások közt feltétlen elsőbbséget kíván biztosítani a la-
kásépítésnek. Erőforrásaink és gazdasági lehetőségeink módot 
adnak arra, hogy 15 éven belül a lakáshiányt lényegében felszá-
moljuk és biztosítsuk, hogy minden arra igényjogosult család 
önálló lakáshoz jusson. Ennek elérése céljából a Kormány 15 
éves lakásfejlesztési tervet dolgozott ki. E terv megvalósítását 
részleteiben az 5 éves népgazdasági tervek biztosítják.”26

A program keretében 1 millió lakás építését irányozzák elő, 
amelyben a 40%-ot magán kivitelezésben, míg 60%-ot állami 
beruházásként terveznek megvalósítani. 

A téglától a panelig

A kormányhatározatban rögzített célkitűzések elérése 
érdekében az építőiparban technológiai változásokra volt 
szükség, hogy az egyre nagyobb léptékű építési beruházá-
sok megvalósíthatóak legyenek. Ez a gondolat már 1954-ben 
megjelent Hruscsov egyik beszédében, a technológia-váltás 
időszerűségét hangsúlyozva:
„Nem megfelelőbb-e tégla helyett olyan betonból készült fal-
tömböket alkalmazni, amelyek megfelelnek a rendelkezésre

26 1002/1960 (I.10.) sz. kormányhatározat a 15 éves lakásfejlesztési  
tervről.

álló emelőgépek lehetőségeinek, tehát két-három-öttonásakat? 
Az ilyen építkezés magasfokú termelékenységet s nagy keresetet 
biztosít.”27 
Ezzel az időszakkal jelenik meg a korábbi téglafalazást fel-
váltó blokkos technológia, az iparosított házépítés első lép-
csőfoka. Míg 1960-ban az épületek 94,5 százaléka készült 
hagyományos téglafalazattal, addig pár évvel később már az 
előre gyártott falelemekből épülő házak válnak elterjedtté. A 
technológiai váltás jelentősen hozzájárult a város arculatának 
átalakulásához. Annak ellenére, hogy az 1960. évi kormány-
határozatban előtervezett építkezések és célkitűzések – orszá-
gos és helyi szinten egyaránt – valójában egész más arányban 
valósultak meg az elkövetkező 15 évben: jóval nagyobb mér-
tékben gyarapodott a lakóházak száma a bérházi lakásokkal 
szemben. 

27 Fehérvári Zoltán – Hajdú Virág – Prakfalvi Endre (szerk.): Modern 
és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945–1959., 176. o.
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Az 1961-ben meginduló második ötéves terv időszaka 
a blokkos technológia elterjedésével a növekvő mértékű la-
kásépítések kezdetét jelentette. Ezzel a technológiával – bár 
jelentősen megszaporodott a lakásállomány – a tényleges át-
törést a panelépítkezés hozta meg a ’70-es években. E tech-
nológiai váltás Miskolc városképének teljes átalakulásához 
vezetett. A korábbi technológiák 3, maximum 4 emeletes 
bérházak építését tették lehetővé, mely épp ezáltal őrizte meg 
emberléptékű tulajdonságait. A panel-technológia bevezeté-
sével a bérházak magassága többszörösére nőtt.
„Miskolcon olyan új városnegyedek alakultak ki az elmúlt év-
tizedben, amilyenek addig soha nem valósulhattak meg a vá-
ros 600 éves fennállása óta” – írta egy korabeli propaganda-
anyag.28 

Újabb határkőként kell tehát megemlíteni ezt az idősza-
kot a városképet átalakító építészeti, technológiai változások 
sorában. A panel-technológia megjelenésével már teljes mér-
tékben a mennyiségi lakásépítés válik uralkodóvá, amelynek 

28 Propagandaanyag 11.

érdekében a ’60-as évek utolsó éveiben Alsózsolcán házgyá-
rat is építettek. A cél a minél több lakás megépítése lett, ahol 
a technológia már teljes mértékben meghatározta az építé-
szetet. A tervezés redukálódott az előre gyártott elemekből 
összeállítható lakások korlátozott variációira. A bérháztöm-
böknél teljesen eltűnt a díszítésre való törekvés. Ennek okai 
részben a funkció és technológia által meghatározott építé-
szeti szemlélet, részben azok költségnövelő tényezői voltak. A 
művész-építész visszavonul, és a kevés lehetőségtől eltekintve, 
várja, hogy ismét művészetként tekinthessen az építészetre, 
miközben a városrendezés elmerül a számok világában. Mi-
kulás Tibor szerint, a politikai vezetők határozták meg, mit és 
hogyan lehet tenni, az építészek és tervezők csak korlátozot-
tan mozoghattak, a polgárok pedig nem tehettek többet, mint 
tudomásul vették a körülöttük zajló eseményeket. „Szerinte 
az építésznek, tervezőnek nem marad más hátra, mint véghez-
vinni azt, amit számára előírnak.”29

A ’70-es években megjelenő új lakótelepek tehát „forra-
dalmi változásokat” eredményeztek a városépítészetben. A 
házgyári technológiával megjelentek az ún. lakótelep-kong-
lomerátumok, amelyek néha városrésznyi területeken elhe-
lyezkedő, önálló városként megépült komplexumok voltak. 
Ezek az összetett, önálló intézményi struktúrával is rendelke-
ző városrészek önmagukban, és az egész város viszonylatában 
is, társadalmi problémák sorát generálták abból adódóan, 
hogy viszonylag kis területen nagy és heterogén népsűrűség 
koncentrálódott.

29 Dr. Mód Aladárné: Lakótelep, lakás, életmód. Forrás: Napjaink 1980. 
XIX. évf. 10. sz., 15. o.
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És végül a problémák

Az Országos Tervhivatal által előírt mennyiségi lakás-
termelés és a számok követése negatív következményekkel is 
járt. A költségcsökkentés eredményeként romlott az épületek 
minősége, nőtt a lakássűrűség, az intézmények centralizáci-
ója, és egyhangúvá vált a városkép. Ennek a technológiai és 
stílusváltásnak köszönhetően a lakosoknak az épületekhez, 
lakásokhoz és városrészekhez való viszonya is jelentős válto-
záson ment keresztül. A panelépítészet új városrészeket ho-
zott létre a város „régi” területén belül és azon kívül is. Mind-
ez teljesen új arculatot adott a településnek. Házak, lakások, 
utcák és terek tűntek el, illetve újak születtek helyükön. Ezzel 
párhuzamosan nem csupán a városba betelepülők és a hely-
beli lakosok között keletkezett feszültség, de a társadalom  
és a – kialakuló új – tér viszonyában is. 

Az első lakótelepek megjelenése után két évtizeddel mind 
Európában, mind Magyarországon már megmutatkoztak 
azok a jelek, amelyek az építészetet és a városrendezést egyre 
több negatív vonással szembesítették a tömeges, mennyiségi 
lakásépítéssel kapcsolatban. Fokozatosan felismerték, hogy 
nemcsak a városkép változott meg hátrányosan a gyakran a 
belvárosba is benyúló lakótelepek miatt, hanem a városok 
társadalmi összetétele is jelentősen átformálódott, ez pedig 
társadalmi problémák sorát hívta életre. A városban a kor-
szak politikai gondolkodása által generált társadalmi, város-
képi változások és az ezzel együtt jelentkező problémák már 
a ’80-as években felkeltették a társadalomtudományi és építé-
szeti érdeklődést, és megindult a vita azok kezelése, illetve a 
megoldási lehetőségek keresésének irányába.

A ’60-as évekhez képest a ’70-es évek végére jelentősen 
visszaesett a lakótelepi lakások presztízs-görbéje (olyan té-
nyezők hatására, mint az évtized elején bevezetett új lakás-
politikai rendelkezések, a szanálások, vagy az új és korszerű 

magánépítkezési formák elterjedése). Ebben az időszakban 
létrejöttek az úgynevezett modern slumok (nyomornegyedek), 
amelyek a közvéleménynek és a kritikának állandó vita-, illet-
ve beszédté máivá váltak:
„A lakótelep tűrhetetlen életkörülményeket jelent. Erősza-
kolt koncepció. Az emberek elemi szükségleteit nem elégíti ki, 
korlátozza, rombolja a személyiséget, és dominálnak benne a 
pszichikai ártalmak.” – írja dr. Mód Aladárné szociológus a 
lakótelepekről és az ott élők szociális problémáiról 1980-ban, 
„A szűkre szabott modernség” címmel folytatott vitasorozat 
záró összegzésében.30

Építészek és társadalomkutatók évtizedeken át tartó vi-
tája indult meg, hiszen erre az időszakra Miskolcon már a 
lakosság közel kétharmada élt jobb-rosszabb, gyakran pato-
lógiás jellemzőkkel bíró lakótelepeken. A viták időszerűségét 
az is tovább erősítette, hogy a ’80-as évek elején még általános 
volt a vélemény, miszerint a növekedés folytatódni fog, és a 
családok újabb generációinak felnövekedésével „a lakótelepi 
lakások újratermelik a lakásigényeket”31. 

A egymáshoz való kölcsönös alkalmazkodás nem ment 
zökkenőmentesen, noha számos tényező segítette. Ezek kö-
zött meg kell említeni a politikai ideológia felülről szervező, 
irányító jellegét. Ezzel részben szembehelyezkedve, részben 
pedig annak hatása alatt új közösségi élet szerveződött, még-
hozzá egy olyan térben, amelyet valójában – még ha képlete-
sen is, de – a betelepülők építettek, amely velük együtt épült, 
és amely részben az új városlakók számára jobb, magasabb 
komfortfokozatú életkörülményeket teremtett. E változásra 
így emlékszik vissza egy, a kiliáni városrészbe 1963-ban köl-
töző interjúalany:

30 Dr. Mód Aladárné: Lakótelep, lakás, életmód. Forrás: Napjaink 1980. 
XIX. évf. 10. sz., 14. o.
31 Tóth Pál: A lakótelepi jelen gondjairól. Forrás: Napjaink 1980. XIX. 
évf. 10. sz., 12. o.
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„Tulajdonképpen ahhoz képest nagyon jó volt, mert új lakás, 
új helyen, új környezetben. Minden új volt, tehát én a város 
egyik végéről jöttem a város másik végére, mert akkor még nem 
volt ennyire kiépülve a Berekalja, tehát volt a város a Kiliánig, 
meg kifele Diósgyőrig a falu rész. Teljesen más volt a struktúra, 
személyileg is, és egyébként is.”32

Az egyének szempontjából a lakáskérdést – főleg az ’50-
60-as években – elsődlegesen nem az infrastruktúra, a lakás 
komfortfokozata, vagy az ott élő közösség határozta meg.  
A lakás elhelyezkedése – elsődlegesen a munkahelytől való 
távolság – is inkább csak a ’70-es évektől kezdett megjelenni 
a lakásra várakozók elvárásai között, a panel-technológiával  
dinamikusan megnövekedő és ezáltal választási lehetőséget is 
adó lakástermelés megindulásával. Mindennek magyarázatát 
részben épp a nehéz lakásviszonyok, a lassan bővülő lakáskí-
nálat, és leginkább a hozzájutás nehézségeiben kell keresni., 
Bár a környezet, a mesterséges élettér drasztikus átalakuláson 
ment keresztül, a hétköznapokban a városlakók erre kevés fi-
gyelmet fordítottak.

32 Interjú B.-nével, 2009. Készítette: Ujhelyi Anna.
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I. 2. Az eltűnt belváros nyomában 

A változó város tehát, mint fentebb láttuk, többféle úton-mó-
don vált „az ország második városává”. Amellett, hogy kü-
lönböző települések összecsatolása révén megalkották Nagy-
Miskolcot, legalább két komolyabb folyamat is zajlott az öt-
venes évektől kezdve. Egyrészt új városrészek, majd lakóte-
lepek épültek a korábbiak között, illetve a peremterületeken, 
mint például a Bulgárföldi városrész, Észak- és Dél-Kilián, a 
Szentpéteri kapu, a Petneházy bérházak, és később az Avas 
déli lakótelep. A másik módszer a szanálás volt: a már beépült 
utcák, házak lebontása révén nyertek helyet az új technológia 
számára. Így épültek lakótelepek Diósgyőrben, a Győri kapu-
ban, a belvárosban pedig a Tizeshonvéd, a Vologda, a Jókai 
utcai lakótelep, a Szeles utca, illetve a Vörösmarty és a Dankó 
Pista utca környékén. Ám maga a főutca sem maradt érintet-
len: elég a Pátria tömbre gondolni (ide eredetileg toronyházat 
terveztek), vagy a Centrum áruház környékére és a Bajcsy-
Zsilinszky utcára. Az egyik korabeli átépítési koncepció az 
egész mai belváros helyére toronyházakat álmodott.

A belváros és környékének eltűnt épületeiről, utcáiról 
készült fotókat tanulmányozva elénk tárul a valamikori, nem 
is olyan régi, egyszerre ismerős és ismeretlen, félig-meddig 
idegennek tűnő Miskolc. Méghozzá úgy, olyan arcát mutatva, 
amelyet már a hetvenes-nyolcvanas években felnövő generá-
ció sem tapasztalhatott meg közvetlenül.
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I. 3. Babakocsiváros

Ha Miskolc a templomok városa, a macskakövek városa, acél-
város és „Szinva-parti Velence” is lehet egyben – merthogy 
ilyenformán is emlegették már –, akkor egészen bizonyosak 
lehetünk afelől, hogy Miskolc a babakocsik városa is. Sőt, hi-
teles, dokumentumértékű archív fotókkal igazolható, hogy 
Miskolc „A babakocsik városa”. Legalábbis valaha az volt. 

Az ötvenes évektől ezrek és ezrek költöztek be a városba, 
újabb és újabb városrészek épültek fel. A beköltözők nagy ré-
sze fiatalon került Miskolcra, így egy demográfiai robbanás 
zajlott le a ’60-as, ’70-es évekre (az 1970-es évek első felében 
egyben országos méretű demográfiai csúcs is jelentkezik a 
születések számát illetően). A ’60-as évek második felére, a 
’70-es évekre már felnőtt a betelepülők gyerekeinek első ge-
nerációja. Az általuk nemzett következő generáció számára 
is újabb és újabb babakocsikra volt szükség… És ez így ment 
egy jó darabig, mígnem egyszer csak történt valami. Ezt a bi-
zonyos valamit azóta is sokat vizsgálták és vizsgálják, ám erre 
most nincs mód kitérni. Az azonban biztos, hogy nemcsak 
Miskolcon és Magyarországon, hanem egész Európa-szerte 
öregedik a társadalom. Ahogy egyre több az idős ember, és a 
nyugdíjkorhatárok is egyre csak későbbre tolódnak, egyre ke-
vesebb és kevesebb gyerek is születik. Mindebből kifolyólag 
egyre kevesebb és kevesebb babakocsira van szükség. Vajon 
mivé lesz a babakocsik városa?

Az alább közzé tett képen szereplő babák és szülők mind va-
lós személyek! A hasonlóságok és esetleges egyezések nem a 
véletlen művei.
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I. 4. A jövő városa  
Szinvavölgyi űrbázis 

Ahogy megszületett a western kelet-európai változata,  
az eastern, élén a Dinári-hegységben forgatott, Gojko Mitić-
fémjelezte indiános-filmekkel, megjelent a sci-fi filmek keleti 
változata is. A ’60-as, ’70-es és ’80-as években hódító A maj-
mok bolygója, Csillagok háborúja, A nyolcadik utas: a halál,  
ill. Az Orion űrhajó fantasztikus kalandjai (NSZK), vagy a 
komolyabb hangvételű 2001 Űrodüsszeia lettek a filmes előz-
ményei a későbbi keleti vonalnak, hogy csak néhány címet 
említsünk. Kelet-Európában szovjet, csehszlovák, NDK és 
magyar33 közönségfilmek, filmsorozatok mellett intellektu-
ális szerzői filmek is születtek, gondoljuk csak Tarkovszkij  
Sztalker c. filmjére. 

Az ipari technológia fejlesztésének hála, komoly gépek 
arzenálja tűnt fel a Kádár-korabeli Miskolcon. Hogy mind-
ez a nyugati vagy inkább a keleti sci-fi által megjelenített 
tárgykultúrát idézi-e föl, az olvasóra bízzuk (a szkafanderek 
hiányoznak). Mindenesetre lenyűgöző és megdöbbentő a 
műszerek/berendezések formavilága, monstrumszerű volta.  
A korai számítógépek megjelenése (és formája), valamint 
azok környezete már a csúcstechnológia egy másik irányáról 
tudósít. Ez pedig már a ’80-as évekbe kalauzol minket.

Adatokat betáplálni a kompjuterbe és start!

33 Pl. az 1972-ben forgatott Pirx kalandjai c. sorozat, amely Stanislaw 
Lem regénye nyomán készült.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pirx_kalandjai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pirx_pil%C3%B3ta_kalandjai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pirx_pil%C3%B3ta_kalandjai
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II. 1. Nyolc óra munka

Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy az ötvenes-hatvanas évek 
Magyarországán az életmódot szinte kizárólag a munka, illet-
ve az adott munkahely határozta meg. Megszabott mindent: 
a párválasztást, a lakóhelyet, a gyermekvállalást, a gyerekek 
iskoláztatását, a szabadidő eltöltését, a szórakozási szokáso-
kat; egyáltalán az élet valamennyi fontos és kevésbé fontos 
aspektusát. Olyan világ volt ez, ahol a munkahely, és az ezzel 
járó társadalmi szerep gyakorlatilag definiálta az egyént. Ha 
valakiről tudjuk, hogy gyári munkás, pék, bányász vagy vidé-
ki tanár volt, akkor majdnem mindent tudhatunk róla. 

A rendszer – legalábbis bizonyos mértékben – megszüntette 
a különbségeket az egyes társadalmi osztályok között. A válla-
lati felsővezető, azaz a vezető értelmiségi ugyanabban a bérház-
ban lakott, mint a munkás, a gyerekei ugyanabba az iskolába 
jártak, ugyanolyan ruhákban jártak, stb. Nem egy esetben egy 
jó szakmunkás többet keresett, mint egy mérnök.
„Én voltam az egyik legjobban kereső ember a gyárban, az 
acélműben. Voltam gyárrészlegvezető, és nem én kerestem a 
legjobban. Hanem az a fizikai munkás keresett, amelyik ott 
volt a kemencénél. Én, amikor megcsináltattam H. Laciékkal, 
nézzük meg a kereseteket, nem azért, hogy lássam, hogy én 
hogy vagyok, hanem hogy hogy’ állnak, amikor bérfejlesztés 
van, melyik területre kell többet adni. Hát, bizony ott voltam 
én a 7. vagy a 8. helyen. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, 
hogy egyáltalán nem volt ilyen széles. De a felelősség, az rette-
netes nagy volt akkoriban. Nagyon nagy volt azért a szigorú-
ság, nagyon nagy volt a követelmény is, és a fizikai emberek ezt 
tudomásul vették már utána.”34 
„Az volt, hogy az egyetemista mindig egy kicsit úrifiú a melós 
szeméből. Én őket is nagyon jól ismerem, mert évekig dolgoztam 
velük, tudom, hogy hajlamosak egy kicsit erre. Ma már jobban 

34 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Ádám és Korsós Bernadett. 

fölértékelődött a tudás, akkor jókat röhögtek az egyetemistákon. 
De konkrétan sokkal többet kerestek, mint egy kezdő mérnök, 
úgyhogy ennek meg mi nem örültünk nagyon. Nem volt egy ilyen 
erős összefonódás, nem volt harag se. Tisztes távolságtartás, én 
úgy érzem. Mindenki csinálta a maga dolgát.”35

Olyan világ volt ez, ahol a munkanélküliség fogalma 
teljesen ismeretlen volt. A Magyar Népköztársaságban a tel-
jes körű foglalkoztatás elsődleges cél volt. A kmk-törvény  
(kmk: közveszélyes munkakerülő) volt az az eszköz, amely-
lyel ezt a célt elsősorban meg kívánták valósítani. „A háborút 
követő években Magyarországon, ha valaki munkaképes kor-
ban és állapotban nem dolgozott, börtönbe kerülhetett, elítélték 
közveszélyes munkakerülés, azaz kmk miatt. Ez kényszerítő 
eszköz volt. Bárkire ráfogható volt ez, kezdetben az utcai pros-
tituáltakat, a szabadfoglalkozásúaknak mondottakat, a kol-
dulókat és a valóban munkanélkülieket sorolták ide, de lénye-
gé ben hatósági döntés volt, kit vettek fel ebbe a kategóriába.”36  

35 Interjúrészlet (nincs adat - férfi), 2008. Készítette: Kosztyi Klaudia. 
36 Burget Lajos: Retró szótár, kmk szócikk, 134. o.
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A kmk-törvény egyébként már 1913-tól életben volt Magyar-
országon, de a Rákosi kortól kezdve egészen új értelmet ka-
pott. Ezekben az időkben évente körülbelül 2-3 ezer embert 
ítéltek el közveszélyes munkakerülésért. 

Egy olyan rendszerben, amelyben a munka fogalma eny-
nyire központi helyen áll, az egyik legnagyobb állami ünnep 
természetesen május elseje, a munka nemzetközi világnapja. 
Az ünnep eredete egészen a brit ipari forradalomig nyúlik 
vissza. 1817-ben fogalmazta meg Robert Owen a munkások 
követeléseit, köztük a nyolc órás munkaidőt. Ekkor lett szlo-
gen a Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szóra-
kozás. Miskolcon a május elsejét, az ország többi városához 
hasonlóan, felvonulással ünnepelték. A május elseji és egyéb 
felvonulásokra a miskolciak részben mint kötelező rosszra, 
részben mint kellemes vasárnapi sétára vagy karneválra em-
lékeznek:
„Egy az, hogy munkaszüneti nap volt. Óriási nagygyűlést tar-
tottak minden helyen. Budapesten a Hősök Terén több tízezres 
meg százezres gyűlések voltak, zászlókkal, felvonulva az embe-
rek, a gyárak a munkások, meg a lakosság. És ilyen helyen illet 
részt venni mindenkinek, aki nem ment, hát nem azt mondom, 
hogy fejét vették, de, de, de… Na, jobb volt inkább ott lenni. 
De azt maga a nép, mindenki ment felvonulni. […] Olyan ese-
mények, amik a politikai rendszer reprezentálását mutatta be. 
Például egy május elseje emlékfelvonulás, vagy egy november 
hetedikei gyűlés, vagy egy április negyedike – az volt Magyar-
ország, akkor fejezték be Magyarország megszállását az orosz 
csapatok, azt úgy hívták: felszabadulás ünnepe. Kiöltöztek, ki-
nek mi volt, jelképezték azt a szakmát, amibe dolgoztak. Mond-
juk a kórház dolgozói fehér köpenybe vonultak fel. Vagy egy 
[kovácsüzem] dolgozói egy autó platóján verték a vasat. A sü-
tőipar vitt egy nagy kenyeret vagy perecet. Nagyon régi termék, 
az egy jelkép volt. Például egy felvonuláson egy vállalat úgy állt 
össze, hogy elöl ment hat ember vagy nyolc ember, aztán utána 
sorba százan-kétszázan, ki mennyien voltak. És elöl a vállalat 

jelképét képviselő tárgyat [vittek], például a sütőipar perecet...  
Akkor vagy jelképezni kellett egy pedagógust is, az is vitt va-
lamit, ami jelképezte az ő pedagógus voltát. Egy táblát, vagy 
palát, vagy valamit. Hát van, aki nem szívesen ment oda. Hm, 
nem azt mondom, hogy olyan jó volt, de mint egy vasárnapi 
séta.”37

„Hát, egy május elseji felvonulás, vagy egy április 4-i felvonulás, 
az keserves volt nagyon. Képzeld el, el akartunk lógni az egyik 
kollegával, még akkor kiliánisták voltunk, azt hiszem, harma-
dikosok. És elég az ahhoz, hogy K. Pista bácsi, a tornatanárunk 
elcsípett. Már-már majdnem sikerül lelépni, és – a franc fog itt 
végig menni! – akkor a főutcán kellett végigmenni úgy, hogy a 
városháztértől le a Szemeréig. És onnét meg elkanyarodtunk a 
Népkertnél, ott volt az oszlás. Képzeld el, elkapott mind a ket-
tőnket […] és a kezembe nyomta, most már nem tudom, vagy 
a kopasznak, vagy a postarablóét. […] És elég volt az, hogy kép-
zeld ezzel a két képpel kellett végigmenni az egész városon. Én 
nem mertem felnézni [nevet], mondom, röhög rajtunk az egész 
osztály. Csak a kockaköveket néztem, csak egyszer szabaduljak 
meg a kopasztól! [nevet] De ennyire se mertem ránézni, mert 

37 Interjú B. Kálmánnal, 2009. Készítette: Ördög Anita.
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akkor kitört volna belőlünk a röhögés, és akkor még rosszabb 
lett volna. Na ezek a május 1-i felvonulások nagyon szépek 
voltak mindig. Tehát ez olyasféle volt, egy kis nagyképűséggel, 
mint a debreceni virágkarnevál. Tehát minden gyárrészleg vitt 
valami transzparensen kívül, valami kis dolgot. Hát volt, mi-
kor elektrokemencét vittek, tehát ilyen kis makettet, és abból a 
görögtűz kijött, mint a csapolásnál. És akkor kohász egyenru-
hába mentek végig, mögöttük ez az azbesztos dolgokba’. Szóval 
voltak ilyenek és látványos volt, szép volt, nagyon érdekes, és 
szívesen mentek az emberek. Aztán a későbbiekben már csak 
kis felvonulás volt, aztán inkább kinn a Csanyikba’ találkozott 
a nép.”38

 „Május 1. nagy munkásünnep volt. Akkor rendezvények vol-
tak. Üzemenként úgyszólván kötelező volt kimenni. Május el-
sejei kötelező felvonulás, kirándulás. Április negyedike, novem-
ber 7. Augusztus 20., az is állami ünnep volt, az alkotmány ün-
nepe. Akkor így nevezték. Augusztus 20-ára és május elsejére 
csináltak a brigádok kirándulásokat. November 7. a szocialista 
forradalom évfordulója volt. Az épületekre az ünnepek idejére 
a zászlót ki kellett rakni. Magyar és vörös zászlót.”39

„Vonultunk fel. A menet tulajdonképpen, a Győri kapuban vol-
tunk és onnét mentünk a Hősök terére. A Hősök terén volt a 
dísztribün, később lett a Majális park csak. A dísztribünön a 
pártvezetők ültek főleg.”40

„Hát azok borzasztóak voltak részben, de csak akkor, amikor 
én diákként éltem az életemet. Akkor az állami ünnepeken való 
felvonulás, az mindig katasztrofális volt. Borzasztó volt, ször-
nyűek voltak. Kötelező volt elmenni, mert ha nem mentél el, 
akkor ilyen-olyan szankciókat szabtak ki rád. Benn a városban 
vonultunk, vonultunk, akkor megálltunk, minden iskolának 
megvolt a helye, ahol gyülekeznünk kellett, és akkor sorban 

38 Interjú T. Tiborral, 2009. Készítette: Fáy Ádám.
39 Interjú L. Lászlóval, 2008. Készítette: Lőrincz Dávid. 
40 Interjú Cs. Bélával, 2009.Készítette: Karlaki Orsolya. 

egymás után vonultunk. Megálltunk akkor a dísztribün előtt, 
tapsoltunk, hogy: Éljen Rákosi, éljen a párt! – emlékszel, tata? 
Ezt skandáltuk és közben már alig álltunk a lábunkon, olyan 
fáradtak voltunk. Gondold el, hogy ilyen tűző napon, kániku-
lában, főútvonalon, nem tudom, ilyen nyolcas sorokban, ott 
menni 15 lépést, akkor megállni és várni fél órát, akkor megint 
ismételtük ugyanezt. És elmentünk reggel 8-kor, és hazakerül-
tünk valamikor 3-ig […], szörnyű volt! Szörnyű volt, és az, 
hogy az ünnepnapok nem voltak ünnepnapok, mert állandóan 
ilyenekkel kellett eltölteni. Akkor, abban az időben a családi 
ünnepek voltak nagyon meghatározóak.”41

„Olyan volt, hogy a Városház tértől egészen az Ady-hídig kellett 
menni, utána pedig a Hősök terén volt a nagygyűlés, és akkor 
oda mentünk vissza. Gyűlés a főutcán.”42 
„A középiskolás években, amikor a húszemeletes helyén lóver-
seny-pálya volt, mindig felléptünk május elsején. Sor falat áll-
tunk, vagy kiraktunk szavakat. Itt nem volt kü lö nösebb egyenru-
ha, csak fekete szoknya, fehér blúz, kis kalap.”43

41 Interjú B.-nével, 2009. Készítette: Ujhelyi Anna.
42 Interjú K. Gyulával, 2008. Készítette: Darázs R. és Lőrincz Dávid.
43 Interjú L. Lajossal, 2009. Készítette: Laczkó Boglárka.
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A gyárakban – különösen az állam gazdasága szempont-
jából stratégiai fontosságúakban – rendkívül feszített volt a 
munkatempó. A vezetőkön, de az egyszerű munkásokon is 
hatalmas felelősség volt. Egy kohónak folyamatosan működ-
nie kellett, mivel egy esetleges kiesés hatalmas veszteségeket 
okozott volna. Nem véletlen tehát, hogy az alábbi interjúrész-
let tanúsága szerint maga az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) 
vizsgálódott például az LKM-ben, üzemzavarok esetén.
„Emlékszem rá, hogy annak idején a gyárban, mittudomén, egy 
trafó-meghibásodás alatt vagy miatt az egész műszakot bevitték 
az ávéhára, hát, mindenki félt. Legalábbis a vezetőség félt a provo-
kációtól, meg ezektől a dolgoktól. Szóval nevetséges volt, de mind-
egy. Mindenütt megvoltak a beépített emberek.”44

A munkások motiválására különböző munka ver se nyeket 
vezettek be. Előbb, 1949-től a sztahanovista mozgalmat.45 
„Úgyhogy gyakorlatilag május elsejével indult a park, és egészen 
szeptember közepéig, október elejéig, ebbe a parkba játszódtak 
le ezek a kötelező akármik, amik a pártunk, államunk kívánt, 
és meg kellett ünnepelni. Megmondom, hát – főleg az ’50-es 

44 Interjú T. Tiborral, 2009. Készítette: Fáy Ádám.
45 „A Szovjetunióban a terv túlteljesítésében nagy szerepet tulajdonítottak 
a munkaverseny-mozgalomnak, amelynek továbbfejlesztett változatát, 
a sztahanovizmust 1935-től vezették be. Speciális munkaversenyformák 
is megjelentek: az Izotov-mozgalom a munkamódszer-átadásraztasági 
mozgalom a gépek körüli rendcsinálásra, az újítómozgalom a termelés 
korszerűsítésére. Sztálin 70. születésnapja tiszteletére az MDP szerve-
ző bizottsága határozatának értelmében 1949. október 28-tól december 
21-ig munkafelajánlási mozgalom indult, ez jelentette a magyarországi 
sztahanovista mozgalom kezdetét. A nyilvánosság számára egyéni kez-
deményezésnek tüntették fel. 1950-től már nem élmunkás-, hanem szta-
hanovista jelvényeket osztottak a munkában élenjáróknak. 1948 és 1950 
között 16 ezer élmunkásjelvényt, 1950–53 között 115 ezer sztahanovista 
oklevelet osztottak ki. 1953-tól a sztahanovista cím helyét fokozatosan 
átvette a Kiváló Dolgozó kitűntetés. A munkáselit háború utáni rétegét 
Magyarországon az ötvenes években az élmunkások és a sztahanovisták 
képviselték.” Forrás: Burget Lajos: Retró szótár, élmunkás, sztahanovista 
szócikk, 71. o. 

évekbe, ugye – ahogy mondtam az előbb, hogy Gizi néni 150 
százalék, akkor ennek tiszteletére, ugye, őket kihívták, megha-
joltak, meg izé, és akkor vállalták, hogy jövő héten nem 150, 
hanem 200 százalékot fognak teljesíteni. És akkor hát sztaha-
novisták voltak.”46

„Az természetes, hogy minden társadalmi rendszer, pláne egy 
háború utáni időben az embereket ösztönözi arra, hogy dol-
gozzanak, többet, meg jobban meg satöbbi, és ezt méltó módon 
elismeri. De természetesen ez azért, hogy mondjam, elég ko-
moly torz kinövései is voltak, mint ahogy utaltam rá. Mondom,  
a képeslapokon is meg fog jelenni az élmunkás meg Sztahanov-
mozgalom, hogy finoman fogalmazzak. Ez úgy butuska is volt, 
meg primitív is volt, de bizonyos szempontból mégis célravezető 
volt. Főleg utólag mondhatjuk ezt így, hogy butuska meg pri-
mitív volt.”47

Ám a mozgalom hamar kifullad, és 1958-tól már a kollek-
tívák kerültek előtérbe, ettől fogva az élmunkások helyett a 
brigádokat jutalmazására helyezték a hangsúlyt.

46 Interjú S. Antallal, 2008. Készítette: Fáy Á.
47 Interjú Gy. Istvánnal, 2009. Készítette: Kis Dorottya és Kosztyi Klaudia.
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A termelés a legtöbb vállalatnál és a legtöbb munkahelyen 
szinte soha nem állt meg. Mindezt a több műszakos rendszer-
rel oldották meg, így történt a legtöbb vállalatnál Miskolcon 
is. Mindez a dolgozók számára állandó- vagy váltóműszakot 
jelentett. Interjúalanyaink és családjuk életét (csaknem mind-
annyiukét) meghatározta a két, három, esetleg négy műsza-
kos munkavégzés. 
„Na most ’65-ben lett a 4 műszakos munkarend, az ország előre 
haladt anyagilag. Meg akkor jobban megengedhette magának, 
hogy a munkaidő 48 óráról 44-re váltson, és akkor bejöttek a 
nehézüzemekbe a 4 műszakos munkarendek. Akkor ott már jó 
volt, mert 3 naponként volt 1 szabad munkanapom, könnyebb 
volt, de akkor már busz is volt, meg megépültek a mun kás-
szállások”48

„Tudniillik már untam a váltóműszakot. Az nagyon kifasírozta az 
embert. Gyakorlatilag átszámítottuk, hogy 12 órát dolgoztunk. 3 
nap éjszakát dolgozunk, 1 nap szabad, 3 nap délután, 1 nap szabad, 
3 nap délelőtt. A GMK-ban meg be kellett ugrani, tehát reggel 6-tól 
este 10-ig dolgoztunk. Hogy ez kinek volt jó, nem tudom, nekünk 
annyiban volt jó, hogy azért egy kicsikét megnyomta… De nem tud-
tuk elkölteni a lóvét, mert nem volt idő. És fizikailag teljesen tönkre-
ment az ember.”49

„Amikor terhes lettem, a Drótgyárban fizikai meósként dolgoz-
tam [a gyártmányok minőségét az ún. meo ellenőrizte], mint 
meós, először 3 műszakban.”50

„Igaz, hogy [az interjúalany édesanyja] egyszer elment pár hó-
napra a csokoládégyárba dolgozni, de azzal aprópénzt tudott 
keresni. Három műszak, meg hideg is volt bent.”51

„Másnap el is kezdtem a műszakot mint péksegéd. Éjszakai 
műszakban is szerettem volna dolgozni, de 15 évesen a törvény 

48 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.
49 Interjú T. Tiborral, 2009. Készítette: Fáy Á.
50 Interjú L. Lajosnéval, 2009. Készítette: Laczkó Boglárka. 
51 Interjú G. Lászlóval, 2008. Készítette: Darázs R.

nem engedte. Viszont ezt is megoldották, és rejtett létszámban 
dolgoztam minden második nap éjszaka.”52

„Akkor jött a reggeli műszak, kiöntöm neki a felest, kéri: nagy 
pohárba tessék önteni, mert reszket a kezem, addig nem nyug-
szik meg, amíg nem kapja meg. Nem dolgozni ment, hanem 
éjszakás volt, utána bejött.”53

„Meg az volt hogy közben szerettem volna a Kandó Kálmán 
Főiskolára járni, de a két műszak miatt nem ment. […] Itt egy 
műszak volt, 7-től 15.30-ig. Akkor már szabad szombat is volt. 
Kéthetente volt szombati munkanap. Ez kiszállásos munka 
volt. […] Versenyszerűen [sportoltam]. Ilyen megyei szinten 
csak. Budapestre felkerüléssel abbamaradt, mert két műszak-
ban voltam, és a várost át kellett volna szelnem az edzésért.”54

52 Interjúrészlet (anonim – nő) 2009. Készítette: Majzik Dávid.
53 Interjú Z. Eszterrel, 2009. Készítette: Karlaki O. 
54 Interjú Cs. Bélával, 2009. Készítette: Karlaki O. 
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„– Lehetett búcsút tartani?
– Lehetett, de csak aznap, vasárnap. De már akkor nem tudott 
mindenki jönni, megszakadt ez. Én is mikor a kohászatba’ dol-
goztam, három műszakban dolgoztam.”55

„– Műszakos járat volt?
– Igen. Görömbölyrűl, három vasgyári és egy tatárdombi busz. 
Négy műszakos járat indult, annyian jártunk dolgozni.”56

„Nyáron nagyon meleg volt, és mikor éjszaka vagy délután letud-
ták a műszakot, és ott volt az Árnyaskert, és a jó hideg sör…”57 
„Reggel a vasgyárból indult föl egy vonat Perecesre, ami innen 
Percesről 5:10-kor indult, hogy a vasgyárba dolgozó embere-
ket 6 órára oda tudja vinni. A vasúti anyag és személyszállítás 
egyaránt a műszakváltásokhoz igazodott: 6 óra, 14 óra és este 
10 óra. Tehát a vagonok mögött 3-4-5 ilyen személyszállításra 
alkalmas…”58

„Hatórás volt a műszakunk, Tapolcán dupla műszakban ját-
szottunk, szabadnap nélkül: este hattól reggel hatig játszottunk. 
Dupla műszakban is dolgoztunk.”59

„Ez társadalmi munka. Nem túlóra. Az első időben épp elég 
túlóra volt. Amikor bekerültem a bányába, rögtön a második 
hónapba hét túlműszak volt. Mert frontszerelés volt, és ugye, ha 
az akkori időkbe ezt úgy kell számolni, ha egy hétköznapi túl-
műszakod volt, az 100 százalék volt, ha egy vasárnapi túlmű-
szakod, az 150 százalék.” „Az életemnek, amit munkahelyen 
töltöttem, a túlnyomó többségét délelőttös műszakban éltem le. 
De volt ilyen, hogy mikor elmentünk a családdal üdülni, én nem 
tudtam mit csinálni, én nekem öt órakor már nyílt a szemem, 
nem tudtam mit csinálni. El kellett telnie az üdülésnek több 
mint a felének, hogy egyáltalán hat óráig tudjak pihenni.”60

55 Interjú K. J.-vel, 2008. Készítette: Karlaki O. 
56 Interjú K. J.-vel, 2008. Készítette: Karlaki O. 
57 Interjú K. J.-vel, 2008. Készítette: Karlaki O. 
58 Interjú L. Tivadarral, 2009. Készítette. Fáy Á.
59 Interjú H. Péterrel, 2009. Készítette: Fáy Á. és Kosztyi K.
60 Interjú B. Lajossal, 2009. Készítette: Fáy Á., Kis D. és Korsós B.

A többműszakos munkavégzés nemcsak az emberek élet-
vezetési szokásaira nyomta rá a bélyegét. A munka fogalmá-
hoz oly szorosan kapcsolódott a több műszakos időbeosztás, 
hogy a „műszak” kifejezést sokan a munka/munkahely/bri-
gád szinonimáiként is használták. Pl.: „reggel mentem be, ők 
műszakból jöttek kifelé”; „mikor mentek haza az emberek a 
műszakból”; „korábban úgy volt, hogy műszak után kimen-
tem”; „az egész műszakot bevitték az ávéhára”; „Műszak vé-
gén a főnök mindig akarta, hogy igyak valamit, öntött egy 
felest, finom édes likőrt…”; „Nekünk mindig kellett menni 
haza műszak után”; „egyetlen egyszer sem láttam, hogy leült 
vagy lehunyta volna a szemét műszakban”; „aki úgy gondolta, 
hogy iszik műszak alatt, az meg is szenvedett”. 

A műszakváltást jelző hangjelzés, és annak megnevezése: 
„Fúj a gyár!”, fogalommá vált Miskolcon. Miskolc zenéihez, 
jellegzetes hangjaihoz az avasi templom harangjátéka mellett 
a gyár dudája is hozzátartozott. Nemcsak a gyár, a vasgyár, de 
egész Miskolc egyik jellegzetessége volt, melyet néhány évvel 
ezelőtt még lehetett hallani. Széliránytól függően a város egé-
szen távoli szegleteibe is elhallatszott. Az életet, munkát és 
egyúttal az időt konkrét, egyenlő részekre osztó jel is volt ez, 
amely a gyári dolgozók életritmusának mechanikus kifejezője 
volt egyben. 

Az interjúk során egészen különböző szituációban és szö-
vegkörnyezetben jött szóba a napokat három műszakra osztó 
dudaszó, méghozzá anélkül, hogy rákérdeztünk volna. Íme, 
néhány érdekes közülük: 
„És mindig úgy 10 órakor, fél 11-kor is, még lefekvés előtt men-
tünk mindig a csapra vízért. És jöttek haza, ugye, 10 órakor 
mindig fújtak a gyárban, és jöttek haza az emberek, ugye. Ak-
kor már nem féltünk menni annyira a testvéremmel vízért.”61

„Minden reggel arra keltünk, mert 5 órakor meg 6 órakor fújt 
a gyár. Szóval, ahogy megszólalt a gyárnak a dudája, akkor 

61 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.
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rögtön megszólalt a rádió is. Bekapcsolták a hangszórót a gyár-
kapunál, mi közvetlen a gyárkapunál laktunk. A hangszóró 
bemondta a híreket, utána pedig a rádión át is jöttek dalok, 
közvetítésben is, de meg voltak hanglemezei a gyári stúdiónak 
valószínű, mert ugyanazok a zeneszámok jöttek mindig. Ötkor 
is, meg hatkor is, ha fújt a gyár, akkor vidám muzsikaszó…”62

„’24-ben születtem, pontosan – anyám elmesélése szerint –  
14 órakor. Amikor a gyár dudája megszólalt, én már sírtam.  
S ráadásul még azt is elmondta, hogy burokban születtem…”63

„Megélnek a kocsmárosok, iszik a jó nép akkor is és most is, 
pedig most nincs munkahely. Régen 2 órakor fújt a gyár, és 
mondta a főnök, hogy fél 3-kor legyen kész az ital, mert jönnek 
fél 3-ra, negyed 3-ra. Fizetéskor enni nem volt idő.”64

Műszakváltások idején a gyárkapu környékén lévő kis 
kocsmákba jártak a munkások iszogatni. Az egyik ilyen köz-
kedvelthely az Árnyaskert volt:
„A teniszpálya mögött van, Árnyaskert, úgy hívják most. Mi 
csak úgy hívtuk, hogy Szaletli. […] Az Árnyaskert olyan volt, 
hogy szintén ott is pesti vendégművészek voltak. Nagyon jó ze-
nekar volt, csak az volt a baj, hogy tele volt verebekkel, és ha 
az ember nem rakta rá a gyári belépőt a sörére, akkor pütty! 
Voltak ilyesféle dolgok, nem egyszer, nem kétszer, én is jártam 
pórul. De határozottan nagyon kellemes hely volt az is. Tehát 
gondoskodtak ezekről a szórakozásokról is. Hát a Béke presszó 
volt még az, amelyik ugyanannak az épületnek az elején, ahogy 
van a vendégház, mellette van az a sárga épület. Tulajdonkép-
pen az Árnyaskertnek ez a része, amelyik ide jön a műszaki 
klubhoz. Ezek voltak inkább a felkapottabb, meg a Hámor.”65

A Hámor étterem alapvetően az LKM menzájának épült, de 
éjszakánként szórakozóhelyként is funkcionált:

62 Interjú G. Lászlóval, 2008. Készítette: Darázs R. 
63 Interjú L. Tivadarral, 2009. Készítette: Fáy Á.
64 Interjú Z. Eszterrel, 2009. Készítette: Karlaki O.
65 Interjú T. Tiborral, 2009. Készítette: Fáy Á.

„És amikor felépült a Hámor, volt úgy, hogy este, műszak után 
kimentünk, és reggelre onnét mentünk vissza a gyárba. Volt 
egy presszó részlege, volt egy éttermi részlege, és volt zenekar.  
A Csepiéknek a zenekara volt nagyon sokáig, az egy pesti em-
berke volt, és volt, amikor a Miskolci Színház művészei esztrád-
műsort adtak. Egy kicsit drágább volt minden, vagy belépődíjat 
szedtek, de ott gyűlt össze a környéknek sava-borsa, mindene. 
Az volt inkább egy ilyen személyes szórakozó hely, nagyon szép 
kerthelyisége volt, ez a teraszos valami, ott mind meg voltak te-
rítve, asztalok voltak, pincérkiszolgálás, és viszonylag olcsón is 
meg lehetett. Egy húszassal elmentél, el lehetett belőle lébuskáz-
ni. Nem a sárga földig éppenséggel, de kitűnő zenekarok voltak, 
és nagyon színvonalas volt.”66

A Jó Komához kocsma pedig egészen különleges szerepet ka-
pott az egyik visszaemlékezés alapján:
„Itt, ahol van a Bükk áruház, ugye, itt is üzletek voltak, meg 
volt egy kocsma. Jó Komához, az volt a neve a kocsmának. 
Ennek, itt is volt egy kocsma az utca sarkán, Daráló, az volt 
a neve. Mert előzőleg Daráló volt, aztán ráragadt. A Jó koma 
meg, azt minden öregember tudja, aki a gyárban dolgozott, 
hogy a darusoknak, hogy amikor vezényelni kellett, hogy men-
jen délre, északra, meg kézzel, meg egyebek, és amikor ebbe az 
irányba kellett menni, északra, nem mondták, hogy észak, meg 
sokszor a füsttől, portól nem lehetett látni, elkiáltotta magát: a 
jó komának! És akkor tudta a darus, hogy merre kell menni.”67

A munkáskultúrához egyébként is hozzátartozott az ivás szokása: 
„Szóval, el lehet mondani, ez még talán hozzátartozik a dolog-
hoz, hogy ha nálunk üzemzavar volt, és utána helyrehoztuk a 
kohót, akkor azért ittunk, amikor az üzemzavarból kijöttünk, 
fáradtan, akkor azért mentünk el inni. Mindig megvolt rá az 
alkalom, hogy igyunk.”68

66 Interjú T. Tiborral, 2009. Készítette: Fáy Á.
67 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.
68 Interjú M. Alberttal, 2009. Készítette: Fáy Á.
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Mindemellett mai szemmel nézve elképesztőnek tűnik, 
hogy mennyi lehetősége volt egy munkásnak a szabadidő 
szervezett eltöltésére. Minden nagyobb üzemhez, gyárhoz 
tartoztak sportszakkörök, kórusok, irodalmi színpadok, 
zene karok, sőt, képzőművészeti szakosztályok. 

A nagyobb vállalatokra volt jellemző az úgynevezett ka-
lákázás. Ez szintén munkahelyi szinten szerveződött. Gya-
korlatilag az egy brigádban dolgozók alkottak egy kalákát. 
A kalákához a vállalat a saját eszközeit és gépeit biztosította, 
szinte ingyen. Építőanyagokhoz is kedvező áron juthattak a 
kalákában házat építők.
„Mindenkinek vállalt, mit tudom én, 80 órát, 100 órát, 120 
órát. Tehát teljesen mindegy, hogy hol építettek, ahol épült 
a ház, oda mentek. Vagy szakember volt, vagy segédmunkát 
csinált, és akkor felépítették ezt a Komlóstetői akármit, lakó-
telepet, vagy akármit, és akkor megkapta az egyik lakást. Tu-
lajdonképpen ő nem fizetett ezért semmit se, valamit, például 
lakbért, meg ilyesmit kellett, meg rezsit, de az építkezésnél a 
saját fizikai erejét adta. Tehát ez volt az egyik rész, a másik rész 
meg az a kalákás. De ez a gyáré volt, ez a lakás. Nagyon sok 
kollegám úgy volt, hogy letudta a délutános műszakot, akkor 
nem is ment haza, hanem egyből ment ki és dolgozott.”69

Az, hogy képeken is megjelenjen a munka, szintén fontos 
volt a kor számára. Ezért a nagyobb gyárakban külön propa-
ganda- és sajtóosztály foglalkozott azzal, hogy megörökítse a 
munkást, természetesen munka közben. Ez a visszaemlékezé-
sek szerint olyannyira fontos volt, hogy ha kellett, egy egész 
üzem leállt egyetlen fénykép kedvéért: 

69 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.
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Széles körben ismert a korszak egyik ikonja: a traktoros-
lány. Elsősorban a második világháború utáni férfimunka-
erő-hiány miatt rengeteg nő végzett olyan munkát, amelyet 
azelőtt csak férfiak végeztek. A traktorozáson túl dolgoztak 
nők gyári munkásként, sofőrként, pékként, jóformán csak 
bányászként nem. 

Az LKM-ben és a Digépben természetesen nem csak 
mis kol ciak dolgoztak. Már az ötvenes években is sok be já ró ja 
volt a gyárnak a Miskolc közeli településekről. Mivel a hely-
közi buszközlekedés ebben az időben még nem volt kellőkép-
pen megoldva, a bejáró munkások Kisgyőrből, Répás hu tá ról, 
Varbóról és máshonnan akár húsz-harminc kilométert is 
gya lo gol tak a munkahelyig.
„Egy másik dolog a közlekedés. Hozzánk az üzembe nagyon so-
kan voltak, zömmel diósgyőriek voltak, de Répáshutáról, Bükk-
szentkeresztről, Bükkszentlászlóról jártak segédmunkások. De 
bizonyám, nem volt akkor busz, meg semmi más, minden nap 
a hegyen keresztül, akármilyen nagy hó volt, télen is, jöttek hat-
ra. Gyalog jöttek, gyalog mentek. És egyáltalán nem panasz-
kodtak, mert nem volt más. Nem is nagyon ismertük. A busz 
is, valamikor az ötvenes években volt városi busz is Miskolcon. 
Villamos volt csak. Ilyenkor úgy képzelje el, hogy 3 műszakba 
jártak, és a 3 műszaknak a váltása alatt, hogy szombaton este 
hazament 10-kor valaki, a következő műszak vasárnap reggel 
korán kezdődött, hatkor. Úgyhogy alig értek haza, már reggel 
kellett jönni. Sűrű volt a váltás. Volt olyan, hogy bent aludt az 
öltözőben, vagy haza se mentek. Nem volt értelme hazamenni, 
mert mire hazamegyen, mit tud csinálni? Eszik valamit, vagy 
ha valami rendetlenség van, megkeni a gyerekeket, oszt akkor 
jöhet is vissza. Lássák, hogy van apjuk is.”71

71 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.

„Persze, jó fényképész volt ő, csak mondom, hogy néha elfelej-
tett filmet beletenni, meg hát a hengersor, mindenki vigyorgott, 
katt, nincs film. [nevet] Tíz percig állt a henger, csak ordított, 
káromkodott mindenki.”70

70 Interjú T. Tiborral, 2009. Készítette: Fáy Á.
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A hetvenes években pedig már szinte az egész megyéből 
voltak a két nagyüzemnek bejárói. Ekkora a helyközi köz-
lekedés már teljesen megoldott volt. Külön munkásjáratok 
szállították a falvakból bejárókat. A következő történet egy 
kiscsécsi bejáróról szól:
„B. Dezsőnek hívták. Ott dolgozott fent a kohónál ő is, fizikai 
munkás. Nagyon-nagyon értette a dolgot, nagyon ügyes volt, 
rendes volt. De egyik alkalommal, én sokszor úgy találkoztam, 
hogy én reggel mentem be, ők műszakról jöttek kifelé, és jött 
kifelé, és hideg volt, és egy ilyen vékony hogyhíjják volt rajta, 
ilyen ballonszerű, reszketett így, és ment ki a vonathoz. Kis-
csécsről járt be. És még lement a Tiszaira, és onnan meg tovább. 
És elmesélte nekem, hogy többször igazoltatták őt, mert ugye, 
mint cigány, akkor az volt a probléma, hogy ha valaki munka-
nélküli, ugye? Őt nem hitték el, azt hitték, hogy munkanélküli, 
pedig hát dolgozott… Lényeg az, hogy mondom, Dezső! Nincs 
valami melegebb ruhája? Jajj, főnök úr, nincsen, építkezek, meg 
sok pénz elmegy erre meg arra. A fiamnak ott volt, már olyan 
nagy kamasz fiam volt nekem, olyan kabátja, amit kinőtt, és 
az belülről ilyen meleg hogyhíjjákkal volt, meg minden. Hát az 
mondom anyámnak: te mit csinálsz ezzel, hát hol, dobjam ki a 
szemétre? Ne dobd ki, mondom, beviszem a gyárba. Bevittem a 
gyárba, azt mondom: Dezső, gyere fel hozzám, gyere föl, hasz-
náld egészséggel! Jujj, hát ő ezt hogy hálálja meg? Mondtam, 
nem kell meghálálni, használd egészséggel. Jönnek vagy két 
vagy három nap múlva: főnök úr, főnök úr, hallom, hogy ma-
gának kertje van. Van. Én szívesen elmegyek magához a kertbe 
dolgozni. Hagyja már, nem azért adtam a kabátot! De azér’, és 
úgy eljárt hozzám, neki odaadhattam a kulcsot […] És tessék 
elképzelni, mikor a R. Karcsi bácsi meghalt, a Dezső ott volt 

egy ekkora koszorúval. Eljött a R. Karcsi bácsinak a temetésére. 
Pedig már régen ugye a gyár is leállt, meg minden. Meghallotta, 
elolvasta az újságba. Szóval, rendes munkatársaink voltak. Be-
csülték egymást a munkás és a főnök, mert tulajdonképpen ne-
künk azoknak az embereknek a munkájára szükségünk volt.”72

A valaha kézműveseiről, kereskedőiről, borpincéiről és 
piacairól is híres Miskolc tehát az ’50-es évekre egy újabb 
nagy változáson – bizonyos szempontból fellendülésen – 
ment keresztül. A még inkább ellehetetlenülő vidéki életet, 
paraszti életmódot felhagyók számára ugyanis perspektívát 
jelentett a nagyvárosi élet Miskolcon. A ’40-es évek végétől 
tehát hirtelen megnőtt a népességszám is: a városegyesítés 
mellett a városba áramló, ipari munkásként, bányászként, 
vendéglátósként új életet kereső, vidékről bekerülő tömegek-
nek köszönhetően. Mindez természetesen nem csak a népes-
ség számának, hanem összetételének változását is jelentette. A 
polgári réteg, az értelmiség száma már a II. világháború alatt 
megcsappant. A városra korábban jellemző kisipar és keres-
kedelem szinte teljesen eltűnt, a bányákban és a nehéziparban 
dolgozók száma pedig erősen megugrott (az iparosítás tehát 
a környező települések és megyék bányászattal foglalkozó, és 
a korábban mezőgazdasági szektorban dolgozó munkásainak 
csoportjait is vonzotta.) Interjúalanyaink egy része miskolci 
születésű, második generációs miskolci, akiknek szülei vidék-
ről vagy más városból költöztek át, mások – hasonló helyzet-
ben – kisgyerekként kerültek ide családjukkal. Jellemző még 
az is, hogy éppen a vizsgált korszak valamelyik évtizedében 
költöztek be a városba. Valójában a magukat tősgyökeresnek 
vallók, több generáció óta itt élő családból származtatók ki-
sebbségben vannak.

72 Interjú M. Alberttal, 2009. Készítette: Fáy Á.
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A komplex átalakulás egyik lényeges eleme volt az, aho-
gyan a korábbi hagyományos kisipart felszámolták. Ennek 
folyamatát jól szemlélteti egyik, az abaúji Kiskinizsről érke-
zett interjúalanyunk története, aki 1947-ben költözött a vá-
rosba, miután a férfiszabó szakmát kitanulta, aztán szabóse-
gédként, a Ruházati Szövetkezetnél, és „maszek” úri szabónál 
dolgozott. Majd pedig: „1955 tavaszán ipart váltottam szabó 
szakmában, önálló lettem. Diósgyőrben volt a műhelyem, […] 
ott dolgoztam mint önálló szabómester.” Ám ezt az önállóságot 
néhány év múlva feladta: „1960 júniusában adtam vissza az 
iparengedélyt, mert akkor mentem ki Encsre. Az iparengedély 
visszaadása pedig, [hogy] én átváltottam kereskedelemre, an-
nak volt a jele, hogy az adót annyira nyomták ránk, legalábbis 
énrám, …olyan adót vetettek ki rám, hogy én azt mondtam, 
ezt nem vagyok hajlandó fizetni, inkább váltok.”73 Az úri szabó 
számára sikerült ez a váltás: előbb az Encsi Ruházati Áruház-
ban, majd a búza téri Árucsarnokban dolgozott vezető pozí-
cióban (mindkettő az ÁFÉSZ74-hez tartozott). 

Interjúalanyaink származásával kapcsolatban érdemes 
néhány részletet bemutatni. Egy 1924-ben született férfi a 
következőt vallja: „Tősgyökeres kohászcsalád vagyunk. Apai 
nagyapám 1872-ben, amikor a gyárnál az első kapavágások 
megtörténtek, mint diósgyőri lakos, gazdálkodó fuvarozó abban 
az időben. Hát ők tevékenykedtek a gyár első kapavágásánál, 
majd utána (a) Baross-aknáról lóvasúton szállították a szenet 
az akkori gyárnak a beindulásához…”; „az én édesanyám, […] 
történelmi kapcsolataink vannak, az ő édesapja csizmadiames-
ter volt, megvan az anyámnak a keresztlevele…”75 Felnőve L. T. 
az öntödében és a csavargyári részlegen dolgozott mérnök-
ként, vezető beosztásban. Fiatalkorában a perecesi focicsapat 

73 Interjú F. Józseffel, 2009. Készítette: Darázs R.
74 Az ÁFÉSZ főként a vidéki élelmiszer bolthálózat üzemeltető szövetke-
zet neve. Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet.
75 Interjú L. Tivadarral, 2009. Készítette: Fáy Á.

kapusaként nagyreményű tehetségnek tartották, ám végül 
nem a sportot választotta. 
„Görömböly a 18. században pestisben kipusztult és jó termő 
vidék volt. Mária Terézia idejében Munkács, Ungvár és (erre 
fent) Eperjes környékéről telepítettek ide görög-katolikus egyé-
neket, és ez ugye megmaradt. Nagyapám perfekt tudott még 
tótul, meg volt még a szláv imakönyve is. 1914-ig a misét is úgy 
végezték, csak utána tértek át magyarra. A szüleim még tudtak 
pár szót” – meséli egy másik, 1936-os születésű görömbölyi 
férfi. Az 50-es évek Görömbölyére emlékezve a következőt 
jegyezhettük le: „Falusias volt, de mondjuk, nem volt olyan 
túl gazdag réteg. Nagyon kevés család volt, akinek a hozzátar-
tozója nem dolgozott volna a kohászatban, az iparban. Hogy 
mondjam, ilyen kétlakiság volt. Ez mondjuk ’50-ig túlnyomó-
részt úgy ment, hogy idehaza foglalkoztak gazdálkodással: 
4-5 családnak voltak ilyen 20 holdas területei. A többieknek, 
nekünk is két hold földünk volt, meg két kis szőlő. A többiek-
nek, akiknek ilyen kevés volt, lement iparba dolgozni.”76 Előbbi  
interjúalanyunk is (a földművelés mellett) az iparból élt: előbb  
a téglagyárban, majd az LKM-ben dolgozott, végül a Mező-
géptől ment nyugdíjba. 

L. László családja vidékről való: „Az édesapám, az vidé-
ken élt, illetve mi vidéken éltünk. Édesapám, az 1940 tavaszán 
jött le Miskolcra, hogy jobb sora legyen a gyerekeinek, mint 
neki volt. Mezőgazdasági munkásként dolgozgatott, majd fu-
varosként folytatta tovább.”77 14 évesen lakatostanulónak állt, 
és az LKM-ben helyezkedett el a vasöntödében, ám – mivel 
kevesellte a bért – elment a bányába dolgozni, majd pedig 
kazángépészként és – mellékállásban – fűtőként dolgozott a 
Miskolci Ingatlankezelő Vállalatnál az Észak-Kiliánban. Fe-
lesége is igyekezett kiegészíteni a család keresetét: „Dolgozni 
nem dolgoztam sokáig, vagyis varrtam. Tanultam varrni és  

76 Interjú K. Józseffel, 2008. Készítette: Karlaki O.
77 Interjú L. Lászlóval, 2009. Készítette: Lőrincz D.
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sutyiba’, ipar nélkül varrtam odahaza, majd mikor a férjem el-
jött a Miskolci Ingatlankezelőhöz dolgozni, akkor kellett nekem 
a házfelügyelőséget elfogadni.”78

A Kassáról származó K. Gyula 5 éves korában, meglehe-
tősen zűrös körülmények között került Miskolcra: „Postán 
dolgozott apám, anyám otthon volt, 5 gyerekkel, és 1946-ban 
jöttünk át Miskolcra. Barátai itt álltak meg, kaptunk egy va-
gont, oda feltették a családot, a barátok itt maradtak, emiatt 
mi is itt maradtunk. Akkor volt a magyar állampolgároknak 
a kiutasítása.” Felnőttként a Bükkvidéki Vendéglátóipari 
Vállalatnál dolgozott, előbb Borsodnádasdon és Miskolcon, 
1969-től nyaranta a Balatonon. „Szakács a szakmám, vendég-
látó szakközép érettségim van a szakma mellett. […] Most is a 
szakmában dolgozom.”79 A ’70-es évektől pedig évekig külföl-
dön dolgozott vendégmunkásként: a Szovjetunióban az oren-
burgi gázvezeték építésénél, majd pedig Tengízben. Miskolci 
évei alatt a Vörös Meteor és az MVSC kézilabdacsapatában 
játszott NBII és NBI/B osztályban. 

Az értelmiségi családból származó B-né Miskolcon szü-
letett, és a Borsodi Szénbányász Trösztnél kezdett el dolgozni 
mint technikus, ám hamar pályát váltott: a főiskola elvégzése 
után Sajókeresztúrra és Sajóládra járt ki tanítani, majd pe-
dig az Észak-Kiliánba került egy általános iskolába. „Én kö-
zéposztályból valónak tartom magam, hiába volt nagyanyám 
földbirtokos, de édesanyám, édesapám értelmiségi volt, lévén 
édesanya pedagógus, édesapa pedig egyetemet végzett agrár-
mérnök. Tehát én értelmiségi gyereknek vallom magam, meg 
saját magam után is a tanulmányaimat véve, meg az álláso-
mat, én is értelmiséginek vélem magam…” – vallja hovatarto-

78 Interjú L. Lászlónével, 2009. Készítette: Lőrincz D.
79 Interjú K. Gyulával, 2008. Készítette: Darázs R. és Lőrincz D.

zásáról, és hangot ad az értelmiség üldöztetésének is: „Mint 
később aztán kiderült, voltak, akiket börtönbe csuktak holmi 
koholt vád alapján, valamit rájuk fogtak, meg hát ők voltak a 
népköztársaság ellenségei. Tehát bennük látták minden bajnak 
az okát, akkor már az elvtársak nagyon-nagyon nagy ember-
nek érezték magukat, nagyon magabiztosak voltak”.80

És sorolhatnánk még a változatosabbnál változatosabb 
életutak vázlatos bemutatását a Rozsnyóról áttelepített mol-
nárcsalád leszármazottjaként a kohászathoz került fiúról;  
a nógrádi faluból, földműves családból származó perecesi  
bányászról; a lakatosnak indult zenészről, aki a Katowice  
Étteremben, az Anna-teraszon és a Tokajban is rendszeresen 
fellépett zenekarával, majd pedig sofőrnek állt. Folytathatjuk 
a sort a nyírségi kovácsmester fiaként vájárnak állt Jani bá-
csival; a balmazújvárosi származású, Debrecenből idetelepült 
nénivel, aki nyugdíjazásáig a Nagyposta könyvelőjeként dol-
gozott; ahogy a Hajdúszoboszlóról 1950-ben Miskolcra került 
presszós kisasszony, de a földrajztanár, fotós és idegenvezető 
Gyula bácsi esete is éppen ilyen érdekes, aki Szendrőről gyer-
mekként került a városba, de mesélhetnénk a Nyíregyházáról 
származó vasgyári tűzoltóról is, aki mellékállásban férfisza-
bóként működött. Hozzájuk hasonlóan akik a kohászatban, 
a bányában, a húsiparnál, a tejiparnál, a MÁV-nál és más 
vállalatoknál álltak alkalmazásban, vagy éppen vendéglátós-
ként, pedagógusként, esetleg háztartásbeli asszonyként élték 
át ezeket az évtizedeket, szintén részei az egykori Miskolcnak. 
Így együtt, történeteikkel alaposan árnyalják a korszakról ki-
alakított képet, mítoszokat és előítéleteket.

80 Interjú B.-nével, 2009. Készítette: Ujhelyi A.



68

állandó éjszakázás miatt – a jó kereset ellenére – viszonylag 
kevesen maradtak meg hosszabb időn keresztül. Rendszerint 
tíz-tizenöt év után visszatértek eredeti szakmájukba. 
A vendéglátós muzsikálás állami vizsgához volt kötve. Külön-
féle kategóriájú vizsgákat lehetett letenni, és ennek megfele-
lően különböző kategóriájú éttermekben, szórakozóhelyeken 
játszani. A legkomolyabb vizsgákon mai szemmel nézve már-
már hihetetlen mennyiségű dallamot és zeneelméleti anyagot 
kellett tudni a vizsgázóknak. (Lásd bővebben az esettanul-
mányt a V. 3. fejezetben!)

II. 2. Bányászok, nehéz- és könnyűipari munkások, 
vendéglátósok…

Képtelenség lenne felsorolni az összes miskolci munkahelyet. 
Nézzünk csak néhány érdekesebbet, jellegzetesebbet!

A bányászat a nehézipar fejlődésével párhuzamosan növe-
kedett. Ráadásul a háború után lassanként helyreállt a vasúti 
közlekedés, mely szintén komoly felvevőpiaca az itt bányászott 
barnaszénnek. Ebben az időben a szén a legfontosabb háztartá-
si tüzelőanyagnak számított. A bányászat az egyik legnehezebb 
munka volt, de nagyon jól fizetett, ráadásul nagyon korán el le-
hetett menni nyugdíjba. Miskolc környékén a legnagyobb bá-
nyák ebben az időben Perecesen, majd Lyukóbányán voltak. 

A pék szakma látszólag hangulatos és könnyű, valójában 
a legnehezebb fizikai munkák egyike. A pékek ráadásul gya-
korlatilag mindig éjszakás műszakba járnak. Ebben az idő-
szakban zajlik a pékségek nagyszabású gépesítése:
„Másik: azt, hogy a lisztből tészta legyen, meg kellett dagaszta-
ni, kézzel csinálták azt is, hihetetlen nehéz munka, akkor nem 
ötkilós, kétkilós kenyerek voltak, akkora nagy csészébe dagasz-
tották kézi erővel, hogy ezt is le kellett gépesíteni.”81

Mára már elvesztette hajdani presztízsét, ebben a korban 
viszont még irigyelt állás volt a vendéglátós zenészé. Ma egy-
egy közösségi eseményt, lakodalmat, bankettet szükség esetén 
egyetlen szintetizátoros is ki tud szolgálni muzsikával. A hatva-
nas-hetvenes években azonban még bőven a szintetizátor-dob-
gép világ előtt vagyunk. Ebben a korban négy-ötfős zenekarok 
játszottak a város összes fontosabb éttermében és kocsmájában, 
de a kisebbekbe is jutott legalább egy zongorista és egy dobos. 
Ezek a szakemberek a Vendéglátóipari Vállalat alkalmazásában 
álltak. Különös, de ők is szabályosan műszakos beosztásban 
dolgoztak: e munka természetéből adódott, hogy a vendéglá-
tós zenélés állandó délutános-éjszakás műszak volt. Éppen az 

81 Interjú B. Kálmánnal, 2009. Készítette: Ördög A.
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II. 3. Éljen május elseje!
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(4) A sportoktatók és tanárok számának jelentős növelésére ki 
kell bővíteni a testnevelési iskolákat…”82

Mindehhez tehát meg kellett teremteni a szükséges, bázisul 
szolgáló létesítményeket is, újjászervezni a nemzeti, regionális 
és helyi bajnokságokat. A bajnokságok továbbá szakszerveze-
ti és vállalati szinten, brigádok, vállalatok és szakmák között 
is zajlottak. Ezek mellett különböző versenyek és sportnapok 
is rendszeresen napirenden voltak: Országos Sportnapok 
(OSN), olimpiák (munkahelyi és lakóhelyi), spartakiádok 
(munkahelyi és országos), egyéb versenyek és mozgalmak.83

A II. világháború utáni évtizedek Miskolcát ta nul-
mányozva feltűnő a sportélet pezsgő volta. A különböző vál-
lalatok és üzemek által működtetett sportegyesületek nemcsak 
megyei, hanem számos esetben az országos bajnokságokban is 
megállták helyüket. Előfordult olyan is, hogy több helyi csa-
pat küzdött ugyanazon bajnokság egyazon osztályában. Lab-
darúgásban ilyen rivális klubok voltak: Diósgyőr (DVTK), 
„Vasút” (MVSC), Pereces (PTK, majd a Miskolci Bányász), 
és „Munkás” (MMTE) – az előbbiek közül az első három az 
NBI-ben is szerepelt (bár a legmagasabb osztályban mindösz-
sze egyetlen szezonban találkoztak84). Kézilabdában a fér-
fiak között az említett klubokon túl a Vörös Meteor is része 
volt a helyi rivális csapatok körének. A DVTK és az MVSC,  
a két legpatinásabb és legeredményesebb miskolci klub mellett 
több más helyi sportklub csapatai és sportolói is szerepeltek 

82 Részlet az 1949. évi XXV. törvény 48. §-ából – a Magyar Népköztár-
saság első ötéves népgazdasági tervéről, az 1950. január 1-től az 1954. 
december 31-ig terjedő időszakra. 
83 Egyik ilyen mozgalom volt a rövid életű, a propagandával leginkább 
átitatott MHK-mozgalom (Munkára Harcra Kész). A Szabadságharcos, 
majd Honvédelmi Szövetség (MHSZ) pedig egy félkatonai szervezet-
ként tűnt fel, amely keretei között honvédségnél használható sportágak 
(lövészet, ejtőernyőzés, búvárkodás stb.) űzésére nyílt lehetőség. (For-
rás: Burget Lajos: Retró szótár, MHK és Szabadságharcos Szövetség 
címszó, 156-157., ill. 214. o.)
84 A DVTK és az MVSC 1958–59-ben.

III. 1 . „Nagy derbik voltak!” 
Sportélet az ország második városában

A három-, majd az ötéves népgazdasági tervek a gazdaság 
átformálása mellett az élet szinte minden területére kiterje-
dő átalakításokat fogalmaztak meg. Az erkölcs, a kulturális 
és szabadidős szokások, a művelődés területén is megalkot-
ták a szocialista ideálképet. Így volt ez a sport területén is: az 
élsport, és a népsport vagy tömegsport támogatása is állami 
feladatként jelent meg. 

„(1) A tervidőszak alatt lehetővé kell tenni, hogy a legszélesebb 
tömegek, különösen az ifjúság tömegei sportoljanak és a test-
edzés legkülönbözőbb ágait műveljék, megteremtve a tömeg-
sportban a széles alapot az élsportolók kiválasztására.
(2) 1952-re be kell fejezni a 70 000 néző befogadására alkalmas 
budapesti népstadion építését.
(3) A tervidőszak alatt 400 új sportpályát és mintegy 100 más 
sportlétesítményt (uszoda, tornacsarnok stb.) építünk.

A II. félidő 5. percében Varga, a pékek hátvédje kitör, kicselezve a rátörő 
újságírókat az 5-s sarkáról menthetetlenül a kapu fölé lő.

http://www.magyarfutball.hu/hu/merkozes/32694
http://www.magyarfutball.hu/hu/merkozes/33193
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a legjobbak között (gondoljunk csak a PTK tekecsapatának, a 
MMTE asztalitenisz szakosztályainak NBI-es idényeire). To-
vábbi miskolci sportklubok: Miskolci Spartacus (sakk, női kézi-
labda és röplabda), MEAFC (labdarúgás, kosárlabda), Hejőcsa-
bai Cement SC (labdarúgás), Borsodi Volán Építők SC (labda-
rúgás, salakmotor), Miskolci Medicor (sakk), Miskolci Postás 
(úszósportok), Miskolci Honvéd Pap József SE (labdarúgás, bir-
kózás). Az emlékezők közül természetesen többen is lelkesen 
meséltek a ma már elképzelhetetlen városi sportrangadókról:
„…az ’73-ban lehet kábé, mert előtte egy évvel volt, hogy meg-
nyertük az NBII-t itt Miskolcon. NBI/B-ben játszott a Miskolci 
Vörös Meteor [férfi kézilabda]. Akkor még volt négy kézilabda-
csapat […], volt a Munkás, a Vasút, Diósgyőr és a Vörös Meteor. 
Ezek NB-s csapatok voltak, sőt a Diósgyőr benne volt az NBI-ben 
is. Volt női csapat is. Akkor még volt sportélet, most se kézilabda, 
semmi olyan nagy sportélet nincs ebben az ágban.”85

„Szurkolóként jártunk a Diósgyőr-meccsekre, […] elmentünk 
a Munkás-meccsekre is, ide be a városba. Igen, ott is láttunk 
meccset, de lehet, hogy csak barátságos meccset a Munkás meg 
a Diósgyőr között. Perecesen is voltunk meccsen, akkor a Vasút-
meccsre is… Nagy derbik voltak akkor, mert Diósgyőrnek nagy  
ellenlábasa az Ózd volt, meg a Vasút.”86

„Hát a DVTK, az természetes, meg az MVSC, az saját csapat 
volt szinte. Itt élményszámba ment egy DVTK–MVSC meccs, 
akkor egy MVSC–Munkás. Még a Perecesnél is, mert ők egy na-
gyon ravasz csapat voltak, kiismerhetetlen: néha úgy futballoz-
tak, mint a kezdők, néha meg nem lehetett őket megverni.”87

„…bementünk a Vasúthoz, a Munkáshoz. Szurkoltunk több csa-
patnak is. Például ha itt Perecesen nem volt meccs, elmentek Bu-
dapest, Kecskemét vagy Szolnokra, ugye mi nem mentünk el olyan 
messze, hanem ha valamelyik csapat itthon játszott, mert volt jó 

85 Interjú K. Gyulával, 2008. Készítette: Darázs Richárd és Lőrincz Dávid.
86 Interjú G. Lászlóval, 2008. Készítette: Darázs R.
87 Interjú Sz. Dömötörrel, 2008. Készítette: Mester Zsuzsa.

pár NBII-es: Dózsa, a Vörös Meteor, a Honvéd, a Vasút, a Mun-
kás, mind NBII-es; a Diósgyőr NBI-es volt, Pereces NBII-es volt. 
Voltak futballcsapatok, ezek mind jó futballcsapatok voltak abban 
az osztályban. Lehetett menni bárhova. Elég sokat jártunk.”
Utóbbi interjúalanyunk a PTK súlyemelőcsapatának tagja volt,  
és visszaemlékezése szerint ebben a sportágban is akadt vá-
rosi ellenlábas: „a DVTK. Egymás ellen is játszottunk. DVTK-
nak volt(unk) a nagy riválisa, előttük megnyertük volna az 
[…] NBII-t és bekerültünk volna a NBI-be, ha egyik kollegánk 
nem esik ki a versenyből. Ez Egerben volt.”88

Hasonló legendás csapatok, mérkőzések, feljutások és 
kiesések részei voltak tehát a sportkedvelő miskolciak em-
lékezetének, amelyek közül néhány – több évtized múltán is 
– a mai napig elevenen él. Egy ilyen emlékezetes mérkőzés 
a perecesi bányászcsapat (PTK) és a Ferencváros között zaj-
lott 1947-ben, az NBI-ben. A perecesiek 3:0 arányban vezet-
tek, ám az összedőlt kapufa miatt félbeszakadt a meccs (bár 
a kaput időben helyreállították). Később újrajátszották, majd 
törölték az eredményt (0-0 lett a 2. mérkőzés), végül mégis a 
3:0-s hazai győzelmet hagyták jóvá.

88 Interjú J. Jánossal, 2009. Készítette: Darázs Richárd és Majzik Dávid.

parázs jelenet a népkerti „Munkás” pályán
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Az általunk megkérdezettek közül többen nemcsak 
szurkoltak, hanem maguk is sportoltak helyi csapatokban, 
és szerepeltek a hazai bajnokságokban (NBI, NBI/B, NBII). 
Azonban, szemben a mai helyzettel, ők munka mellett, a mai 
fogalmak szerint amatőrként sportoltak. 
„Isten tudja, hogy miért, de szóltak nekem, amikor leérettségiz-
tünk, egy volt osztálytársam szólt, hogy: »Döme, a DVTK kézi-
labda szakosztályt szervez, gyere már el, már beszéltem rólad, 
beajánlottalak.« Elmentem és alapító tagja voltam a DVTK 
kézilabda szakosztályának és csapatkapitánya. Úgyhogy az 
NBI-ben voltunk.”89 
„Én nem jártam olyan gyakran sörözőbe, kocsmákba. Jártunk 
edzésre, vagy vasárnap meccsre, vagy ha mentük megyébe, 
NBII-be, ha játszottunk, mentünk délelőtt, akkor ott kaptunk 
üdítőt, vagy bármit, de ha este, ha visszajöttünk, vagy megün-
nepeltük a győzelmet, vagy búslakodtunk.”90 

89 Interjú Sz. Dömötörrel, 2008. Készítette: Mester Zs.
90 Interjú K. Gyulával, 2008. Készítette: Darázs R. és Lőrincz D.

Az élsportolók tehát szabadidejüket áldozták a választott 
sportágra: munkavégzés után edzésre jártak, hétvégenként 
mérkőzésekre. Ám mindez bizonyos előnyökkel is járt: ha 
edzés, vagy verseny volt, korábban mehettek el a munkahe-
lyükről. „Annyi kedvezményünk vót, hogy délig dolgoztunk. 
Igen, annyi kedvezmény vót, hogy 2 órával hamarabb mindig 
eljöhettünk. […] Igen, kettőkor volt műszakváltás, és akkor mi 
eljöhettünk 12 órakor, de viszont 16.00-től, meg 17.00-től meg 
edzés vót állandóan…”91

A különféle sportágak alacsonyabb osztályokban szereplő 
versenyzői is lelkesen jártak edzeni és versenyezni munkájuk 
mellett: „Hát az az igazság, hogy ’60-64-ig atletizáltam az MVSC-
ben [megyei szinten]. A túrázás az 1977-től. Mármint a szervezett 
túrázás. Az egyik ismerősöm hívott be az MVSC-be.”92 

91 Interjú Cs. Emillel, 2009. Készítette: Darázs R., Jemerik Orsolya és 
Ujhelyi Anna. 
92 Interjú Cs. Emillel, 2009. Készítette: Darázs R., Jemerik O. és Ujhelyi A.
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Mindemellett, az interjúk alapján a maitól merőben elté-
rő sportélet és sportfelfogás rajzolódik ki előttünk: amelyet –  
a hivatásszerű, profi93 sportot és a hozzá fűződő mesés karri-
ert nem ismerve – a játék, a testedzés, a szórakozás és a társas 
együttlét, vagy éppen az egyéni küzdésvágy kedvéért végzett 
tevékenységek köre jellemez. A sportágak és sportklubok 
széles palettája volt elérhető az egyszerű emberek számára, 
mindez államilag támogatott formában. Mint az előzőekből 
már kiderült, a csúcson és az alsóbb osztályokban küzdő csa-
patok és versenyzők legtöbbször a munkahely szerinti sport-
egyesület keretein belül játszottak. A Miskolci Vörös Meteor a 
vendéglátóipari dolgozók csapata volt; a vasgyáriak a DVTK-
ban, a vasutasok az MVSC-ben szerepeltek. Magasabb osz-
tályokban azonban előfordult a klubváltás is. Persze a fiata-
labbak, az egyetem hallgatói is klubszerűen sportolhattak:  

93 A két világháború előtt, persze, Miskolcon is megjelent a profi sport: 
az 1926-ban alapított, piros-kék színekben játszó Miskolci Attila Kör 
(MAK), amely Magyar Kupa-döntőig is eljutott, valamint az MMTE-n 
belül szervezett Szemere nevű focicsapat. Más városok neves profi csa-
patai: Hungária (az MTK-n belül), a szombathelyi Sabaria TK, a Szege-
di Bástya, a debreceni Bocskai FC, stb. 

„Hát azért tanulni kellett összességében, de nagyon nagy sze-
repe volt a kispályás fociknak a koleszokkal, a füzetbe órára le 
lehetett foglalni, még éjjel is volt. […] Ott a sportcsarnok kör-
nyékén volt kézipálya, salakos, meg rendes nagy focipálya is. 
Végül is a fotball az erős volt, kosár jó volt. Én kosaraztam is 
akkoriban [1968 és 1973 között], még valami NB-s is volt az 
egyetemé, tehát nem volt teljesen futottak még kategória.”94 

Az egyéb sportok, kocsmai játékok is a szórakozás, ki-
kapcsolódás részét képezték, pl. a teke és a sakk (bár mind-
két ágon voltak országos bajnokságokban szereplő csapa-
tok is). „Na, ez a szakács, akit emlegettem, aki megnősült a 
végén, ő kiderítette, hogy egy tekepálya alakult, nem mesz-
sze a munkahelyünktől, és akkor egy darabig jártunk te-
kézni, kuglizni, délután. Kijöttünk a gyárból, elmentünk 
erre a helyre, lejátszottunk 1-2 partit, aztán hazamentünk.  
Aztán volt egy másik, volt a kohászatnak egy művelődési  
háza, ott meg sakkoztam néha.”95 „A munkahelyen volt sportkör,  

94 Interjú: B., L., 2008. Készítette: Karlaki O. 
95 Interjú Sz. Dömötörrel, 2008. Készítette: Mester Zs.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Attila_FC
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például sakkozók ügyködtek, mert az igazgató, az szeretett sak-
kozni. Akkor az ment, meg a teke.”96

Következzék itt még egy érdekes adalék, a felszerelésről, a 
vizsgált korban (is) legnépszerűbb sporthoz, a focihoz kap-
csolódva: „A régi focilabda csak annyiban hasonlított a mai-
ra, hogy gömb alakú volt. Lényegében még a hatvanas évek  
elején is olyan focilabdát használtak, amely sertésbőr-cikkek 
összevarrásából készült, súlya 380 és 430 gramm váltakozott, 
kerülete 68-71 centiméter volt, és úgynevezett gumibetét (belső 
gumi, ballon) volt benne. A pumpával felfújt gumibelsőt elkö-
tötték, a csöcsét gondosan visszahajtották, majd a nyílást, ahol 
behelyezték, fűzővel zárták el. A fűzőtűvel befűzött labda szol-
gálta a focit. Voltak kisebb méretűek, a versenyméret azonban 
az úgynevezett ötös méret volt. Esőben, vizes pályán súlyuk 
megnőtt a beszívott víztől, a fűzés helye fejeléskor fájdalmat 
okozott. Csak később készültek a szelepes labdák, melyek már 
olyan bevonásúak voltak, hogy nem szívták magukba a vizet, 
nem deformálódtak.”97

„Mindenki járt, még az asszonyok is”

A sporttal kapcsolatban fontos szólnunk a szurkolási 
szokásokról is. A visszaemlékezésekből úgy tűnik, hogy az 
’50-es, ’60-as, ’70-es évekbeli Miskolcon egy-egy mérkőzés 
inkább a családról szólt. Hiszen a pályákra elsősorban a test-
vérrel, apóssal jártak, illetve apa és fia(i) együtt. Másrészt, 
természetesen baráti és munkahelyi közösségek szerint is 
szerveződtek: 
„– Jártak sportrendezvényre is? 
– Mindenki járt, még az asszonyok is. Annyira összetartó volt 
Pereces. Mi például,. a súlyemelők, elmentünk a labdarúgók-

96 Interjú Cs. Bélával, 2009. Készítette: Karlaki O.
97 Burget Lajos: Retró szótár, futball-labda címszó, 86. o.

nak szurkolni és fordítva, ők is eljöttek nekünk szurkolni. Nagy 
sportélet volt.”98

Hogy melyik csapat, csapatok mérkőzéseire jártak el a mis-
kolciak drukkolni, szintén érdekes kérdés. A saját vállalat csapata 
mellett – mint fentebb kiderült – más, rivális csapatok mérkőzé-
seire is szokás volt eljárni, főképpen ha azok magasabb osztály-
ban játszottak, és természetesen ez a szempont volt a döntő.
„– Kinek drukkolt, fontos volt ez?
– Hát a Diósgyőrnek, de nekem rokonszenvesebb volt a Vasút. 
De a DVTK-ra azért jártunk […], mert a nagyokat ott láttuk 
futballozni. Hallottál Puskásról…?”99 
A Vörös Meteor játékosa is ugyanezen érvre hivatkozik: 
„Rendszeresen jártunk sporteseményekre a ’60-70-es években. 
diósgyőrire, 34 ezres volt a befogadóképessége, jöttek a nagy 
csapatok, Honvéd, Fradi, Dózsa, vagy MTK, vagy Debrecen, 
akkor tele volt, és volt, hogy 24-28, vagy 32 ezer ember volt. 
Volt sportélet, volt szurkoló is, most valami elromlott.”100

98 Interjú J. Jánossal, 2009. Készítette: Darázs R. és Majzik D.
99 Interjú Cs. Bélával, 2009., Készítette: Karlaki O.
100 Interjú K. Gyulával, 2008. Készítette: Darázs R. és Lőrincz D.
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Így lehetett a ’40-es években 3 szezont a legjobbak között el-
töltő, majd az ötvenes évektől rendszeresen az NBI-ben sze-
replő DVTK futballcsapata a városi favorit.

A Népkert és a sport más miskolci szentélyei

A többi miskolci stadion és a sportpályák az egykori, so-
kat dicsért miskolci sportélet mementójaként állnak ma is. 
A legnépszerűbb és mára legköltségesebb sportágban, a lab-
darúgásban azonban hosszú évek óta nincsenek városi rang-
adók. Ám a többfunkciós létesítmények egyéb sportágak űzé-
sére is alkalmasak. Ezeket újabban alsóbb osztályban szereplő 
focisták, atléták, rögbi- és amerikaifoci-játékosok, motorver-
senyzők és más sportok művelői használták, használják. 

Az 1910-ben megalakult DVTK (Diósgyőr-Vasgyári 
Testgyakorlók Köre) szakosztályai természetesen a vasgyár 
szomszédságában játszották mérkőzéseiket. A klub focicsa-
pata a ’40-es évektől egyre több idényt töltött az NBI-ben.  
A DVTK stadionja 1961-ben épült meg (a lelátók pedig 1968-
ban készültek el). A klubnak azonban más virágkorukat élő 
szakosztályai is helyet kaptak a sportkomplexum valamely 
részében (pl.: kézilabdások, birkózók, atléták). 

Az MVSC-t (Miskolci Vasutas Sport Club) 1911-ben ala-
pították. A klub első sportpályája, a „Kubik” az állami vasutak 
területén épült meg. Ám ez a pálya az I. világháború után 
használhatatlanná vált. 1931-ben újjáépítették a régi helyen, 
majd 1958-ben kibővítették a stadiont. A focicsapat ugyanis 
ebben az évben került fel az NBI-be. 

A Népkert az egyik legérdekesebb színfolt a város sport-
életében. Már a két világháború között fontos helyszín volt: itt 
épült a Miskolci Attila Kör (MAK) NBI-ben is szereplő profi 
focicsapatának pályája. Később a Miskolci Munkás Testedző 
Egyesület (MMTE) használta a pályát. Az MMTE 1947-ben 
teniszpályát is épített a Népkertben. Ugyancsak itt, a Nép-

kertben kapott helyett a Miskolci Vörös Meteor kézilabda-
pályája is. Érdekes, milyen sokféle csapat használta ezután ezt 
a népkerti focipályát (valójában fúziókról van szó, különböző 
vállalatok csapatainak egyesüléséről). Egy felsorolás követ-
kezzék itt a teljesség igénye nélkül: MMTE, MÉMTE (építők 
és munkás), BÉV SC (Borsodi Építők-Volán SC), Borsod  
Volán SC. 1969-ben épült meg a Sportcsarnok a Népkerti 
Szabadtéri Színpad helyén. A sportcsarnok jégpályáján 1980-
tól hokicsapat is játszott: Miskolci Kinizsi, majd újabban 
MJJSE néven. A sportcsarnok emellett otthont adott a DKSK 
kosárlabda-mérkőzéseinek, és sok kisebb-nagyobb sportren-
dezvénynek a legkülönbözőbb sportágakban. 

A PTK (Perecesbányatelepi Testgyakorlók Köre) foci-
pályája, amely NBI-es és NBII-es mérkőzéseknek is otthont 
adott, nagyon leromlott állapotba került, mára bozót nőtte 
be. (Az erenyői részen épült új sporttelep pedig a Volán tu-
lajdonába került). 

A Miskolci Honvéd Sport Egyesület (egy ideig Honvéd 
Papp József SE néven) Szentpéteri kapuban lévő pályáját szin-
tén régóta nem használják (a ’90-es években a Miskolci Kese-
lyűk otthona volt). 
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a DVTK stadion (háttérben a perecesi kisvasút)
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A kisebb-nagyobb stadionok, sportlétesítmények sorá-
nak még a végére sem értünk. Gondoljunk csak a Hejőcsabai 
Cement SE-re, és a MEAFC-ra, vagyis a Miskolci Egyetemi 
Atlétikai és Football Clubra101 (és az egyéb, kisebb-nagyobb 
sportpályák sorával is folytathatnánk). 

Mindezek mellett Miskolcon is teret nyert egy, az eddig 
említettektől merőben eltérő sportág, a motorsport is. A ’70-
es évektől működött a népkerti salakmotorpálya, de ezt meg-
előzően is rendeztek különféle motorversenyeket. Az egyik 
bevált helyszín a Bábonyi-bércen volt. A technikai sportok 
egy másik népszerű válfaja a repülőtérhez kötődik.

101 A klub 1957 óta ezen a néven működik. 1951-től, az alapítás évétől 
először Miskolci Haladás SE néven szerepelt. 
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III. 2. Sportbarátság
Cs. Emil (1941) – esettanulmány 

 „Nógrád megyébe születtem, Szarvasgeden. […] Ez egy kis falu 
a Cserhát határában majdnem. […] Onnan kerültem el Pestre 
tanulónak, ipari tanulónak.”

„Én mindig is szerettem az iparos dolgokat, és akkoriban jár-
tak tőlünk sokan Pestre dolgozni. Oszt’ így, én is oda kerültem. 
Elmentem utánuk. Meg volt egy kis protekcióm is, szóval, mert 
az anyámnak az öccse a Kohógép Ipari Minisztériumba dolgo-
zott, tudod? És őáltala kerültem én fel Pestre és ott tanultam la-
katosszakmát. […] Papírgyárba’ voltam, csepeli papírgyárba’. 
Szakmunkásképzőbe jártam Csepelen. […] Mint tanonc, igen, 
és a papírgyárba voltam mint segéd, már mikor felszabadul-
tam, és onnan ’61-be’ bevonultam Miskolcra katonának. […]
[A katonaság után a] Bányához kerültem. […] Egyből. Mer’ hát 
elhoztak engem focizni […] Leigazoltak a Miskolci Bányásszal, 
oszt’ így nem kellett mennem vissza Csepelre. […] ’64-től laka-
tos voltam a bányába’. […] Megismertem itt az asszonyt, aztán 
itt maradtam végleg.”

„Hát tudod, annak, aki úgy pozícióba’ vót, annak úgy be kellett 
vóna lépni. Mert mikor idekerültem Erenyőbe, volt nekünk egy 
Hajós Alfréd nevű sportbrigádunk, én voltam a brigádvezetője. 
Állandóan jöttek agitálni: állj be, mer’ neked ott a helyed min-
denben. Hát de, valahogy, mittudomén, mindig kitértem előle. 
Mikor kellett menni, nem mentem el. Most se nagyon tudom 
megmagyarázni, hogy mér’ nem. Egy az volt, mondom, hogy 
igen gyakran voltak ezek az összejövetelek, akkor ott én nem 
szerettem oda eljárkálni.”

a szarvasgedei csapatban

a Csepeli Papír játékosaként 
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Csepeli Papír

már Miskolcon

felirat a kép hátoldalán: Konyha, Gál,  
Fenyvesi (százados), Csorba

„Miskolci Honvéd volt még akkor, utána lett Papp Jóska.”
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„Hát mondjuk én fociztam, én avval töltöttem a szabadidőmet. 
Mer’ hát, olyan sok nem volt, mer’ ugyanúgy jártam dolgozni, 
mintha rendes hogy hívják lettem vón, beosztott. Annyi kedvez-
ményünk vót, hogy délig dolgoztunk. Igen, annyi kedvezmény 
vót, hogy 2 órával hamarabb mindig eljöhettünk.”

„Persze, úgy, úgy, együtt, mer’ mikor, aszondja, hogy ’64-ben 
leszereltem, már következő héten dolgoztam a bányánál. Fociz-
ni nem focizhattam, mer’ az igazolás valahogy úgy volt, hogy 
félév után adták meg az engedélyt, hogy futballozhatok. Úgy-
hogy addig nem futballoztam, csak edzésre jártam.”

„Hát mint sportolók jártunk [kocsmába], ott volt nekünk Pe-
recesen. Bementünk oda, az olyan vót már, mintha hazamen-
tünk volna. Már tudták, ha vége vót az edzésnek, má’ ki volt a 
sör készítve, azt megittuk, oszt ballagtunk haza.”
„Persze, az ugye korosztálytól függött. Hát nem azt mondom, 
hogy mi nem mentünk be, mi is bementünk, ha úgy jártunk 
Diósgyőrbe: gyere, megigyunk egy sört! Megittuk hát, meg mit-
tudomén, de má’ mikor hogy mondjam, mikor abbahagytuk a 
sportot, már a régi öreg cimborákkal, ide Diósgyőrbe de sokat 
eljártunk! Má’ akkor más volt a helyzet, de amíg fiatalabbak 
vótunk, addig nem. Hát az asszony nem szeretett ilyen helyekre 
járni, én meg egyedül már csak akkor mentem, ha vót valami 
társ, mer’ én egyedül nem mentem soha be kocsmába. Mos’ se 
megyek be, egyedül vagyok.”

A Miskolci Bányász, amikor én odakerültem, akkor nyerték meg NBIII-ba’. Utána 
NB II-esek lettek. Ott játszottunk két évig NBII-be’, utána kiestünk. Utána NBIII-

ba’ játszottunk, és én ott NBIII-ba’ hagytam abba. […] ’72-be’.
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a MEAFC edzőjeként
felirat a kép hátoldalán: 1976 Szalontai, Csonka, Pisztroka, El-Hasnur, Rozman, Bene, Kiss
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„Az Románia. Az már az öregfiúk. […] Mikortól jártunk? ’68-
tól. Egy helyre, Gyergyószentmiklósra jártunk, azóta is járunk. 
Megyünk az idén is. De most már nem futballozunk, most már 
csak sétálunk. Most már csak nosztalgiázunk.”
„Hát kőbányászok. Kőbányából valók vótak. […] Persze, ők, 
hát akkor ők szegények vótak; nem mintha gazdagok lennének 
most. De akkor Csau102 idejébe’ kutya egy idő vót. Akkor nem 
lehetett semmit csinálni. Mindig figyeltek bennünket.”

102 Nicolae Ceaușescu, Románia diktárora volt 1965 és 1989 között.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu
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III. 3. „NBI/B-ben játszott a Miskolci Vörös Meteor”
K. Gyula – esettanulmány 

„Postán dolgozott apám, anyám otthon volt, 5 gyerekkel, és 
1946-ban jöttünk át Miskolcra [azelőtt Kassán élt a család]. 
Barátai itt álltak meg, kaptunk egy vagont, oda feltették a csa-
ládot. A barátok itt maradtak, emiatt mi is itt maradtunk. Ak-
kor volt a magyar állampolgároknak a kiutasítása.”

„Mindig a vendéglátóiparnál dolgoztam. Szakács a szakmám, 
vendéglátó szakközép érettségim van a szakma mellett. Ezután 
már dolgoztam a vendéglátónál, a Bükkvidéki Vendéglátó-
nál. 38 évet. Most is a szakmában dolgozom. […] 1960-ban 
szabadultam a Bükkvidéki Vendéglátónál, utána ilyen üzemi 
konyhákon dolgoztam. Borsodnádasdon kezdtem a szakmá-
mat, akkor ’61-62-63-ban Pesten voltam katona, utána mikor 
hazajöttem, szintén Bükkvidékinél dolgoztam.” 

„Mikor én felszabadultam ’60-ban, akkor szakszervezeti beuta-
lóval voltam Balatonföldváron. Akkor kaptunk egy hetet. Másik 
osztálytársam pedig egy faluban, úgy ketten voltunk egy hétig 
Balatonon, szakszervezeti beutalóval, és jó volt. Akkor voltam 
először a Balatonon. Utána nem nagyon voltam a Balatonon, 
hanem ’69-70-ben mentem le először dolgozni a Balatonra. Ba-
latonszemesen voltam egy erdészeti vállalat üdülőjében, ahol 
egy szezont (nyarat) végigdolgoztam. Utána már csak így, vagy 
dolgoztam ott, de külön nem mentem le Balatonra, csak a ’80-
as években.”

„Mindig is sportoltam, gyerekkoromban nagyon sokat. Fociz-
tam az iskolában, ping-pongoztam, bokszoltam a Munkásban. 
Mikor bokszoltam, a megye harmadik voltam, fent voltam a 
tanulóbajnokságon és akkor ott országos bajnokság volt Buda-

pesten az Üllői úton. Ott negyedik voltam országosan, akkor 
láttam Papp Lacit először életemben. Mikor hazajöttem, csak 
kézilabdáztam. […] Beállóst játszottam.”





felirat a kép hátoldalán: MVSC–DVTK, 1970. IX. 27. 
Surányi kapura dob, Szabó Zoltán felv.

„…ez pedig egy ’64-es Munkás kézilabdacsapat, NBII-esek voltunk akkor. Miskolci 
Munkás Testedző Klub volt. MMT.”

„Ez a miskolci Vörös Meteornak az NBII-es kézilabdacsapata. 
’75-ben csinálták a Sportcsarnokot. Hát az ’73-ban lehet kábé, 

mert előtte egy évvel volt, hogy megnyertük az NBII-t itt Miskolcon. 
NBI/B-ben játszott a miskolci Vörös Meteor.”
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„– Az egyházi ünnepek hogy mentek?
– Nem ismerem őket. Nem volt időm. Én konfirmáltam 14 éves 
koromban, református vagyok. Csak mikor kézilabdázni kel-
lett, az 10 óra volt, és akkor kezdték a templomban a misét, 
így aztán én sose tudtam elmenni. Szüleim 92 éves korukban 
is templomba jártak, úgyhogy ilyen dolog nincsen, hogy valaki 
haragszik valakire, hanem, nekem csak időzavarban voltam.”

 „Már úgy voltam [külföldön], hogy az egyesülettől: a Vörös 
Meteorral edzőtáborban, meg a Vasúttal, Csehszlovákiában és 
Jugoszláviában, ’68-ban és ’73-ban.” 

„Én nem jártam olyan gyakran sörözőbe, kocsmákba. Jártunk 
edzésre, vagy vasárnap meccsre, vagy ha mentünk megyébe, 
NBII-be, ha játszottunk, mentünk délelőtt, akkor ott kaptunk 
üdítőt, vagy bármit, de ha este, ha visszajöttünk, vagy megün-
nepeltük a győzelmet, vagy búslakodtunk.” 

„1985-87 között, három évig. Építettek ilyen raktárépületeket. 
[…] én a második másfél évre mentem, mert jött haza az egyik 
barátunk, az egyik szakács, és én akkor mentem ki. Ilyen felvo-
nulás épület. Hamarában voltam, Bagdadtól 450 kilométerre 
van. […] Volt kint 150 ember, és azoknak főztem ebédet.” 

„…volt háromnapos ünnep, és akkor olyan volt, hogy 350 kilo-
méterre jártunk fürdeni, […] ilyen tengerszemek, sós víz volt, 
mint például negyed Dunántúl, olyan nagyok, vagy három-
négy van Irakban. Mentünk és eltévedtünk, és egy homokvi-
harban eltévedtünk. Az nem volt egy jó éjszaka! Kézen fogva 
mentünk, nehogy elhagyjuk egymást. Itten egy üdülő van, ez 
egy sós tó, tengerszem. Ide jártunk fürdeni. Igaz, hogy mellette 
volt tíz kilométerre egy magyar telep, ahol szintén ilyen élelmi-
szer-állomást építettek, őket is meglátogattuk, megkérdeztük, 
hogy vannak, és akkor elmentünk ide fürdeni. Ez egy üdülő 
máskülönben.”
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III. 4. „Az 150 kiló”
J. János (1936) – esettanulmány 

„Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében [születtem], 1936-ban, 
Oros községben, Nyíregyháza mellett, de már be van épülve, 
mint Pereces. Apám kovácsmester volt. Anyám meghalt 1943-
ban, háztartásbeli volt. Tulajdonképpen munkás volt. Apai 
nagyapám földműves volt, mondhatnám úgy is: paraszt. Anyai 
nagyapám meg vasútnál dolgozott.”

„…toboroztak vájáriskolásokat, később már beiskolázásnak 
nevezték. Toborzás útján kerültem ide ’50-es években. Nem 
családostul, egyedül, akkor még 14 éves voltam. Kétéves iskola 
volt. A szüleim ottmaradtak.”

„Apám mellett dolgoztam a kovácsműhelyben. Elég sok min-
dent megcsináltam neki, pedig 14 éves voltam még csak. És 
a haverok állandóan piszkáltak, hogy gyere már, de én nem 
mehettem el, mert apámnak segítenem kellett nagykalapáccsal 
ütni a vasat. Kérték a papát, hogy: tessék már elengedni, mester 
úr, azt mondta apám, ha hívlak, rá kell verni a vasra, akkor 
gyere. Na az a hívás úgy volt, hogy megvolt egy különleges jel: 
a kalapáccsal, így az üllő gyönyörű hangot ad ki. Későn vettem 
észre a hívást és elégett a vas, csak feleszméltem én már sokad-
szor, hogy nekem eljutott a tudatomig, hogy apám hív, megje-
lentem a műhelyajtóban, és apám idegességében azt a vasat, 
amivel a salakot izélte ki a tűzből – meg hát azzal gyújtott rá, 
mert pipázott –, felém hajította a tüzes vasat. Hát csak annak 
köszönhetem, hogy túléltem, hogy elég fürge gyerek voltam, 
mondtam neki: ha agyonver, akkor sem megyek be oda többet a 
műhelybe. Így jöttem el vájár tanulónak. Majd csak akkor, mi-
kor itt igyekeztem helytállni, mondták mások apámnak, hogy 
milyen vagyok, akkor enyhült a dolog. Ez volt a vízválasztó a 
szakma szempontjából.”

„1960-as években – amikor még sportoltam – egy jó fürdés, 
szaunázás után – az Erzsébet fürdő akkor még üzemelt – meg-
éheztem, elmentem a Békébe. Egy Béke-tálat kértem, és 20 fo-
rint volt. De akkor adagot adtak! És egyedül megettem. A pin-
cér mondja nekem, hogy: hány terítéket hozzak, fiatalember? 
Mondom: ne hozzon, csak egyet! Mikor betermeltem, kijött a 
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„Itt meg én vagyok edzés közben! Az 150 kiló”
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konyhafőnök, [az] étterem vezetője és végignézték, mit fogok 
kezdeni a tállal. Elég nagy adag volt. Megkérdezték tőlem: árul-
jam már el, hogy sportolok valamit? Mondom: igen. Emellett 
még dolgozok sokat.”

„Mikor én elkezdtem az általános iskola udvarán, a 19-es, meg 
bent az iskolának volt egy egész kicsi tornaterme, onnantól 
kezdve aztán sok helyen voltunk, voltunk a bányának, Ere-
nyőben volt egy bánya, és annak volt egy olyan része, ahol el 
tudtunk egy dobogót helyezni, ott edzettünk, onnat átmentünk 
Lyukóbányára. Ilyen hányavetett volt, elég nehéz körülmények 
között készültünk, és mégis jó eredményeket értünk el.”

„Egymás ellen is játszottunk. DVTK-nak volt[unk] a nagy rivá-
lisa. Előttük megnyertük volna az […] NBII-t, és bekerültünk 
volna a NBI-be, ha egyik kollegánk nem esik ki a versenyből. 
Ez Egerben volt.”

„26 éves koromban kezdtem [a súlyemelést]. Nem sokáig, mert 
33. évemben abbahagytam. Megszüntették itt a szakosztályt 
helyileg. Jött akkor ez az intézkedés a bányákba, hogy nincs 
szükség a szénre, hanem az olajra. Sok bányát leépítettek, 1968 
előtt, 1966-ban már elkezdődött. Aztán elmentem az uránba a 
brigáddal Pécsre dolgozni, pont amiatt, mert itt megszűnt. Ott 
egy évet dolgoztam. Úgy volt először, hogy odamegyünk letele-
pedni. Kaptam volna lakást is, kaptam volna egy jegyzői állást, 
egy iskolában, csak hát a feleségem idevaló volt. Ha mégis oda-
költöztünk volna, láttam volna a feleségemen, hogy mennyire 
vágyakozik haza.”

„Vájárként dolgoztam. Voltam csapatvezető: elég fiatalon vol-
tam, merthogy felszabadultam, 22 éves koromtól voltam kis 
csoportoknál. Végigjártam a szamárlétrát a bányászatban, 
mindent. Volt lehetőség, hogy elvégezzem a technikumot, de 
én ezt több esetben visszautasítottam. Csapatvezető voltam, ez 

volt a legmagasabb pozíció. És az utolsó 8-10 évben a borsodi 
tanbányában gyakorlati oktató voltam, tehát harmadéveseket 
oktattam többedmagammal.”

„Én 60 fősben voltam, hatvan fő dolgozott a frontfejtésben.  
Ez egy brigád volt. A nevére már nem emlékszem. Volt brigád-
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napló, meg volt mindig egyvalaki bízva, aki a brigádnaplót 
vezeti, az írja. […] A brigádtagok összetartoztak, családostul 
elmentünk egymáshoz, vagy közösen elmentünk kirándulni, 
strandra. Volt közösségi életünk. Saját magunknak szerveztük.”

„A söntés el volt kerítve rácsos résszel: ha bunyó van, akkor a 
pohár vagy üveg ne repüljön be. […] Még én is részese voltam 
egy verekedésnek. Nagy bunyó volt. Piálás volt, belekötött a 
másikba… Az enyém úgy kezdődött, hogy a fejem fölött csat-
tant szét egy pohár. Békésen ültem. Aki ismert, mind felállt, és 
aki kezdte, annak mennie kellett.”

„Ez egy válogatott súlyemelő volt, még mindig él, […] ő tatabányai.  
Nemrégen találtam meg. Hárman vagyunk együtt, jó haverok lettünk, elég sokat 

találkoztunk.”

„Ez Szolnokon készült. 
A Tisza partján van.”
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IV. 1. „Szórakozzon kulturáltan”
A szabadidő szervezett formái a Rákosi-  
és a kora-Kádár korszakban

A diktatúrákkal kapcsolatban általában ritkán merül fel az a 
kérdés, hogy a korlátozott lehetőségek között hogyan élték 
mindennapjaikat a kortársak. Még nehezebb talán elképzel-
ni, hogy ezekben az évtizedekben az egyének, a családok és 
különböző közösségek hogyan szórakoztak, hogyan töltötték 
szabadidejüket. Ahhoz, hogy megérthessük a kor szabadidős 
és szórakozási szokásait, fontos ismernünk azokat a lehetősé-
geket és korlátokat, amelyeket a hatalom igyekezett meghatá-
rozni és ellenőrizni. 

A második világháborút követően a berendezkedő kom-
munista hatalom alapjaiban próbálta átalakítani a magyar 
társadalmat. Az 1945 előtti időkből örökölt és még részben 
meglévő polgári világot igyekezett teljesen felszámolni és 
helyette egy új, nehezen meghatározható rendszert kialakí-
tani. 1948-at követően a kommunista diktatúra kiépülésével 
minden tekintetben új helyzet állt elő. Ennek egyik, és talán 
a legfontosabb következménye az egyéni szabadságjogok 
súlyos korlátozása lett. A hatalom megpróbált mindent és 
mindenkit ellenőrizni, ehhez pedig megkísérelte eltörölni 
a magán- és a közélet közötti határokat. A cél az volt, hogy 
az önszerveződő polgárok eztán hivatalosan csak a párt által 
meghatározott és ellenőrzött intézményeken belül élhesse-
nek bármiféle, ideológiai alapú és folyamatosan kontroll alatt 
tartott közösségi életet. Ezáltal a dualizmus korától virágzó 
közösségi és egyesületi élet teljesen ellehetetlenült, olyany-
nyira, hogy főként 1949 és 1953 között bármilyen, a hata-
lomnak nem tetsző szervezkedés akár bűncselekménynek is 
számíthatott. Ezekben az években a megszüntetett egyesüle-
tek, érdekvédelmi szervezetek helyett – szovjet mintára – a 
munkahelyeken, esetünkben az üzemek, gyárak területén, 

a párt által felügyelt kollektívák, ún. brigádok alakultak.103 
Ezek a szerveződések, különösen az ’50-es évek első felében 
a napi munkán túl, illetve azon belül is különböző politikai 
szemináriumokon folyamatos ideológiai átképzésben része-
sültek.104 Mindez azt jelentette, hogy a hatalom már nemcsak 
munkaidőben, hanem azon kívül is igyekeztek kontrollálni 
a dolgozók mindennapjait. Ennek legfőbb oka az volt, hogy 
a dolgozók leginkább munkahelyükön és lakókörnyezetük-
ben tarthattak fenn és alakíthattak ki olyan új kapcsolatokat, 
amelyek a folyamatosan gyanakvó hatalom számára veszélyt 
jelenthettek. Mivel a párt igyekezett az élet minden területén 
befolyást gyakorolni, a szabadidőről sem mondhatott le. A 
szervezett szabadidő ugyanis az egyik legjobb terepe lehetett 
az ideológiai nevelésnek és a társadalomban rejlő felesleges 
energiák kontrollálásának. A távlati cél, legalábbis elmélet-
ben a nehezen meghatározható „szocialista életmód”-modell 
megalkotása volt. Ehhez azonban először is tisztázni kellett 
az életmódot alapvetően meghatározó két fogalmat, a szabad-
időt és a munkát, illetve a köztük lévő viszonyt. Különösen a 
Rákosi-korszakban volt erős a szabadidő ellenőrzésének igé-
nye; ennek mértéke 1957 után azonban némileg lazult. Ek-
kor rövid időre lekerült a hivatalos politika napirendjéről a 
szabadidő állami megszervezésének problematikája. Mindez 
persze nem azt jelentette, hogy ezután a véletlenre, netán az 
egyénre bízták volna az önszerveződés lehetőségét, ugyanis a 
figyelő tekintetek, valamint az ideológiai ráhatások továbbra 
jellemzőek voltak. Ettől függetlenül a munkaidőben és a po-
litikában végbemenő változásoknak, valamint a megjelenő új 
szabadidős szokásoknak köszönhetően mégis lassú átrende-
ződés figyelhető meg. 

103 Az 1950-es évek első felének ma talán szürreálisnak és megmoso-
lyogtatónak tűnő világáról érzékletes képet fest Keleti Márton, 1950-
ben rendezett Dalolva szép az élet c. filmje.
104 Ugyancsak az 1950-es évek politikailag és ideológiailag terhelt min-
dennapjait érzékelteti Gábor Pál 1979-ban készült filmje, az Angi Vera.

http://port.hu/adatlap/film/tv/dalolva-szep-az-elet-dalolva-szep-az-elet/movie-8747
https://port.hu/adatlap/film/tv/angi-vera-angi-vera/movie-7389
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1966-ban a szocialista hatalomnak a szabadidőről alko-
tott elképzelései megváltoztak. Ekkor ugyanis az MSZMP 
(Magyar Szocialista Munkás Párt) IX. kongresszusán újra 
napirendre került a szocialista életmódnak e kétségkívül lé-
nyeges és megkerülhetetlen kérdése. Ennek legfőbb oka az 
lehetett, hogy 1959-től kezdődően folyamatosan csökkent a 
heti munkaórák száma, ezzel arányosan pedig nőtt (a munka-
időn túl) a szabadidőre fordítható idő aránya. Ez azt eredmé-
nyezte, hogy a dolgozók elméletben egyre több időt tölthettek 
a munkahelyükön kívül, szabadidőként. A párt számára így 
a szabadidő kérdése alapvetően nem önálló problémaként, 
hanem annak munkához való viszonyában jelent meg. Kü-
lönösen a munkahatékonyság kapcsán került középpontba, 
ugyanis felmérések bizonyították, hogy a dolgozók a növekvő 
szabadidő egyre jelentősebb részét fordítják kiegészítő mun-
kára, és egyre kevesebbet kikapcsolódásra. Ez pedig kimu-
tathatóan hatással lehetett a főfoglalkozásuk teljesítményére. 
Ezért gazdasági és politikai szempontból sem volt mindegy, 
hogy a munkaidőn kívül mivel és milyen körülmények között 
töltik idejüket a munkavállalók.105 

Ahogy a szabadidő eltöltésének formáit, úgy a megfe-
lelő viselkedési normákat is igyekeztek jól körülhatárolni.  
„A szórakozás olyan foglalatosság, amely az embereknek örö-
met szerez, s ugyanakkor nem okozhat bosszúságot másoknak”. 
A szocialista embertípusnak tehát egyszerre kellett figyelnie 
saját, a másik, valamint a párt igényeire. Ezt megkönnyítendő  
például az 1960-as évek végén különböző szabadidős- 
szórakozási mintákat ajánlottak az üzemi kultúrfelelősök szá-
mára.106 Lássunk néhány fontosabb ötletet ezek közül! Első-
ként a kirándulást javasolták, amellyel kapcsolatban – talán 

105 Sándor György: Szabadidő ma és holnap. Forrás: Társadalmi Szemle, 
7. sz. 1970. 75–82. o.
106 Simó Tibor: A szakszervezetek kulturális, agitációs és propaganda 
munkája. Budapest, 1970.

korábbi tapasztalatokból okulva – külön kihangsúlyozták, 
hogy a közös utazás, túrázás is kulturális esemény, így annak 
tartalmi részére is fontos odafigyelni. Nem tudni, hogy a pro-
paganda vagy az emberek igénye vezetett-e oda, hogy a tú-
rázás a korszak egyik legjellegzetesebb szabadidős szokásává 
vált. Bizonyos csoportok – főként vállalati szakosztályokba 
tömörültek – számára nemcsak szabadidős tevékenységgé, 
hanem hamarosan életformává is vált a rendszeres mozgás.107

Fontos programpontnak szánták a városnéző sétákat is. 
Mindez persze csak úgy ért valamit, ha a főváros és a nagy-
városok közkedvelt látnivalói mellett a csoportok nem feled-
keztek el megállni az új szocialista létesítmények előtt sem. 
Érdekes, hogy a társas utakkal kapcsolatban nem a belföldi, 
hanem inkább a külföldi, a baráti országok új városait célzó 
utakat ajánlották. Így a leggyakrabban az NDK-s Karl Marx 
Stadtot (Chemnitz), Jenát vagy a lengyelországi Katowicét.  

107 Miskolcon ebben az időben a legaktívabb természetjáró szakosz-
tályok a Miskolci Helyiipar, a Miskolci Vasutas (MVSC), valamint a 
DVTK voltak. 
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Az utak többsége szervezett volt. Elsősorban az üzemi szak-
szervezet vagy valamelyik természetjáró egyesület irányítá-
sával juthattak el legkönnyebben külföldre. Egy példa erre a  
Diósgyőri Gépgyár Alapanyag részlegénél dolgozó egykori 
segédmunkás visszaemlékezése: „…volt olyan is, hogy külföld-
re ment el a brigád. Külföldi kirándulást is szerveztek. Abba’ 
az időbe, amikor nagyon nehéz volt: ’50-60-as években, akkor 
egyénileg nem nagyon lehetett menni, csoportosan lehetett 
menni csak. […] Egyénileg nehezen lehetett külföldre kijutni, 
mert a vasfüggöny le volt eresztve ”108 Nem tudni, hogy egyes 
brigádok, kollektívák végül mennyit fogadtak meg ezekből 
a tanácsokból, ám annyi bizonyos, hogy a szabadidős tevé-
kenységekről szóló beszámolókba célszerű volt be(le)építeni 
a hatalom által elvárt mintákat és normákat.

A brigádkirándulások kapcsán érdekes, hogy azok – a 
visszaemlékezések szerint – a spontán családi találkozóktól 
kezdve a szervezett, külföldi utakig terjedő skálán mozogtak: 
„Kirándulásokat szerveztek, és nem csak az illetőknek, hanem 
családi összejöveteleket is szerveztek, hogy a családok megis-
merjék egymást. Aztán utazások is voltak: elmentünk Hollóhá-
zára, gyárlátogatásra. Ott végignéztünk szinte minden gyártási 
folyamatot. Ez ilyen eszmecsere-féleség is volt.”109 „Elmentünk, 
rendeztünk egy kirándulást Lillafüredre, Alsó-Hámorba, Felső-
Hámorba. Megvettünk egy palack bort, sütöttünk szalonnát, 
fotbaloztunk. Elmentünk kirándulni.”110 „A brigádtagok ösz-
szetartoztak, családostul elmentünk egymáshoz, vagy közösen 
elmentünk kirándulni, strandra. Volt közösségi életünk. Saját 
magunknak szerveztük.”111

108 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Ádám és Korsós Bernadett.
109 Interjú L. Lászlóval, 2009. Készítette: Lőrinc Dávid. 
110 Interjú K. J.-vel, 2008. Készítette: Karlaki Orsolya.
111 Interjú J. Jánossal, 2009. Készítette Darázs Richárd és Majzik Dávid. 

Brigádélet a kapun belül és kívül

A párt tehát az ’50-es évek elején majd minden termelő-
egységben elindította a komoly ideológiai háttérrel felvérte-
zett brigádmozgalmat.112 A mozgalomban részt vevő brigádok 
alapvetően munkaszervezeti egységek voltak, mégis, szakmai 
szerepükön túl, kimondva-kimondatlanul komoly közösség-
formáló szerepet is szántak nekik. „A szocialista brigádmoz-
galom nagy társadalmi és politikai erő, melyre a gazdasági és 
nevelőmunkában egyaránt mind fokozottabban építhetünk” – 
fogalmazta meg egy 1970-ben készült tanulmány. A politikai 
vezetés már jóval korábban is felismerte, hogy az emberek szá-
mára talán kissé ködös szocialista embertípus megalkotásá-
hoz szükség van a társadalmat alkotó közösségekre. Azonban 
ahhoz, hogy ezek a közösségek a „helyes” utat járják, oda kell 
figyelni rájuk, sőt, irányítani kell őket. A brigádok így tehát 
nem egyszerűen szakmai szerveződések, hanem a politikai 
erő számára is kiemelten fontos csoportoknak számítottak.  

112 A brigádmozgalom működésével kapcsolatban érdemes megnézni 
Keleti Márton 1951-ben rendezett, Civil a pályán című játékfilmjét.

http://port.hu/adatlap/film/tv/civil-a-palyan-civil-a-palyan/movie-38159
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A gyakorlatban azonban az eszmeiségen túl, vagy attól füg-
getlenül, ezeknek a brigádoknak a többsége olyan baráti kö-
zösség is volt, amely a munkaidőn kívül is szoros kapcsolatot 
ápolt egymással. Nem véletlen, hogy a szabadidős és a szó-
rakozási szokások gyakorta ezekhez a munkahelyi közössé-
gekhez, brigádokhoz kötődtek, ami így részben meg is felelt 
a hatalom szervezett szabadidőről alkotott elképzeléseinek. 
Mindezzel azonban mégsem elégedtek meg, és bizonyos in-
direkt módszerekkel azért igyekeztek a brigádokat a munka-
időn kívül is „szemmel tartani”. 

Szinte minden üzemben és gyárban létrejöttek brigádok, 
és az egyes termelési egységhez kötődtek. Egyik interjúala-
nyunk a következőképpen emlékszik vissza a brigádmunka 
lényegére: „Na most, az acélgyártás az kimondottan brigád-
munka. Maga közvetlenül a nyersacél előállítása. Mert egy 
kemencének 5-6-8, attól függ, milyen nagyságrendű volt a ke-
mence, ennyi volt a személyi állománya. És hát ezek egymást 
ki kellett hogy segítsék. És akkor az, hogy kisegítették egymást, 
ugye, önálló brigádokba alakultak, meg önálló értékelés. Tehát 
ott kezdődött az egész, hogy egy-egy kemencének  a személyi 
állományának a teljesítményét értékeltük, és az értékelés alap-
ján volt a fizetésük. Változott a fizetésük. Teljesítménybérrel 
és egyebek. Na most, ez aztán összehozta az embereket, [az] 
egymás iránt érzett felelősség mellett.”113 Mindezen túl az idő-
beosztás is fontos tényező volt a következő interjúrészlet ta-
nulsága szerint: 
„– Kik tartoztak a brigádba?
– A munkatársak. Egy műszakban akik voltak. Hatan voltunk 
egy műszakban. Így alkottunk egy brigádot. […] Volt ott másik 
brigád is. Ez ilyen hármas műszak volt, tehát tizennyolcan vol-
tunk. Akik állandó délelőttösök voltak, azok megint egy külön 
brigád volt.”114 „Minden saját-, önszervező volt, nem szervezte  

113 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.
114 Interjú K. J.-vel, 2008. Készítette: Karlaki O.

senki, és abba’ – mondjam úgy – akarva-akaratlanul szinte 
mindenki benne volt. De jól is érezték magukat az emberek 
egy-egy ilyen közösségbe’.”115

A brigádok tehát nem tisztán szakmai szerveződések, ha-
nem nagyon sokszor baráti társaságok is voltak. „…azonos  
vagy közel álló szakmába’ dolgozó emberek alkottak egy bri-
gádot: négy, öt, tíz, melyik milyen emberek, és azok szinte ba-
rátokká lettek, tehát több, mint munkahelyi kapcsolat. Az már 
barátság, és családi kapcsolat is lett, szóval olyan emberek kö-
zelségéből áll ez a brigád, akik jól megértik egymást a munkába’ 
is, a magánéletbe’ is.”116 Mindezt erősítendő tehát, az üzemek, 
gyárak számos szakmai és szabadidős programot szerveztek 
a brigádtagok és azok családtagjai számára. 

Az 1950-es éveket követően a direkt politikai programok 
helyett egyre inkább könnyedebb időtöltési formákkal, így 
például vetélkedőkkel vagy továbbképzésekkel igyekeztek a 
dolgozók szabadidejének egy részét „hasznosítani”. Mindez 
odáig vezetett, hogy az üzemek és gyárak számos szakmai 
és szabadidős programot szerveztek a brigádtagok és azok 
családtagjai számára. A párt és az üzemi vezetés ilyenkor, ha 
közvetve vagy közvetlenül is, ha csak az Internacionálé el-
éneklésével is, de továbbra is megpróbálta a folyamatos poli-
tikai hátteret biztosítani. 

A brigádok hivatalosan bizonyos előírások szerint mű-
ködtek, így többek között rendszeres gyűléseket kellett tar-
taniuk, brigádnaplót vezetniük, meghatározott politikai és 
társadalmi szerepet vállalniuk. Erről a korszakban kötelezően 
vezetett brigádnaplók árulkodnak a leginkább. Ezek a nap-
lók, ahogy maguk a brigádok is, bizonyos elvárásoknak kel-
lett hogy megfeleljenek, többségük meglehetősen sematikus 
és semmitmondó. A legtöbb brigád számára csupán felesle-
ges tehernek számított, így nem csodálkozhatunk azon, hogy 

115 Interjú B. Kálmánnal, 2009. Készítette: Ördög Anita. 
116 Interjú B. Kálmánnal, 2009. Készítette: Ördög A.
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kitöltésénél csak azokra az alapinformációkra hagyatkoztak, 
ami egy esetleges ellenőrzés során még elégséges volt. Sze-
rencsénkre azonban voltak olyan munkatársak, akik megy-
győződésből, kötelességtudatból vagy csupán óvatosságból 
részletes naplókat vezettek. A brigádnaplók szerkezete adott 
volt, kezdődött a brigáddal kapcsolatos alapinformációkkal, 
így a csoport nevével és a tagnévsorral. A brigádok általában 
valamelyik munkásmozgalmi panteonba tartozó személy-
ről vagy ideológiailag támogatott hősről, eseményről kapták 
nevüket. A megfelelő névválasztás után következett a napló 
másik fontos egysége, az adott évre meghatározott szakmai, 
társadalmi és kulturális vállalások listája. Az olyan kötelező 
vállalások mellett, mint a pontosabb és hatékonyabb munka, 
vagy a politikai továbbképzés, igazán a társadalmi és kultu-
rális felajánlásokból tudunk következtetni a brigádok tény-
leges működésére. Ahogy már említettük, a korabeli hatalmi 
elképzelések szerint a brigádoknak mindenekelőtt politikai 
normák szerint szerveződő szakmai csoportokként kellett 
működniük, hiszen csak ennek tudatában alkothattak valódi 
szocialista közösséget. A gyakorlatban jól látható, hogy bár 
valóban egy-egy szakmához, műveleti egységhez kötődő cso-
portokról volt szó, mégis az ideológia célok helyett/mellett 
általában jól működő mikroközösségként is funkcionáltak. 

A brigádok bizonyos időközönként brigádgyűléseket tar-
tottak, amelyek hivatalos helyszínéül legtöbbször a gyár kul-
túrterme, vagy egyéb más helyisége szolgált. Ezek a gyűlések 
a ’60-as évektől kezdődően, és persze az üzemek vezetésétől 
és a tagságtól (is) függően egyre oldottabb légkörben zajlot-
tak, ahogyan erről a képek tanúskodnak. A kötelezően elvárt, 
szakmai jellegű gyűlések mellett, illetve sok esetben közvetle-
nül utána a privát célú összejövetelek, mint névnap, születés-
nap vagy nyugdíjazás következtek. 

A brigádok nemcsak az üzemen belül, hanem számos 
esetben azon kívül is hivatalos feladatokat kaptak, amelye-
ket kötelező jelleggel, vagy olykor egyszerűen csak önként 

vállaltak. Ezekben az évtizedekben a kommunista szombat 
vagy a társadalmi munka a munkavállalók számára jól ismert 
fogalmaknak számítottak. Ezeket az „önként vállalt” munka-
napokat a munkaórák csökkenésével párhuzamosan vezették 
be, és igyekeztek különböző hangzatos, ám a legtöbb ember 
számára semmitmondó okok ürügyén gyakorlatilag ingyen 
munkát végeztetni. Erre csak egy példa az egykor a Miskolci 
Sütőipari Vállalat kenyérgyári részlegében működő Kun Béla 
Szocialista Brigád története: tagjai többek között csatornázási, 
vagy éppen takarítási munkákat vállaltak és végeztek egy-egy 
szombaton. A társadalmi munkát a dolgozók szabadidejük-
ben végezték és bár elvben mindezt önként vállalták, legtöbb 
esetben mégis egy felesleges plusznak számított. Ellenben 
arra is tudunk példákat, hogy a „plusz” feladatok éppen a dol-
gozókat szolgálták. Ilyen például a korábbi fejezetekben már 
tárgyalt házépítési kaláka. 

Visszatérve a naplóhoz, a felelősnek célszerű volt minden 
társadalmi és kulturális tevékenységet, eseményt felsorolni, 
hiszen ez alapján bizonyíthatták brigádjuk tényleges műkö-
dését. Maradva a Kun Béla Brigád naplójánál, szembetűnő, 
hogy annak készítője gondos és alapos munkával dokumen-
tálta közös életük fontosabb eseményeit. Díszes betűk mellett 
számos fotó és képeslap díszíti a brigád büszkeségének szá-
mító naplót. A jelek szerint a brigádnapló a későbbiek során, 
a ’80-as évekre egyfajta közösségformáló szereppel is bírt:  
a közösségi élet jeles eseményeihez, pl. névnapokhoz kapcso-
lódó krónikás könyvként funkcionálva.

A brigádok működéséről tehát többek között ezek a köte-
lezően vezetett naplók tudósítanak. A hatalom a brigádnap-
lók és gyűlések ellenőrzésén túl olykor direkt módszerekkel is 
igyekezett kontrollálni, sőt, irányítani a brigádok működését. 
Erre egy apró, ám annál érzékletesebb példa, ahogy a Lenin 
Kohászati Művekben működő Eötvös József brigád a brigád-
pénz felhasználása kapcsán, mint egyfajta erkölcsi ítélőszék, 
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az üzemi párttitkár és szakszervezeti vezető észrevételeit 
megfogalmazta. Közismert, hogy a brigádok teljesítményü-
kért cserébe bizonyos jutalmakat, így többek között pénzt is 
kaptak, amit legtöbb esetben saját örömükre rövid időn belül 
el is költöttek. Mivel sok esetben ennek felhasználása csak ne-
hezen illett a szocialista embertípusról kialakított elképzelés-
be, jó tanácsok formájában a helyi pártvezetés megpróbálta a 
megfelelő útra terelni kiváló, ám könnyen eltévedő dolgozóit. 
„És kaptunk úgynevezett szocialista brigád-pénzt, amely egy 
személyre vonatkozóan volt megállapítva, mint keretösszeg, és 
ahányan voltak, annyiszor többet kaptak.  Most ez a brigád-
pénz, az első alkalommal, amikor megkapták a brigádok, akik 
elnyerték a szocialista címet, akkor ugye az történt, hogy: na 
gyere, Jóska, gyere, Pista! […] Megyünk hazafele, elmentünk, 
vagy elmentek a Szabadság kertbe, és akkor megpiálták azt a 

kis pénzt. Mondtuk, ez így nem lesz jó, 
mert nem ez a célja ennek a pénznek, 
hanem az, hogy összehozzon közössé-
get. […] Mi az acélműben azt csinál-
tuk, hogy ezt a pénzt, amikor megkap-
tuk, egy keretösszeget, a nagyságrendje 
adódott a brigádok létszámához […], 
hogy közösen megegyeztünk abba’, 
hogy ennek egy részét kulturális célra 
számítjuk.”117 Ám arra is találtunk pél-
dát, hogy a vezetés nemhogy kritizálta 
volna a közös alkoholfogyasztást, in-
kább éppen közösségépítő tényezőként 
fogta fel, sőt, jutalomként: „voltak ezek 
a brigádtalálkozók […] Köztük az ilyen 
szórakozást jelentő brigádtalálkozók. 
A V. Márton találta ki, hogy bizonyos 
teljesítmények elérése után; vagy időbe 
ennyit vagy annyit termelnek, vagy ki-
szállítanak; vagy ilyen vagy olyan ex-

portot teljesítenek, például a vasúti kerék gyártásból, vagy nem 
tudom, akkor egy gönci hordót a brigádnak. Az azt jelentet-
te, hogy ugye, egy gönci hordó 130 vagy mennyi literes hordó  
[nevet]. Akkor, és akkor illett a vezérigazgatónak is kimenni. 
[…] Nem csak az volt a lényege, hogy elmentünk, oszt’ bepiál-
tunk, hanem az, hogy a gönci hordót ők megnyerték, egyszer, 
vagy lehet, hogy kétszer is. És ez a vezérigazgatónak egy külön 
díja volt. Ez volt a Kossuth-díjjal felérő kitűntetés; nem a bor és 
a szesznek a mennyisége, hanem […] egy elismerés.” 118

Fontos megemlíteni, hogy a munkahelyhez kötődő sza-
badidős tevékenységek egy része a brigádoktól függetlenül 
is működhetett. Gondolunk itt elsősorban a sportkörökre és 

117 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.
118 Interjú D. Lászlóval, 2009. Készítette: Darázs R. 
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olyan amatőr művészeti szakkörökre, amelyek lehetőséget 
adtak a kikapcsolódásra, az önmegvalósításra. A Diósgyőri 
Gépgyárban például híres szobrász- és képzőművész-csopor-
tok működtek, de ugyanilyen jelentősnek és közismertnek 
számított a perecesi bányász-énekkar és -fúvószenekar, vala-

mint a szabadtéri színpadon fellépő színjátszókör. A város-
ban több fotóklub is működött. „Az egyik alapító tagja vol-
tam a miskolci fotóklubnak, ’54-be’, akkor alakult. Ott minden 
héten pénteken összejöttünk. Most is úgy van, dumálunk, mit 
csinálsz, hogy csinálsz? Így.”119 „Hát fotóklubba jártam a Rónai-
ba, de az sem volt hosszú élet[ű]. Ott az volt, hogy ott mindenki 
művész volt. Én úgy voltam, hogy a diaképeket szerettem na-
gyon, jártam különböző vetítésekre. Én is tartottam ilyeneket, 
például Erdélyről. Ez a ’70-es évek elején volt.”120 

119 Interjú F. Gyulával, 2009. Készítette: Kis Dorottya és Veres Edina. 
120 Interjú Cs. Bélával, 2009. Készítette: Karlaki O. 

Végezetül fontos leszögezni, hogy a szervezett programok 
mellett természetesen megmaradtak a szabadidőnek azok a te-
rületei, melyeket privát módon, egyéni igények szerint tölthet-
tek el a dolgozók, de erről a további fejezetekben olvashatnak. 

SZOT-üdülő hangulat

E fejezetcím a rendszerváltást követő évtizedekben szü-
letettek számára bizonyára ismeretlenül cseng, pedig szü-
leiknek, nagyszüleiknek mindez az évi nagy szabadidős 
programot jelenthette. Bár a SZOT a Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsának a rövidítése, mégis a SZOT-üdülő kifejezés 
magába sűríti mindazokat a közös élményeket, amelyeket 
minden nyaraló, ha csak részben is, de vállalati üdülőjében 
átélhetett. A különböző állami vállalatok, üzemek, a majd 

minden munkahely által szervezett szabadidős tevékenysé-
gek közül a leggyakoribbak és legsikeresebbek kétségtelenül 
a nyári üdülések voltak. A ’60-as évektől kezdve szinte nem 
volt olyan termelőegység, amelynek vagy a Balatonnál, vagy 
más idegenforgalmilag frekventált helyen ne épült volna nya-
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ralója. Legtöbbször maguk a dolgozók, a brigádok vagy kol-
lektívák építették ezeket az üdülőket, ahová aztán beutalóval 
évente egyszer, vagy akár többször is elutazhattak családjuk-
kal együtt. Ezeket a nyaralásokat az ún. beutalókkal kellett 
igényelni, majd várni, hogy a munkahelyi vezetés illetve a 
SZOT az igényléseket elbírálja. A sikeres döntést követően az 
ellátáson túl legtöbbször bizonyos összeget is be kellett fizetni 
a nyaralónak, de annak mértéke csak kevés család esetében 
okozhatott problémát. Ennek köszönhetően szinte nem volt 
olyan család, amely ne töltötte volna nyári szabadidejét va-
lamelyik vízparti vagy hegyvidéki üdülőben. A korabeli nya-
ralások közül kétségkívül kiemelkedetek a balatoni napok, 
hiszen a legtöbb család viszonylag ritkán tudott csak elutazni 
a magyar tengerhez. A miskolci vállalatok üdülői általában 
a déli parton voltak, így a beutaltak akár átszállás nélkül is 
utazhattak lakóhelyük és a nyaraló között. 
„Egyébként minden évben Balatonnál nyaraltunk, saját gyá-
ri üdülőnk volt, ugye, ottan. Ott minden évben ott voltunk, 
szakszervezeti beutalóval fillérekbe került. […] A gyerekek 

külön voltak gyereküdülőben, elvitték őket. Minden évben 
mentünk.”121

Leginkább, persze, a társadalmi státusztól és az üzemek 
lehetőségeitől függően változhatott, hogy ki és hányszor uta-
zott a magyar tengerhez. A szervezett szabadidő egyik leg-
elterjedtebb és legsikeresebb, igaz, nem hétköznapi formái 
tehát a nyári üdültetések voltak. Szinte minden interjúala-
nyunk beszámolt balatoni üdülésekről, és ez alapján rögtön 
érthetőnek tűnik, hogyan is válhatott mindez a Kádár-kor-
szak egyik közös élményévé. A ’60-as évek egyik kedvelt slá-
gerének első szakasza a következőképpen fogalmazza meg ezt 
az élet érzést:

Nekem a Balaton a Riviéra, 
Napozni ott szeretek a homokon, 
Nekem csak jó estét a buona sera, 
Nem töröm más szavakon a kobakom.122

121 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B.
122 Felföldi Anikó–Németh Lehel: Nekem a Balaton a Riviéra
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A művelődés házai

A szabadidő kapcsán végül nem szabad megfeledkeznünk 
a korszak legjellegzetesebb intézményeiről, a művelődési há-
zakról sem. Létrejöttük egyik nem titkolt célja az volt, hogy 
a munkahelyek által szervezett eseményekről lemorzsolódók 
gyűjtőbázisává váljanak. Így adott volt egy olyan hely, ahol az 
állampolgár némileg lazább keretek között, de továbbra is a 
szocialista erkölcs szerint, ellenőrzött formában kapcsolódha-
tott ki.123 Az üzemeken kívül, különösen egyes külvárosokban, 
a művelődési ház konkurencia híján valóban a szervezett sza-
badidő legfontosabb helyszínévé vált. Az interjúk során a mű-
velődési házakkal kapcsolatban leginkább a bálok és a külön-
böző kultúrcsoportok kerültek előtérbe, noha intézményi sze-
repüket láthatóan (a helyszínen túl) csak kevesen értékelték. 

Érdemes bepillantani a művelődési házak világába és 
megnézni, hogy milyen módszerek alapján szervezték szóra-
koztató, szabadidős programjaikat. Mint minden más, ezek az 
állami fenntartású intézmények is szigorú előírások alapján, 
ellenőrzött formában működhettek. Így például az éves terv 
kidolgozásában a helyi pártszervezetnek döntő szava volt. Ez 
nemcsak a művelődési házak, hanem minden szervezett ese-
mény kapcsán hasonlóan zajlott.

A város egyik legismertebb művelődési háza a Szinvavöl-
gyi volt, amelyben több kis közösség, így például saját ének-
kar is működött. 

Szervezett szabadidős események nemcsak a művelődési 
házakban, hanem úgynevezett semlegesnek tűnő környezetben 
is zajlottak. Ilyen volt például a város, de különösen a vasgyár 
egyik legkedveltebb szabadidős színtere, az egykori gyárigazga-
tó villája, az Árnyaskert. Míg korábban elsősorban a vezető és 
tisztviselő réteg, addig 1945 után már a gyár minden dolgozója 
együtt, bár közel sem egyenlően szórakozhatott a gesztenyefák 

123 Forrás: Simó, 1970. 313. o.

árnyékában. „Ott nagyon sok előadást hallgattunk meg, akkor 
volt a kertben szabadtéri színpad, ott rendszeres előadások voltak. 
Tehát, ez a gyári nép, meg a kolónia ide járt.”124 Az idézett vissza-
emlékezésből úgy tűnik, ez a hely mindenki számára egyformán 
elérhető volt, azaz itt akár meg is valósulhatott volna az osztály-
nélküliség. Érdekes, hogy ezzel szemben egy 1949-ben született 
interjúalanyunk az Árnyaskerttel kapcsolatban inkább az elkülö-
nülésre és a társadalmi hierarchia jelenlétére emlékezik. „Én gye-
rekként úgy éreztem, hogy a zenekarhoz közeli rész, az volt inkább 
az úri osztályé, annál távolabbi rész meg már a proletároké.”125 
Ennek ellenére az egykori úri kaszinó, amely a gyárkomp lexum 
középpontjában feküdt, a második világháborút követően a vas-
gyár legkedveltebb szórakoztató helyszíne maradt. 

Végül, befejezésként néhány általánosnak tűnő megállapí-
tást fontos tennünk. Egyfelől azt, hogy a szabadidőhöz kapcso-
lódóan az emlékezetben nem válik élesen szét a szervezett és az 
egyénileg alakított szabadidő megítélése, sőt, sokszor eggyé is 
válnak. A korszakkal kapcsolatban itt alig jelennek meg kriti-
kák, negatív élmények a szabadidővel kapcsolatban. Nem érték-
semleges, hanem határozottan pozitív kép él emlékezetükben. 
Természetesen ebben benne lehet a fiatalság utáni nosztalgia és 
a múlt megszépülő emléke is. A szervezett szabadidő kapcsán 
egyértelműen a munkahelyhez, a munkahelyi kollektívákhoz 
kötődő emlékek a leggyakoribbak, és mivel ezek a brigádok 
legtöbbször nemcsak szakmai, hanem baráti társaságok is vol-
tak, rögtön érhető, miért nem húznak interjúalanyaink éles ha-
tárt a privát és a felülről irányított események között. 

A korszak szabadidős szokásai kapcsán most csak a legfon-
tosabb mintákat tudtuk felvázolni, ám azt gondoljuk, hogy eze-
ken túl még számos egyéb, egyedi és általános, privát és szerve-
zett program zajlott a város hétköznapjaiban és ünnepein.

124 Interjú J. Jánossal, 2008. Készítette: Fáy Á. és Korsós B..
125 Interjú G. Lászlóval, 2008. Készítette: Darázs R.
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IV. 2. Egy kirándulás képei

A következő képsorozatra egy múzeum archívumában buk-
kantunk rá, egy vállalati album oldalain. A sorozaton látható 
kirándulócsoport tagjai nyilván nem egy brigádot alkottak. 
Valószínűleg vezetők vannak a képen, esetleg külföldi vagy 
nemzetközi küldöttség tagjai. Mindenesetre valószínűbb, 
hogy vállalati vezetők, esetleg valamilyen politikai szervezet 
(párt, szakszervezet) vezetőinek csoportjáról van szó. 

A lenyűgöző, esztétikus és egyben hallatlan korfestő erővel 
bíró képekből ezúttal egy szűk válogatás számára adódott hely.
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V. 1. „Jaj, úgy élvezem én a strandot!” 
Szórakozás, a szabadidő kötetlen eltöltése a Rákosi- 
és a Kádár-kori Miskolcon

A városban élők (és a bejárók) mindennapjairól és szórako-
zási szokásairól máig nagyon keveset tudunk. Pedig ebben az 
időszakban olyan, addig nem látott komplex társadalmi fo-
lyamatok zajlottak le, amelyek ismerete nélkül csak nehezen 
érthető meg a rendszer és a hétköznapi ember kapcsolata. 
Jelen esetben nem vállalkozhatunk átfogó kép felvázolásá-
ra, e helyett egy talán elsőre egyszerűnek tűnő jelenségre, a 
szabadidős szokások megismerésére helyeztük a hangsúlyt. 
Az egyik fontos kérdés, hogy az itt élő, különböző társadal-
mi hátterű emberek számára milyen lehetőségek kínálkoztak 
a szabadidő, a munkán kívüli órák eltöltésére, valamint az, 
hogy mindez hogyan jelenik meg emlékezetükben.

Vajon hogyan, milyen keretek között töltötték el szabad-
idejüket az itt élők? Az ’50-es ’60-as években Magyarországon 
a hatalom igyekezett a szabadidő eltöltését is felülről irányíta-
ni. Főként a szocialista nagyvállalatok feladata volt munkása-
ik számára művelődési, szórakozási és sportolási lehetőséget 
biztosítani. Ennek a társadalmi helyzetnek, persze, létezik egy 
redukcionista, negatív olvasata is: a munkásság szabadidejét 
időben és térben koncentráltan töltötte el, ezáltal sokkal job-
ban ellenőrizhető, felügyelhető volt. A megszervezett szabad-
idő lekötötte a rendszer számára veszélyes felesleges időt és 
energiát. Akadtak engedélyezett, sőt, támogatott tevékenysé-
gek, de akadtak tiltottak is. A szocialista Magyarországon a 
szabadidő felülről szervezett eltöltése ebből a nézőpontból az 
ideológiai nevelés, illetve a társadalmi stabilitás biztosításának 
egyik fontos intézménye. Ugyanakkor, idős miskolciak vissza-
emlékezéseit hallgatva a korról, azt látjuk, egy olyan világ volt 
ez, amelyben a vájár egyúttal a bányász rezesbanda kürtöse és 
a házipari szövetkezet vegyes kórusának baritonja is lehetett. 
Mások brigádkirándulásokról, népdalkörökről, üzemi foci-

csapatról, amatőr színjátszó körről mesélnek nekünk nagy 
lelkesedéssel. Ami tehát a jelenből visszatekintve leginkább a 
magánszféra politikai manipulációjának tűnik, az a kor em-
berének szemével nézve pezsgő kulturális életet jelenthetett. 
Különösen érdekes, hogy az akkori formációk – a radikális 
kultúrpolitikai változások ellenére – ma is tovább élnek. Sőt, 

az Arany Csillag étlapja
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jelentős részüket már a szocialista rendszer is örökölte, vagy-
is léteztek már a második világháború előtt is (tehát a szó 
legszorosabb értelmében beszélhetünk itt hagyományról)126. 
Népi tánckörök, kórusok, színjátszó körök, zenekarok, sport-
egyesületek, rádióamatőr- és fotóklubok, galambászegyesület 
és más formációk működtek a vizsgált korszakban, melyek-
nek egy része már jóval előbb megalakult. Fontos hangsú-
lyozni, hogy ezeknek a szervezeteknek az el- avagy el nem 
ismert elődei demokratikus keretek között működtek, míg 
az 1945 utániak erős hatalmi kontroll alatt. 1948-at követően 
egy egészen új helyzet állt elő azzal, hogy betiltottak minden-
féle alulról, önkéntesen szerveződő egyesülést, beleértve az 
egyházak által is működtetett csoportokat, és helyettük (leg-
alábbis hivatalosan) csak a párt által meghatározott és ellen-
őrzött intézményeken belül folyhatott bármiféle ideológiailag 
alaposan átitatott közösségi élet. Ezekben az évtizedekben 
ugyanakkor egy fontos, a munka mellett a szabadidő-szer-
vezést és -eltöltést is meghatározó forma jött létre: a brigád 
(amely mellett szakszervezetek is működtek a dolgozók ér-
dekvédelmi szervezeteként). A sport és brigádmozgalom té-
máját az előző fejezetekben tárgyaltuk. Hátra maradt a sokak 
számára (talán) legizgalmasabb: az egyéb, nagyjából kötetlen 
jellegű szórakozási, szabadidő-eltöltési formák területe. Ezút-
tal a strandolás, moziba-járás és a zenés-táncos helyek (bálok, 
éttermek, mulatók, kocsmák) világát vizsgáljuk meg.

126 Munkásegyletek: A XIX. század végén alakult munkásegyletek, 
szakegyletek mellett olvasó- és közművelődési egylet, illetve testedző és 
önképző egylet (pl. Miskolci Munkások Testedző és Önképző Egylete, 
amelyet 1895-ben betiltottak), valamint dalegylet (Jószerencse Dal- és 
Önképző Kör, 1893-ban) is létrejött. A vasgyári Lovardában, amely  
étteremként is funkcionált, 1913-ban nyílt állandó filmszínház. 1920-
ban nyitotta meg kapuit a „Diósgyőr-vasgyári Munkás-otthon” (a mai 
Bartók Béla Művelődési Ház épületében). A ma is létező Perecesi Bá-
nyász Fúvószenekar 1911-ben, a Diósgyőri Vasas Férfikar pedig 1925-
ben alakult meg. 

Kutatásunk tehát a Rákosi- és a korai Kádár-kor miskolci 
lakosára irányult, elsősorban annak életmódjára, a szabadidő, 
és ezzel együtt a munkában töltött órák vizsgálatára. Elsőként 
a szabadidő-eltöltés privát formáiról szólunk, azokról a hely-
zetekről, amelyek viszonylag függetlenek voltak, legalábbis 
mentesek a közvetlen hatalmi kontrolltól. Ezek közül érde-
mes kiemelni a zene és a tánc köré szerveződött jelenségeket.
Az interjúk alapján megállapítható, hogy népszerűek voltak 
a tánciskolák, a táncos bálok. „Az ’50-es években óriási divat 
volt a bál. De minden héten volt bál, olyan, hogy jogász-bál, 
orvos-bál, az újságírók bálja, nem tudom még micsodákra, 
bányász-bál; ők voltak az egyik vezető erő a szocializmusban.  
A Kossuth-Fehér terem volt a legelegánsabb helyszín. Akkor az 
Arany Csillag szálloda is folyamatos helyszíne volt valamilyen 
bálnak. Akkor volt a MVSC, tehát a Miskolci Vasutas Sport-
klub székházába’, a Tiszain.”127

„Igen, persze, mint legényember elég sok pénzt elköltöttem, 
mert abban az időben jártunk szórakozni mi is. Jártunk táncol-
ni a tánciskolába, a Városháztéren volt a tánciskola, a Szent-

127 Interjú Sz. Dömötörrel, 2008. Készítette: Mester Zsuzsa.
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páli utcán is volt tánciskola, oda is jártunk. […] Szórakozóhely 
volt a Szabadságharcos szövetségnek a Rákóczi után egy klub-
ja, oda jártunk hosszú éveken keresztül. Ott szilvesztereztünk, 
ott táncoltunk. Zenés-táncos klub volt.”128 „Tánciskolák voltak, 
a Debreceni utcán, volt a SZOT székházban, a Vasas Művelő-
dési Házban – nem az újban, ami ma az Újgyőri főtéren van, 
hanem a régi Vasas épület. Volt a Kossuth utcán: szombat-va-
sárnap voltak összejövetelek. Össztánc volt, oda jártunk táncol-
ni, ismerkedni.”129 A következő interjúrészlet érzékletes képest 
fest arról, hogy hogyan látta mindezt egy fiatal lány: „Szeret-
tem a helyeket, ahol zongorista is játszott, ha felkérték az em-
bert táncolni. Ilyen volt a Hági – az étterem volt –, de oda ritkán 
jártunk. Volt itt a Roráriusz cukrászda, régen zenész cukrászda, 
oda is jártunk. Fiatalok jártak, táncolni lehetett. Nem ismertük 
egymást. A barátnőimmel mentem. Magamban nem mentem. 
Engem úgy kikapcsolt, szép régi dalokat játszottak. […] Télen 
csizmába mentünk, a vécében vettük át a cipőt, a reklámsza-

128 Interjú F. Józseffel, 2009. Készítette: Darázs Richárd.
129 Interjú K. Gyulával, 2008. Készítette: Darázs R. és Lőrincz Dávid.

tyorba tettük a csizmát. […] Este volt ez, tartott 22-23-ig.  
A Hámor étterembe, a Vasas klubba. Élő zene volt, ott ültek a 
garde-mamák. Ott is megálltunk, fiúk felkértek. Volt, aki már 
borgőzös volt, azt hanyagoltuk. Voltak, akit kísértek, beszélget-
tek a kapuba’. Belépővel kellett bemenni. Volt büfé, sütemény, 
pogácsa, italok, édes likőr.” „Miket ittak a nők?” „Csokilikőrt, 
amit jól felhígítottak. Háromcentes, felmelegítette az embert, 
de nem többet. Édes likőrt illett elfogadni. Volt, akit meghívtak 
italra, de nem világba. A férfiak viszont becsápoltak, ittak vod-
kát, sört, bort, mindent összeittak stb.”130

Az interjúk alapján úgy tűnik, népszerű zenés-táncos szó-
rakozóhelyek egyrészt a belvárosban voltak, pl. a Jereván, az 
Arany Csillag, a belvároshoz közel pedig a Kilátóra, a Katowi-
cére, vagy a Tokajra emlékeztek vissza. A vasgyár környékén 
a Kék Acélt, az Árnyaskertet vagy Szaletlit, a Hámor éttermet, 
a Zöld Veréb és a Béke Presszó nevű helyet, Tapolcán pedig 
a Rózsakertet és az Anna-teraszt idézték fel többen is. Színes, 
változatos éjszakai élet képe sejlik föl több elbeszélésben is.  
„A Hámor: volt úgy, hogy este, műszak után kimentünk, és reg-
gelre onnét mentünk vissza a gyárba. Volt egy presszó részlege, 
volt egy éttermi részlege, és volt zenekar. A Csepiéknek a ze-
nekara volt nagyon sokáig. Az egy pesti emberke volt, és volt, 
amikor a Miskolci Színház művészei esztrádműsort131 adtak.  

130 Interjú Z. Eszterrel, 2009. Készítette: Karlaki Orsolya. 
131 Esztrád: színpadi műsor, különféle produkciók egyvelege: zenés,  
táncos, prózai elemekkel. 
 Bővebben: http://www.kislexikon.hu/esztrad.html

http://www.kislexikon.hu/esztrad.html
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Egy kicsit drágább volt minden,132 vagy belépődíjat szedtek, de 
ott gyűlt össze a környéknek sava-borsa, mindene. Az volt in-
kább egy ilyen személyes szórakozóhely: nagyon szép kerthe-
lyisége volt, ez a teraszos valami, ott mind meg voltak terítve, 
asztalok voltak, pincérkiszolgálás, és viszonylag olcsón is meg 
lehetett… Egy húszassal elmentél, el lehetett belőle lébuskázni. 
Nem a sárga földig éppenséggel, de kitűnő zenekarok voltak,  
és nagyon színvonalas volt. Tehát Újgyőrből inkább ez volt.  
Az Árnyaskert meg olyan volt, hogy szintén ott is pesti vendég-
művészek voltak. Nagyon jó zenekar volt […] Aztán az em-
ber bement Miskolcra esetleg, bement a Jerikóba. Volt olyan is, 
hogy elindultunk a Hámorból, és tudtuk, hogy a Rubi kocsma 
az négykor zár, de már ötkor a Resti nyit, akkor a Búza térről, 
a Búza térnek a vásárcsarnok alsó részében volt egy ilyen he-
tedosztályú kocsma, ott, ahol az ember nem tudta, hogy miért 
verik meg, meg hogy ki köpött bele a sörébe. Rubi kocsma, meg 
Rubi bárnak hívták a Kennedy-gyilkosság után. Nem tudom, ki 
volt az a hülye, aki elnevezte...”133 

A különböző helyszíneken: szállodák tánctermeiben, 
művelődési házakban, székházakban, éttermekben rendezett 
bálok, valamint a kocsmák, presszók, sörözők, bárok és cuk-
rászdák zenés-táncos estjei tehát egyaránt kedveltek voltak.  
A vasgyár környékén, a belváros és Tapolca mellett az újon-
nan épült városrészeken, épületekben (pl. a Katowice Étte-
rem a Szentpéteri kapuban, a Tokaj a Győri kapuban) voltak 
megtalálhatóak a zenés-táncos szórakozás színterei. Színes, 

132 „A háborút követően a presszók, éttermek, kávéházak sokaságában élő 
zenét szolgáltattak. Cigányzenekarok, bárzongoristák, énekesek és énekes-
nők, szalonzenekarok, egy-egy helyen műsorok szórakoztatták a vendé-
geket. Az ilyen helyeken az étlapon mindig feltűntették, hogy az árak a 
műsor kezdetétől a végéig zenés felárat tartalmaznak. Ahol ez nem volt 
szokás, ott a zenekar közelébe kitett tányérba dobott pénz – a megelége-
dettségtől függő összeg – jelentette a muzsikusok javadalmazását.” 
 (Forrás: Burget Lajos: Retró szótár, zenés felár szócikk, 270. o. )
133 Interjú T. Tiborral, 2009. Készítette: Fáy Ádám.

pezsgő (főleg éjszakai) életről szólnak a beszámolók: „akkor 
még nem voltak meg ezek a bevásárlóközpontok, akkor utcán 
borzasztó élet volt, ott voltak az üzletek, a presszók, kávézók, 
sörözők, a színház. […] A Rácz kávéház, a Roráriusz cukrász-
da. Aminek a helyén most – a Kossuth mozi mellett – van az a 
nagy marha épület. Na, annak a helyén volt régen a Roráriusz 
cukrászda. Az újságírók jártak oda.”134 

134 Interjú D. Lászlóval, 2009. Készítette: Darázs Richárd.
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A következő részlet arra is rávilágít, hogyan fest mindez, 
mi a fontos az éjszakai életből egy zenész számára: „A 60-70-
es évek nagyon szép volt, tanúja voltam a technikai fejlődésnek. 
Engem ez nagyon érdekelt, ezzel foglalkoztam. Akkor indult be 
minden. Akkora vendéglátás volt Miskolcon, legalább harminc 
zenés hely volt Miskolcon! Mindig meglátogattuk egymás ze-
nekarát, most alig van már zenés hely. Akkoriban érdemes volt 
leülni kajálni, olyan finom kaják voltak, hogy le a kalappal […] 
Zenész szakszervezet is volt, ismertük egymást, ismertük egy-
más képességeit.”135 Ám nem mindenki volt kíváncsi a fentebb 
említett szórakozóhelyekre. 
„– Előfordult, hogy a városba jártak szórakozni valahova?
– Én nem voltam. Nekem tökéletesen megfelelt az egyetem.  
A városi lányok mind kijöttek: házhoz jöttek. Akkor is voltak 
ilyen zenés-táncos bulik, de hát akkor tömegével jöttek ki a lá-
nyok. Hát most akkor én miért menjek be?”136

135 Interjú H. Péterrel, 2009. Készítette: Fáy Á. és Kosztyi Klaudia.
136 Interjúrészlet (anonim – férfi), 2008. Készítette: Kosztyi K.

Mielőtt továbblépnénk a zenés-táncos szabadidő-eltöltés 
területéről, lássunk még két, Pestről érkezett neves előadóhoz 
fűződő kis történetet:
„Soha nem fogom elfelejteni, hogy egyszer volt itt a szakmun-
kásképzőnek az éttermében vagy nagytermében valamilyen 
esztrádműsor. Például az öreg Latabárt, a Kálmánt kifütyül-
ték. Méghozzá azért, mert kijött és valamit próbált ott jópofás-
kodni, azt mondja: elmentünk az állatkertbe, nézd, drágám, 
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mennyi állat! Na, aztán kapott ő. Kifütyülték, mondák, hogy: 
takarodj!”137

„A Katowicéban játszottunk. Jöttek le műsort adni. Átnéztük 
a számokat, hangnemet kerestünk, és mondta: gyere, igyunk 
be valamit. Bementünk a Katowice-söntésbe, ittam barackot 
kólával. Mondta Vámosi: kétszer egy deci barackot. Kicsit cso-
dálkoztam, majd visszahívtam. Benyomtuk a kétdecit. Én még 
akkor nem voltam annyi idős, mint ő, de ő így nyitott. Nem volt 
semmi bajom, hozzá voltunk szokva.”138

Még egy megjegyzés a zenés-táncos helyek, illetve kocsmák, 
szórakozóhelyek világához. Ez a szféra – talán éppen a poli-
tika, vállalati és egyéb kontroll közvetlen hiányát orvosolan-
dó – sem volt a felhőtlen szabadság terepe, hiszen a hatalom 
több-kevesebb ügynöke működött és figyelt ezeken a helye-
ken is. (Kutatásunk azonban nem terjedt ki erre a nehezen 
vizsgálható területre).

Az általunk választott korszak(ok), a mozgókép, a film 
szempontjából is különösen érdekes(ek). Az ötvenes évek 
elején a mozi ugyanis nemcsak egy szabadidő-eltöltési for-
mának helyet adó épület volt a sok közül, hanem a mozgókép 
egyedüli szentélye. A mozi töretlen sikere 1957 után ingott 
meg Magyarországon. Ekkor indult ugyanis az MTV első hi-
vatalos adása, amelynek köszönhetően a következő évtized 
végére szépen lassan meghódították a háztartásokat az első, 
még fekete-fehér képet sugárzó televíziókészülékek. Kutatá-
sunk alapján úgy tűnik, hogy sem a moziba járás, sem az ott-
honi (eleinte közösségi jellegű) tévézés nem tartozott a fény-
képezésre érdemesnek tartott szórakozási témák közé. 
„Milyen moziba jártak?” „Béke, Kossuth, Fáklya mozi a Szinva-
parton. Tele voltunk mozival. […] Igen, moziba jártunk, volt egy 
szabadtéri mozi a Népkertben, mai Jégcsarnok helyén. Nyáron 

137 Interjú T. Tiborral, 2009. Készítette: Fáy Á.
138 Interjú H. Péterrel, 2009. Készítette: Fáy Á. és Kosztyi K.

oda jártunk. Színházba nem nagyon.”139 Az említtetek mellett 
még jópár mozi terítékre került: „a Korzó, az itt a Szinva mel-
lett volt, akkor volt az Uránia, a Kossuth, a Táncsics, amelyik a 
Szent Annánál van, […] és volt Diósgyőrben, meg Hejőcsabán.”140  
„A Szikra, aztán még akkor létezett a Vasgyári Lovarda. Ma-
tinéra rengeteget a Béke moziba, a Kossuth ba is és a Fáklyá-
ba is. Majláthon is, az iskola melletti udvarban volt egy mozi. 
Diósgyőrben a strand mellett volt egy.”141 A város lakói tehát 
a mai viszonyokhoz képest meghökkentően nagy számú 
mozit tartottak el. Számuk aztán fokozatosan csökkent, aho-
gyan a lakásokban egyre inkább megszokottá vált a televí-
ziókészülék. (A rendszerváltás körüli években még létezett 
a régi Béke és a Kossuth mozi, míg a Fáklya, a Táncsics és 
a Szikra már végnapjait élte. A ’90-es évek elején épült au-
tós mozi pedig már egy egészen más típusú mozi-korszak 
kezdetét jelezte a miskolciak számára.) Míg – a belvárosiak 
mellett – Diósgyőrben több mozi is működött, más, kieső, 
újonnan Miskolchoz csatolt peremvárosi területeken nem 
mindenhol: „Ugye, Görömbölyön nem volt, néha jöttek ki ve-
títeni. De ha jó filmek voltak, akkor ki-bejártunk Miskolcra. 
Ugye, kollegáim szóltak, hogy: Jóska, jó film van, és akkor:  
jó, elmegyünk.”142 

A moziba-járási szokások eltérőek voltak, ahogyan 
egy-egy mozi és közönsége is nagyon különböző lehetett.  
A korszak egyik legismertebb jelensége volt a matiné előadás. 
„Nővéremmel rengeteget mentem matinéra vasárnap délelőtt. 
Az olcsó volt, még olcsóbb, mint a rendes mozi: 2 forint. Egyéb-
ként 9 forint volt a rendes. Fölkeltem, korán megfőztem és 
mentünk.”143 A visszaemlékezések alapján úgy látszik, hogy 
a mozizás elsősorban családi programnak számított, és csak 

139 Interjú K. Gyulával, 2008. Készítette: Darázs R. és Lőrincz Dávid.
140 Interjú Sz. Dömötörrel, 2008. Készítette: Mester Zsuzsa.
141 Interjú L. Lászlónéval, 2009. Készítette: Lőrinc D.
142 Interjú K. J.-vel, 2008. Készítette: Karlaki O.
143 Interjú L. Lászlónéval, 2009. Készítette: Lőrinc D. 
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ritkább esetben ültek be a munkatársakkal, brigádtagokkal a 
vetítőtermekbe. A mozi természetesen kiemelt helyszínnek 
számított a fiatalok ismerkedése során, megszokott randevú-
helyként emlegették. 
„– Melyik mozit látogatta gyakrabban? […] Randevúra melyi-
ket inkább? 
– Béke. Hát, volt egy megszokott helyünk, hogy mondjam… 
és akkor etyem-petyem.”144 Az egyik interjúalanyunk –  

144 Interjú K. J.-vel, 2008. Készítette: Karlaki O.

valószínűleg nem egyedüliként – éppen egy ilyen alkalommal 
ismerte meg későbbi férjét.

Miskolc filmfesztiválnak (rövidfilm) és televíziós feszti-
válnak is helyszínéül szolgált hosszú éveken át. 

Azonban a mozi (ahogy majd a televízió) sem volt egy 
idillikus, mindenféle kontrolltól mentes mentsvár. A követke-
ző interjúrészlet több fontos kérdésre is rávilágít: „Volt olyan, 
egy orosz film volt, hogy elmentünk, oszt’ ott hagytuk. Hát nem 
kötötte le a figyelmünket.” […] 
„– Sok szovjet filmet vetítettek?
– Rengeteget. A francia romantikus, meg az olasz filmeket sze-
rettük.” A manipuláció, az állami kontroll eszköze egyrészt 
a műsorválaszték korlátozásában rejlett. Másrészt megszo-
kott volt a filmek előtti filmhíradók vetítése, ami az agitá-
ció fontos eszköze is volt egyben. A filmhíradó vázlatos tör-
ténetét és jelentőségét kiemelve érdemes elidőznünk kicsit.  
„A filmhíradó története 1927-ben kezdődött Amerikában. Hama-
rosan már magyarországi mozikban is találkozhatunk a magyar 
híradókkal. Igen népszerűek voltak, minden előadás előtt vetítet-
ték őket. A filmhíradó jelentőségét növelte, hogy nagy hatásfokkal 
tudták megcélozni a nézők egészét. Széles tömegek követni tudták a 
városukban, falujukban vagy régiójukban történt eseményeket, és 
azokról saját véleményt tudtak kialakítani. A filmhíradó verseny-
zett a népszerű sajtóval, a moziműsor részeként adták, ezért a tá-
jékoztatás mellett szórakoztatnia is kellett. […] Arra is gondot for-
dítottak, hogy a politikai hatóságokat ne sértsék meg, nehogy még 
szigorúbb politikai kontrollnak vagy cenzúrának tegyék ki magu-
kat. A híradó a háború alatt a politikai célokat szolgálta ki, az ötve-
nes években pedig a kommunista propaganda része volt. A televízió 
megjelenése után 1960-ra megszűnt a filmhíradók közvélemény-
formáló szerepe, bár még jó egy évtizedig készítettek filmhíradókat.  
A filmhíradók ugyanakkor jelentős hatást gyakoroltak a televíziós 
hírgyártásra…”145 

145 Forrás: Burget Lajos: Retró szótár, filmhíradó szócikk, 83. o.
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A villanytelepi és a tapolcai strand mellett a régi vasgyári 
strand, és a diósgyőri várfürdő várta a fürdőzőket. A vasgyá-
ri gyerekek fürdési, strandra-járási szokásai elevenednek föl 
a következő elbeszélésben: „Vízhez lementünk a Szinvára, az 
volt az általános. Lejártunk a Szinvára. Strandra, hát a diós-
győrire eljártunk, de nem családilag, csak gyerekek összeálltunk. 
Nem kellett ott különösebben készülni rá: Jössz a strandra?  
Ja, menjünk. Beszöktünk. Nem úgy volt, hogy zsebpénz a zseb-
be, és menjünk. Mentünk a strandra, az azt jelentette, hogy  

A filmgyártás és filmforgalmazás területén, ahogy az iro-
dalmi, vagy zenei művek esetében, a TTT146 gyakorlata ér-
vényesült. A média kontrollja, a rádió, a mozi és a televízió 
propagandaeszközként való tudatos formálása tehát a hata-
lom érdekeit szolgálta. A hétköznapi ember mégis megtalálta 
a kikapcsolódás, szórakozás lehetőségét mindebben, miköz-
ben a propaganda több-kevesebb hatást gyakorolhatott rá. 
A szabadidő-eltöltés következő fontos formája a fürdés, stran-
dolás, helyszínei pedig a miskolci és a város környéki víz-
partok, strandok voltak. Hogy hová jártak fürdeni nyáron a 
miskolciak? „Villanytelep – Augusztus húsz ma –, oda jártunk 
fürdeni, Diósgyőrbe a vár, bár az hideg volt, nem szerettem, 
és Miskolctapolcára. Gyalog átmentünk az Avason, mert akkor 
még nem voltak bérházak, csak kertek és gyümölcsös. Átmen-
tünk itten az Avason és mire leértünk az Avasról, nagyon sok 
gyümölcsöt ettünk. És úgy mentünk a Hejő partján.”147 „Rangot 
jelentett a tapolcai strandra járni. Hát oda jártunk.” – vallja 
egy másik férfi. Mások számára is kiemelt hétvégi helyszínt 
jelentett Tapolca: „Tapolcára mentünk, strandfürdő, egy nagy 
kerek medence. Annyian voltak mindig vasárnap, egy gyufát 
nem lehetett leejteni. Csodálatos fürdő volt. Vagy a csónakázó-
tó, sokat csónakáztunk. Hát ez volt az életünk.”148 „Voltunk 
haverok sokan, jártunk a strandokra, Tapolcára. Tapolca jobb 
volt, a strand után bementünk az Anna éterembe, és ott lehe-
tett táncolni. Mindenünk volt a tánc. Cigányzene volt akkor.”149  

146 TTT: a Tiltás-Tűrés-Támogatás „szentháromságán” alapuló kultúr-
politikai gyakorlat eleinte személyekre vonatkozóan – a három kategó-
ria valamelyikébe sorolva – hozta meg a döntéseket. Később – Aczél 
György által finomítva – az egyes műveket értékelték e hármas rend-
szerben. 
 Ajánljuk a Wikipédiát a bővebb tájékozódáshoz: http://hu.wikipedia.org/
wiki/TTT
147 Interjú K. Gyulával, 2008. Készítette: Darázs R. és Lőrincz D.
148 Interjú K. J.-vel, 2008. Készítette: Karlaki O.
149 Interjú F. Józseffel, 2009. Készítette: Darázs R. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/TTT
http://hu.wikipedia.org/wiki/TTT
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akkor úgy, ahogy vagyunk, abban az utcai ruhában, meg min-
den, rajtunk volt a fürdőnadrág, beszöktünk a fenyves felől.”150

Az interjúk alapján kijelenthetjük, hogy a hétvégi víz-
parti kikapcsolódás legkedveltebb helyszíne a stranddal, 
csónakázó tóval, barlangfürdővel, éttermekkel, hotelekkel és 
szállókkal ellátott Tapolca volt. A belvárosban a villanytelepi 
strandon, Diósgyőr környékén pedig a vasgyári strandon és 
a várfürdőben volt lehetőség a strandolásra. Viszont a város 
környéki bányatavak csak később váltak népszerűvé. A kö-
vetkező interjúrészlet megvilágítja e jelenség legvalószínűbb 
okát is: „aztán későbbiekben, amikor [megvettük] az első autót 
[…], Wartburg, akkor a baráti körünk úgy alakult […]. Va-
laki felfedezte, aztán rákaptunk, hogy Nyékről ha megyünk 
Debrecenbe, ugye, Nyék az óriási kavicstermelő bányavidék, és 
rengeteg félbehagyott bánya volt, ami megtelt vízzel. Rengeteg 
tó volt. Nahát, kiválasztottunk egy tavat és rengeteg szabadidő-
helyszínünk, az a tó volt. Oda jártunk.”151 Az autó elterjedése 
azonban nem csak a szabadidő eltöltésének módját, hanem a 
térről és időről alkotott képet is alaposan átformálta.

Végül idézzük a korszak (az ötvenes évek végén született) 
egyik nagy kedvelt slágerét:

Jaj, úgy élvezem én a strandot, 
Ottan annyira szép és jó, 
Annyi vicceset látok, hallok, 
És még Bambi152 is kapható.153

150 Interjú G. Lászlóval, 2008. Készítette: Darázs R.
151 Interjú Sz. Dömötörrel, 2008. Készítette: Mester Zs.
152 „Szintetikus narancs, málna, citrom ízesítővel készült magyar üdítőital, 
amit csatos üvegben árultak. […] 1967 után átadta helyét a kólának.” 
Burget Lajos: Retró szótár, Bambi szócikk, 36. o.
153 Dalszövegrészlet: Kovács Eszti.
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V. 2. Liebe Gäste! 
A Miskolci Vendéglátóipari Vállalat üzemegységei

Az 1967-ben német és magyar nyelven kiadott „szerény” tá-
jékoztató kiadvány szándéka szerint az idelátogató turisták és 
az itt lakó „kedves vendégek” számára készült. Több mint 40 
év távlatából azonban egy legalább olyan idegen világba ka-
lauzol minket, mint az akkoriban Miskolcra tévedt, németül 
tudó turistákat. A korabeli vendéglátóipar „üzemegységei”, 
illetve az azokról készült ismertetők, a presszók, eszpresszók, 
bisztrók és éttermek, a város éjszakai életének különös szele-
tét tárják elénk. A térhasználat, az enteriőrök, a tárgykultúra, 
a szolgáltatások, és nem utolsósorban a színvilág és a dizájn 
az úgynevezett „legvidámabb barakk” sajátos fogyasztói kul-
túrájáról, szórakozási szokásairól adnak képet számunkra.
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Az ottani főnök azt mondta, hogy nem csak péntek-szombat-
vasárnap, hanem minden este játszanánk. Összebeszéltünk, 
hogy mi legyen. Leszámoltunk a munkahelyünkön. Hivatásos 
zenészek lettünk, nemcsak nyár, de hat év lett belőle.”

V. 3. „Saját számunk nem volt, mi rendes 
szórakoztató zenészek voltunk”
Hajdu Péter és a Gems – esettanulmány

„Tehát akkor költöztünk Miskolca, a Kilián-Délre, amikor még 
csak négy bérház volt kész. Mi voltunk az első lakók. […] Én az 
Északra jártam suliba is, mert Délen ez a négyszintes bérház 
volt még csak kész. 7. [osztály] második félévében költöztünk 
Miskolcra, végigkísértem az egész lakótelep felépítését. 1963-
ban végeztem a 8 általánost, én még azt sem tudtam, mi az, de 
a géplakatos tanulónak [mentem], mert édesanyám és faterom 
Sajóbábonyban az Észak-magyarországi Vegyiműveknél dol-
gozott, és akkor oda vettek fel tanulónak. Kazincbarcikára jár-
tam iskolába, itt voltam Bábonyban gyakorlaton. Jó géplakatos 
lettem, szerettem a szakmát. Ez volt a hatvanas évek eleje.”
„..Zenekar alakult, és mondta anyám a fiúknak, hogy vegyenek 
be engem is, mert gyerekkoromban hegedültem. A dobos velem 
volt tanuló, csak ő műszerész, de gyakorlaton, szakoktatásban 
együtt voltunk. Így alakult meg. [A] fejlődés kezdete akkor 
kezdődött, ’60-64-ben. Az első gitárom nem gyári gitár volt, 
hangszerkereskedőnél vásároltuk. Kezembe nyomták, és azt 
mondták: na, mától te vagy a szólógitáros. A nagy Kultúrban 
gyakoroltunk. […] Egyik napról a másikra, először volt négy, 
tíz [számunk]. Majd egy hónap múlva a repertoár felét már 
gitároztam, majd énekeltem is.”
„Amikor leszereltünk 1970-ben, volt egy ilyen, hogy OSZK 
ki ren deltsége Miskolcra jött, és annak S.-né Klárika volt a 
főnöke, és telefonon megtalált otthon: hogy megvan-e még  
a zene kar, Péter, mert össze kellene terelni őket. Mert a Kato-
wice – azt hiszem, 1969-ben nyílott, és ez ’70 januárban volt 
– […], péntek-szombat lennének műsorok, és utána bál regge-
lig. […] Szűcs Jutka még akkor nyitogatta szárnyait. Sztriptíz 
volt. Becsöppentünk oda, minden péntek-szombat-vasárnap 
ott játszottunk. Jött a nyár és ennek a műsornak vége volt.  





„Minden hónapban új énekesnőt küldtek, forogtak az énekesnők
abban az időben. Őt Pestről küldték az OSZK-ból.”



163



164

„Egyforma ingben játszottunk, tízesével vásároltuk az inget. 
De akkor még csak 120 forint volt! Olcsóság volt, és viszonylag 
jól kerestünk akkoriban. Átlagkereset 2000 forint volt, mi meg 
kerestünk akkor 12-13 ezret havonta. Szabadnapot duplán fi-
zették. Hamar elkezdtem az önálló életet.”

„Abban az időben voltak ezek a táncdalfesztiválok, és azokat 
mindet játszottuk. Volt olyan, hogy az Annában szünet volt, 
beszaladtunk az Anna szálloda portájába – ment a táncdal-
fesztivál –, meghallgattuk a számot, majd kimentünk, egyből 
kitettük a kottát és lejátszottuk. Nagyon kifejlődtünk, minden 
este játszottunk. Sikerünk volt!”

„Akkora Shadows-korszak volt! […] 1960-as években Omega, 
Illés, Bergendy. Ezeket majmoltuk mi is, az akkori menő ze-
nekarokat, a Hungária... A táncdalfesztiválon is ezek mentek, 
számaikat játszottuk. Olasz slágerek, Tom Jones, Engelbert, 
ezeket mind játszottuk. Saját számunk nem volt, mi rendes, 
szórakoztató zenészek voltunk. De egy sem volt olyan nagyon 
képzett zenész, de viszont irtó jól szóltunk. A sok hivatásos 
roma zenész, akárhányszor beléptek hozzánk, mondták: gyere-
kek, igen jól szóltok!”

„A vendéglátó megtanította az embert inni: mindig csak egy-
félét kell inni, ez szabály! Akkoriban ment a rumos kóla, a ko-
nyakos kóla, a vörösbor szovjet pezsgővel, a gin tonic. A pincé-
rek mindig kitaláltak valamit. Kileheltük a fellépés közben az 
italt. A lényeg: ne keverd az italt!”
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VI. 1. Népmobil anno
Történetek a szocializmus időszakának 
személygépkocsi-használatáról 

A történelem és szociológia könyvek az 1950-es évek utáni ma-
gyarországi időszakot úgy jellemzik, mint a lakosság számára 
megfogható, valamennyire érezhető életszínvonal-javulás, a jövő 
kiszámíthatósága által nyújtott biztonság, a kádári konszolidáció 
korszakát. „Az 1957 és 1978 közötti két évtized a magyar lakosság 
anyagi életkörülményeinek jelentős és folyamatos javulását ered-
ményezte. A reálbérek ebben az időszakban valamivel több mint 
kétszeresére növekedtek. Az egy főre jutó lakossági fogyasztás vo-
lumene ugyanebben az időszakban két és félszeresére nőtt.”154 

A fogyasztási szokásokban is változás, javulás történt, de 
a lehetőségeket – és így a vágyakat – továbbra is a szocialista 
gazdaságpolitika, vagy még inkább a hiánygazdaság határozta 
meg. A legfőbb kereskedelmi partnerek a keleti blokk, vagyis 
a KGST155 országai voltak, ezen belül is a Szovjetunió emelke-
dett ki. Ez utóbbi szállította többek között a közlekedési esz-
közök jelentős hányadát is (pl. Moszkvics, Zsiguli, Lada).156 

Az úgynevezett tartós fogyasztási cikkek között az 1960-
es évektől fokozatosan került előtérbe Magyarországon a sze-
mélygépkocsi, mely a motorkerékpárt váltotta fel, de tömeges 
elterjedéséről inkább csak a hetvenes évektől beszélhetünk. Ezt 
a folyamatot a privát fényképeken is végig lehet követni. Míg az 
ötvenes évek végén készült családi fotókon motorjával büszkén 
pózolt a boldog tulajdonos, addig egy-másfél évtizeddel később 
már a családi autók kaptak ilyen kitüntetett szerepet. 

154 Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század má-
sodik felében; Osiris Kiadó, 2001: 287. o.
155 „Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa […] a Szovjetunió vezetése alatt és 
nyomására 1949. január 25-én Moszkvában megalakított gazdasági együtt-
működési szervezet.” Burget Lajos: Retró szótár, KGST szócikk, 128. o.
156 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században; Osiris  
Kiadó, 2005: 439. o.

Az ország nem rendelkezett saját nemzeti autóval, ezeket első-
sorban a szomszédos szocialista országokból szerezték be. A kí-
nálati oldalt ezek az autók, míg a keresletet a hosszú évekig tartó 
várakozás jellemezte. Az autó képviselte a legálisan birtokolható 
luxust, hisz megszerzéséhez komoly erőfeszítéseket kellett ten-
ni. „A hiánygazdaság körülményei között az autópiac »eladóján« 
egy többszintű szabályozási folyamat irányítóját és végrehajtóit 
értettük… A vevővel szemben egy olyan monopolista eladó állt, 
aki nem csak az árról, a kínálatról, hanem a termékhez való hoz-
záférés módjáról is döntött, a rendelkezésre álló kínálatot pedig 
szétosztotta az egyes vevőtípusok között.”157

157 Kapitány Zsuzsa: Fogyasztói magatartás az autópiacon; Aula könyv-
kiadó, 1996: 141. o.
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„Elérkezett az a pillanat, amikor – figyelembe véve a család 
gazdasági helyzetét – eldöntöttük, hogy kocsit vásárolunk.  
A kábé 18 féle, hazánkban kapható típus közül a választás – 
mindent mérlegelve – a Zsigulira esett.” 158

 „A Zsigulinál elegánsabb autót nem is lehetett látni, ez volt 
a legjobb választás.” „Legfeljebb a Moszkvics. Vagy a Skoda.”  
„A Wartburg volt akkor a legjobb autó.” „A Dacia volt a menő.” 
„A Kispolski159 kitűnő kocsi volt, nagyon szerettem”. „Azt hit-
tem, míg a világ világ, Trabantom lesz.”160

De hogyan is lehetett hozzájutni Magyarországon a szo-
cialista hiánygazdaságban az „új élet szimbólumaihoz”, s mit 
jelentett mindez akkor egy családnak? Vajon a korszak iránti 
ambivalens nosztalgiából ruházzák fel különös jelentőséggel 
az egyes típusokat, vagy személyes motívumok mentén? Va-
jon válhat-e egy autó egy korszak szimbólumává? 

E tanulmányban szereplő interjúalanyok, akik visszaem-
lékezéseikben a rendszerváltás előtti magyar autós lehetősé-
gekről adnak számot, olyan miskolci lakosok, akik első saját 

158 Tamás György–Virágh Iván: Hasznos tanácsok a Zsigulihoz; Műszaki 
Könyvkiadó, 1974. 7. o.
159 Hivatalos nevén Polski Fiat. Azonban Kispolski néven vált ismertté, 
így emlegették.
160 Utóbbi gépkocsitípus külön fogalom. „Összesen mintegy 3 millió dara-
bot gyártottak az NDK-ban (Német Demokratikus Köztársaság, más né-
ven Kelet-Németország, fennállt 1990-ig) a népszerű »papír Jaguárból«, 
napjainkban már a német utakon is ritka látvány a német duroplaszt 
kiskocsi. A P 50-es leporolt változataként 1958-ban debütált. A Wart-
burg kétajtós »öccse« igazi szenzáció volt. Az 500 köbcentis, kéthengeres 
Trabant 90 km/órás csúcstempóját senki sem fitymálta le négy évtizeddel 
ezelőtt. […] 1960-ben 20 »lovasra« tuningolták a jellegzetes brummogású 
orrmotort, 1962-től egy még újabb aggregáttal rendelhették meg a nagyon 
türelmes polgárok a Trabant limuzint, illetve kombit. A 23 lóerős motor 
akár 100 km/órás robogást is lehetővé tett. […] 1990 tavaszán elkészült 
a 3 milliomodik Trabi […], sok tréfa, sok dal hőse, sokak első kocsija és 
kedvence.” Forrás: Burget Lajos: Retró szótár, Trabant címszó, 243. o.

autójukat a hatvanas és nyolcvanas évek között szerezték, s 
ekkor már önálló keresettel rendelkeztek.161

A hatvanas évektől vált általánosabbá a lehetőség, hogy 
egy család – mert ekkor még általában családi és nem sze-
mélyes használatú autókról beszélünk – autó vásárlásán gon-
dolkodjon. Az interjúkban is megfogalmazódott, hogy az 
autóra addig úgy gondoltak, mint csak bizonyos státusszal 
megszerezhető vagyonra vagy használati tárgyra. „Akkor az 
állatorvosnak, meg az orvosnak volt csak autója. Aztán volt 
egy honvédelmi miniszteri intézkedés, volt ez az akció, hogy a 
távoli helyőrségek tisztjei, mint én is, akinek van pénze, hogy 
fizessen be egy bizonyos összeget, és így kaptuk meg részletre 
az autót.”162 

161 Az interjúk Miskolcon készültek 2004-2009 között. A fejezetben sze-
replő 17 személy háztartásában összesen 30 különböző autó volt, ebből 
20 új. (Összesen: 7 Zsiguli és Lada, 1 Zaporozsec, 2 Dacia, 9 Trabant,  
2 Kispolski, 2 Wartburg, 4 Moszkvics, 3 Skoda.) A kérdezett személyek 
foglalkozásai: tanár, mérnök, fogászati asszisztens, szakmunkás, rend-
őr, katona, konyhalány, adminisztrátor, autószerelő, boltvezető, óvónő. 
Születési idejük 1925 és 1959 közé esik. 
162 Interjúalany: J. T., 2004. Készítette: Karlaki Orsolya.
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„Gyerekkoromban nem volt otthon autó, hanem egy motor-
kerékpárja volt az apámnak, egy Danubia. Akkoriban nem 
nagyon voltak személygépkocsik. Mit mondjak, ilyen nagyon 
menőknek csak, mint téesz, volt még, s akkor a téeszelnök, agro-
nómusnak meg ilyen, ilyen akkori nagyobb vezetőknek voltak 
autóik csak. Meg akkor mi volt? A 403-as Moszkvics, az volt a 
menő.”163

A megkérdezett személyek – egy házaspár kivételével – 
Miskolcon éltek ekkor, többségük lakótelepen. Életszínvona-
lukat négyen nevezték átlagostól jobbnak (fogorvos házaspár, 
mérnök, vezető beosztásúak, egyetemi tanár).

Közös volt a válaszadók között, hogy az ő első autójuk 
egyben a tágabb családjuk első autóját is jelentette, tehát nem 
egy megszokott, mindennapi gyakorlat volt az „autózás” az 
életükben. Ez az autók használatának gyakoriságánál is ki-
tűnt, természetesen, hiszen – a gazdasági lehetőségeket is 
figyelembe véve – ritkán vált mindennapivá. A mindennapi 
autóhasználat inkább az ő gyermekeikre jellemző – ami nap-
jainkat jelenti. Ennek társadalmi és gazdasági okai egyaránt 
voltak és vannak. 
Nézzük meg, milyen lehetőségek adódtak az autóvásárlásra!

A nagyon szűkös kínálathoz hivatalosan is többféle mó-
don lehetett hozzájutni; hol ügyeskedve, hol reménykedve. 
Akinek nem járt „hivatalból” autó és nem kapott külföldi 
rokonoktól sem, az az akkori egyetlen autóforgalmazótól, a 
Merkúrtól vásárolhatott. Vehetett újat, vagy használtat is, elő-
jegyzés után, esetleg az alkalmi használtautó-piacokon ma-
gánszemélyektől.164

163 Interjúalany: L. L., 2008. Készítette: Karlaki O.
164 Új autót a Merkúr értékesít sorban állás alapján, illetve kiutal „külön 
keret” terhére, vagy véletlen elosztás alapján nyeremény útján. Valutá-
ért a Konsumex értékesít korlátozott formában, illetve magánszemély 
külföldről behozza. Használtautót vagy a Merkúr (kombinálva sorban 
állással) vagy magánszemély adhat el. 
 Kapitány–Kornai–Szabó: Közgazdasági Szemle 1982–83. 301. o.

A legelterjedtebb választás, egyúttal lehetőség, az új autó 
vásárlása volt, méghozzá a Merkúrtól.
„Az Országos Takarékpénztár vagy a takarékszövetkezet bár-
melyik fiókjában kapható Személygépkocsi megrendelő lap. A 
nyomtatvány befizetésével a vételár egy részét is befizetjük. Ezt 
a tényt az OTP igazolja. Az előzetes befizetési összeg a megren-
delt típustól és a gépkocsi szállítási határidejétől függ. A Zsigu-
lit – a könyv szerkesztésének időszakában – a befizetési vagy az 
azt követő évben szállítjuk. Ha a Merkúr vállalja az évi szállí-
tást, akkor a teljes összeget, 80 000 Ft-ot, ha csak a következő 
évben esedékes a kocsi szállítása, akkor a vételár 50 százalékát, 
40 000 Ft-ot szükséges befizetni.”165

 S innen kezdve, akinek volt pénze, hogy befizesse, és ideje, 
hogy kivárja, az új autóhoz jutott. De csak évek múlva. Mert az 
idézett könyv ígéretével ellentétben, 1974-ben is négy-öt éves 
várakozásra emlékeznek az egykori Zsiguli – és más autó – 
tulajdonosok, noha ezt számításba is vették a megrendelés-
kor. Hallomásból többen 10-12 éves várakozást is említettek, 
mindenesetre ilyen személlyel az interjúkészítések alatt nem 
találkoztunk. „De ezt előtte évekkel kellett igényelni, befizettük 
valahány százalékát és utána 4-5 évet vártunk, míg megérke-
zett. Míg vártunk rá, nem változott az ára, arra lehetett számí-
tani, hogy annyi lesz.”166 „Kerek perec előre megmondták, hogy 
öt év. Meg figyeltük a sorszámokat, mindig bemondták. Meg 
a nyereménybetétkönyveket is húzták. Az nekünk nem volt jó, 
mert akkor hátrébb kerültünk. Csáton befizettük az első ötven-
ezret, a másodikat akkor kellett, mikor jött az értesítés, hogy 
mehetünk az autóért. [Wartburg, 1980] Öt év múlva. Tervgaz-
dálkodás volt: ezret, tízezret csinálunk, a következőbe is any-
nyit.”167 

165 Tamás György–Virágh Iván: Hasznos tanácsok a Zsigulihoz; Műszaki 
Könyvkiadó, 1974. 7. o.
166 Interjúalany: L. M., 2004. Készítette: Karlaki O.
167 Interjúalany: J. T., 2004. Készítette: Karlaki O.

http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2014/08/10/merkur_tortenet/
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A várakozási idő az igénylés évétől és a kocsi típusától is 
függött. Az óhajtott színt csak előjegyeztetni lehetett, megkap-
ni már nehezebb volt. „Én csak arra emlékszem, hogy mindig 
figyeltük a sorszámot és emlékszem, hogy 1977 novemberében 
kihúzták a sorszámunk. Tudom, hogy nem volt olyan autó, ami-
lyet kértünk, és kaptunk egy levelet, ha ragaszkodunk az erede-
tileg kiválasztott piros színhez, akkor csak jóval később fogjuk 
megkapni. Úgy döntöttünk, hogy jól van, legyen fehér.”168

 „Mikor a Wartburgokat hozták, ilyen egész sötétbarnákat 
akartak rám sózni, de mondtam, nekem nem kell. Közben az 
iskolatársam volt ott a Merkúrnál az igazgató a telepen. Fel-
mentem hozzá, hogy te, ez nekem nem kell! Mondta: várjál. 
Lejött velem, aztán kaptam egy fehéret. Ha nem lett volna ott, 
várhattam volna egy másik alkalomra. Az ember türelemmel 
kivárhatta azt a színt, amit elképzelt.”169 
Kivételt képezett, ha valaki külföldi valutában fizetett (hogy 
keleti vagy nyugati valuta, az mindegy volt), mivel az hama-
rabb mehetett a Merkúr-telepre az új autóért, de akkor is csak 
valamelyik „szocialista autótípusért”. „Kérlek szépen, 1972-
ben, amikor kimentünk Münchenbe, akkor a keresztanyámtól 
kaptunk pénzt kimondottan arra, hogy vegyünk magunknak 
autót. És az első autónkat, azt az ő pénzéből márkában, nyu-
gatnémet márkában fizettük ki. Skoda volt, és 1973. április 
2-án vette át tata.”170

Volt, aki eleve az autó reménye miatt ment külföldre dol-
gozni. „Azt odakint az NDK-ban fizettem be, és itt vettem át 
vám nélkül. Mivel akkor aki külföldön dolgozott, az idehaza 
megrendelhette. Nem is kellett sorba állni, azonnal megkaptam 
az autót, pár hónapon belül. De csak Ladát lehetett. Trabantot, 
Wartburgot akkor nem. Nem volt annyi kapacitás.”171

168 Interjúalany: Á. K., 2004. Készítette: Karlaki O.
169 Interjúalany: L. M., 2004. Készítette: Karlaki O.
170 Interjúalany: B. L.-né, 2009. Készítette: Ujhelyi Anna.
171 Interjúalany: Gy .Sz., 2004. Készítette: Karlaki O.

Ha valaki gyorsan szeretett volna autóhoz jutni, annak ma-
radt a használt autó vásárlása. Ami az akkori szűkös piaci le-
hetőségek mellett, főként ismerősök útján, vagy alkalmi autó-
piacokon esett meg. „A Trabantokhoz már nehezebb volt hoz-
zájutni, biztos emlékszik, volt egy időszak, amikor az új kocsira 
5-10 évet is várni kellett. Ezért mi használt autóban gondolkod-
tunk, mert szükségszerű volt. A Zaporozsecet azt kéztől vettem, 
a munkatársamtól, de a Trabantot azt autókereskedőtől.”172  
A nagyon „kiszolgált” járműveket az új kocsi ára alatt meg-
kaphatták, de erre igazán csak annak volt érdemes vállalkoz-
nia, aki értett az autószereléshez, mert állandó gondokra le-
hetett számítani. A hiánygazdaság miatt az is előfordult, hogy 
a jobb állapotú egy-két éves autókért az új árát vagy többet 
kérték el, hiszen így kiváltották a várakozási időt. „Mi hasz-
náltan drágábban vettük, mint újonnan a Trabantot [1969]. 
De mivel öt évet kellett várni rá, ennyit tett a kereslet. De aztán 
mi is eladtuk olyan negyvenezerért.”173 
„Akkor, mikor egy picikét jobban ment, vettünk egy Trabant 
gépkocsit. Hát az már úgy 1970-ben volt. Már itt laktunk, 
mikor megtehettem magamnak, hogy használtan, nehogy azt 
higgye, hogy olcsóbbér’. Azt saját magunknak kellett javítgatni, 
hogy üzemképes állapotba’ legyen.”174

Volt egy nem hivatalos, de nagyon találékony módja az 
autóértékesítésnek, amelyet pontosan a hosszú várakozási idő 
generált, s amellyel az élelmesek „spekulatív felárat” értek el:
„Akkor ’88-89. Igaz. Akkor kellett várni még rá. És akkor is-
merősök útján megtudtam, hogy van egy utalvány eladó. És az 
utalványt adták el 100 ezer forintért, plusz a kocsi ára. Ő vette 
át a Merkúr-telepen, az ő nevére ment az utalvány és csak utá-
na átvettem tőle. És lehet, hogy a következő utalványra meg egy 

172 Interjúalany: J. Cs., 2004. Készítette: Karlaki O.
173 Interjúalany: J. T., 2004. Készítette: Karlaki O.
174 Interjúalany: B. L., 2009. Készítette: Ördög Anita.
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hónap múlva átvette a másikat. De még így is megérte, mert 5 
évet kellett volna várnom, hogy megvegyem.”175

Aki nem örökölt vagy kapott ajándékba járművet, s pénze 
sem volt rá, az nagy várakozással tekintett a nyereménybetét-
könyvre, melyet szintén az OTP-ben lehetett váltani, többfé-
le címletben. A negyedévenkénti húzás alkalmaival aztán az 
országos napilapokat bújva lehetett izgulni, hogy a sorszám 
egyezik-e. Ebben – amellett, hogy a pénzük ezalatt nem ka-
matozott és évekig is reménykedtek – kockázatot az jelentett, 
ha mégis kihúzták a nyereménykönyv számát, mivel autó-
márkát nem választhatott a nyertes. Amit kisorsoltak, olyan 
típust vihetett haza. „Kihúzták, hogy milyen kocsik vannak, ha 
Trabant, akkor azt nyertél, ha Lada, akkor Ladát. Befizettük 
[a betétkönyvet] és kész, se jogosítvány, se semmi nem kellett. 
Annyi, hogy pluszban ki kellett fizetni a mentőládát, meg amik 
a kocsiban vannak. A Dacia kábé 120 000 Ft volt akkoriban, 
mikor megnyertem [1982]. Ó, nagyon nagy öröm volt. A Da-
cia az egy elegáns autó volt. Állítom, az egész rokonság erre a 
Dáciára irigykedett. Ez volt a legnyugatibb, ilyen áramvonalas 
nem volt a családban.”176

Ez a minden mindegy alapon történő reménykedés is 
jelzi, a választék szegényessége lényegében az igényeket is 
meghatározta. Az ember örült, ha autóhoz jutott, szinte bár-
milyennek. „Mindennapos tapasztalat szerint Magyarorszá-
gon nincs abszolút autóhiány. Aki tulajdonos szeretne lenni, 
és fizetőképes, az vásárolhat autót, legfeljebb vár, vagy kény-
szerhelyettesítést hajt végre. Van viszont egy relatív autóhiány;  
a kínálat eltér a vevő kezdeti keresletétől.”177 

175 Interjúalany: L. L., 2008. Készítette: Karlaki O.
176 Interjúalany: Gy. Sz., 2004. Készítette: Karlaki O.
177 Kapitány Zsuzsa–Kornai János–Szabó Judit: A hiány újratermelése  
a magyar autópiacon. Forrás: Közgazdasági Szemle XXIX évf. 3. 1982. 302. o.

„Gyakorlatilag nem az volt a baj, hogy nem volt pénzünk, ha-
nem gyakorlatilag nem volt autó sem. Nem volt semmi elkép-
zelésünk. Akármilyen autót, amilyen van. Csak a pénzünkből 
kiteljen! [1969].”178

Ezt erősíti, hogy nem is álmodoztak más, nyugati autókról. 
Nem is értették ezt a kérdést, annyira meghatározottak vol-
tak a lehetőségeik, hogy szinte értelmetlennek tűnt. (Egy szűk 
párt- és művészeti-elit rétegnek volt hozzáférése korlátozot-
tan nyugati autómárkákhoz is, ez azonban a nagyközönség 
számára nem volt realitás.) Amellett, hogy hallomásból, új-
ságból és balatoni nyaralásokból ismertek egy-két külföldi 
(ez akkor a nyugati autót jelentette) márkát, nem gondoltak 
rá mint valaha is elérhető álomra. „Abban az időszakban?  
... álmodozni nem nagyon szeretek. Amit úgy éreztem, hogy 
nem tudok elérni, annak semmi értelmét nem látom. A saját 
kereteken belül szeretem a dolgokat elképzelni. Hiába álmod-
tam volna egy Mercedesszel.”179

 „Emlékszem, milyen nagy szó volt, jártunk le a Balatonra és 
mennyi nyugati kocsit láttunk. Csodáltuk őket. Ahogy jöttünk 
vissza keletebbre, egyre több Trabantot lehetett látni… Nekem 
a Zsiguli jelentette a jó kocsit. Tudtam hallomásból, hogy van-
nak ilyen jobb kocsik, mint Mercedes, meg Rolls-Royce, meg 
ilyenek léteznek a világban. De nem itt, külföldön. Még irodal-
mi színpadon is volt egy ilyen vers: »Ki Volkswagenből integet 
és úgy szeret«. Ez is az elérhetetlen kategóriába tartozott, de 
nehéz volt kimondani a nevét, ezért jegyeztem meg.”180

Ha volt lehetőség választani, akkor a csekély számú jelölt 
közötti mérlegelés, ajánlás, baráti tapasztalatok után döntöt-
tek. „Mert az volt a menő autó. A Wartburgnak volt annyi rek-
lámja, presztízse. Mindenkinek tetszett, csak most nem tetszik 

178 Interjúalany: J. T., 2004. Készítette: Karlaki O.
179 Interjúalany: L. M., 2004. Készítette: Karlaki O.
180 Interjúalany: Cs. K., 2004. Készítette: Karlaki O.
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tíz-húsz év távlatából.”181 „Kicsi volt, de más volt. Más formájú, 
a mi ízlésvilágunkhoz közelebb állt. Kitűnő kocsi volt ez a Kis-
polski. Kilenc évig soha semmi bajunk nem volt vele.”182 „Egy 
kollegám ajánlgatta, hogy neki is ilyen volt. Elmentünk, beül-
tünk, csináltunk egy kört és akkor nagyon megtetszett, meg is 
vettük [Trabant].”183 „Sétálgattunk az autók között és ez tetszett 
meg a legjobban. Mit tudom én, miért, ez volt olyan áramvona-
lasabb, meg kocka, olyan autóformája volt [Moszkvics 408].”184

Az autóvásárlásokra általában a házasságkötést köve-
tő években került sor, mikor a lakáskérdés, így vagy úgy, 
de megoldódott, berendezkedtek és mind a két fél keresett.  

181 Interjúalany: J. T., 2004. Készítette: Karlaki O.
182 Interjúalany: Á. K., 2004. Készítette: Karlaki O.
183 Interjúalany: J. Cs., 2004. Készítette: Karlaki O.
184 Interjúalany: L. L., 2008. Készítette: Karlaki O.

A megkérdezettek közül az első autót leghamarabb 1966-ban 
vették (használt Moszkvics) és legkésőbb pedig 1989-ben  
(új Lada). De mindannyian – a húsz évet átfogóan – arról 
tettek említést, hogy nagyon kevés autó volt, jóval kevesebb, 
mint ma, s ezt a bérház előtti parkolóhelyek betöltöttségével 
is mérték, illetve a csendes falusi utcákkal.

A Statisztikai Hivatal kiadványa szerint a lakossági tulaj-
donban lévő gépkocsik száma 1965-ben 82 640, míg 1986-
ban 1 500 819, tehát jelentős létszámgyarapodáson ment át 
a gépkocsipark. Az 1986-os adatok szerint a gépkocsik több 
mint 90 százaléka szocialista országokból származik. A leg-
több a Wartburg és Trabant. Utána a Lada vagy Zsiguli követ-
kezik.185 Ezt követi a Skoda és a legkevesebb, mindössze 6-6 
százalék a Polski Fiat és a Dacia.186 
Erre a felsorolásra rímel, hogy – mikor arra kértük a kérde-
zetteket, mondják el, hogy jellemzően milyen autók voltak – 
mindenki a Trabantot említette első helyen a saját autó már-
kája után. A Kispolskit és a Daciát csak akkor említették, ha 
nekik is ilyen volt, illetve hogy ezt a két típust később kezdték 
forgalmazni.

Az autó ekkor tehát még nem tartozott szorosan a „min-
dennapi” használati tárgyakhoz – van, aki számára ma sem az –, 
ezért általában külön indok is volt a megvételére. Csupán 
egy személy esetében találkoztam más helyzettel: azért kellett 
csak, hogy legyen egy autó a családban. De ez a ritkább eset.
Az okok között említették legfőképpen a katasztrofális helyi-
vidéki közlekedést és a szabadság, utazás lehetőségét.

185 Érdekesség: A legtöbb autó 1990-ben: Lada 572 ezer, Trabant 376 
ezer. 2000-ben még mindig a Lada 322 ezer, Trabant 223 ezer és csak 
a 2006-os adatok hozzák az Opelt (412 ezer) a leggyakoribb autónak, 
ekkor a nyilvántartott Lada 194 ezer, a Trabant 80 ezer. Forrás: Magyar 
Statisztikai Zsebkönyv 2000, 2006. KSH.
186 Keszthelyiné dr. Rédei Mária: Gépkocsi és életmód; KSH: Budapest 
1988: 10. o. 
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„Tehát ez szükségszerű volt, nem olyan céllal vettük, hogy kem-
pingezés vagy luxus céllal, hanem ki kellett járni vidékre az 
anyóshoz. A mozgásterünk le volt korlátozva. Hogy tudjunk 
közlekedni.”187

Akinek volt autója, az a munkatársait is fuvarozta a munka-
helyre, mert a vidéki buszközlekedés megoldatlan volt. „Akadt 
egy drága jó kolléga… aki abban az időben, talán 1962-ben 
vett egy Trabantot és bennünket hármunkat innen Miskolcról ő 
hordott ki az iskolába, mert ott kint csak két tanár lakott.”188

Az autó akkor a pénzbefektetés egyik módja is volt, hisz 
mint legális magántulajdon jelenhetett meg. „Mert apám azt 
mondta, hogy tőle még egy lakást ne vegyenek el. A magán-
tulajdonnak semmi értelme sincs a szocializmusban, s akkor 
még fel sem merült, hogy változhat. A pénzből a család vett 
egy Zsigulit, mert azt gondolták, hogy akkor kellene egy kicsit 
világot látni. Úgy képzelték, hogy vezetem az autót és visszük 
őket szerte-szét az országban, kirándulunk.”189

187 Interjúalany: J. Cs., 2004. Készítette: Karlaki O.
188 Interjúalany: B. L-né, 2009. Készítette: Ujhelyi A.
189 Interjúalany: Cs. K., 2004. Készítette: Karlaki O.

Az első új autót be kellett mutatni a világnak: elmen-
tek elsősorban a szülőkhöz vagy közelebbi rokonokhoz egy 
mustrára. Ez volt az autó első útja a Merkúr után. Mivel Mer-
kúr-telep abban az időben nem minden városban volt, illetve 
különböző típusokat különböző telepeken lehetett átvenni, az 
autótulajdonosoknak már az első útra készülni kellett, főként 
ha azelőtt szerezte meg a jogosítványt. Általában mindenki 
vitt magával egy tapasztaltabb vezetőt, aki az autóhoz is ért. 
„Vagy három kollegámnak mentünk a Daciáért Debrecenbe. 
Hogy hozzam már haza, ilyenkor elmentünk, én vezettem 
haza. Új jogosítvány, meg új autó. Nem merték.”190

Ezután kisebb távok következtek a megyében, olyan helyek-
re, amelyek egy napos kirándulással elérhetőek. S hogy végül 
mire fogták be, azt a családi elvárások szabták meg. Elsősor-
ban vidékre a szülőkhöz, illetve a telekre járáshoz használták 
ki. Ehhez kapcsolódott, hogy terményszállításban is hasznát 
vették. Utóbbi, ha piacra szállítottak, egyúttal a gépkocsi 
fenntartásához is hozzájárult. A hétvégi telken folyó építke-
zéseken pedig mint „igavonót” vették igénybe. 

A másik kategóriát azok teszik ki, akiknek a mobilitást 
nem helyi szinten jelentette az autó. Ők klasszikus értelme-
ben vett kirándulásokra, elsősorban országjárásra, üdülésre 
használták ki, ritkán külföldi útra is keltek. „A Trabant kom-
biban aludtunk. Ezzel mentünk nyugatra is, ebben aludtunk, 
szállást nem kellett fizetni. A férjem sem nagy, én sem, elfér-
tünk így hosszában.”191

A nagy kalandot a külföldi út jelentette mind a család, 
mind az autó számára; erre legalább egyszer mindenki el-
ment. Általában előtte jól felkészítették az autókat, de még 
így is megestek kisebb-nagyobb problémák, melyet vagy saját 
maguk, vagy honfitársaik segítségével oldottak meg. Gond 
leginkább a benzinnel volt: a Szovjetunióban csak valutá-

190 Interjúalany: L. L., 2008. Készítette: Karlaki O.
191 Interjúalany: I. V., 2008. Készítette: Karlaki O.
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ért válthattak kupont, Romániában pedig nehezen jutottak 
hozzá. De nagy lerobbanásokról, kilátástalanságról nem szá-
moltak be. Általában, megelégedettségükre jól „szuperált” az 
autó, persze, minden kalandra nem tudtak felkészülni. „Meg 
amikor először jártunk a Fogarasban, egyszer csak hátralökő-
dött a kocsi és láttuk, hogy a hegyoldalról valami barna csomó 
legurult a kocsink elé és akkor eloldalgott egy medvebocs a ko-
csi mellett [Polski Fiat]. A csomagtartó teljesen összegyűrődött 
és akkor a fiam kiszállt medveszőrt gyűjteni, ezzel villogott a 
suliban.”192

Volt, aki élt a háromévenkénti nyugati út lehetőségével is 
és többször bejárta Zsigulival, Moszkviccsal Franciaországot, 
Svájcot, Olaszországot, Ausztriát. A többség azonban a keleti 
blokk országait célozta meg, a Szovjetunió kivételével, ahová 
a külön engedélyek miatt csak kevesen merészkedtek el. Ki-
sebb utazások a Tátrát, Kassát és Krakkót jelentették, illetve 
egy-egy ausztriai bevásárlást. A több hetes nyári szabadságok 
pedig Románia, Bulgária tengerpartjait, esetlegesen rokonlá-
togatás céljából Erdélyt. Kevés példa volt arra, hogy Görögor-
szágba vagy a skandináv országokba is eljutottak. 

192 Interjúalany: Á. K., 2004. Készítette: Karlaki O.

Mindössze egy személy említett napi használatot: gye-
reket bölcsödébe vinni, munkába járni. De számára a mun-
kahely térítette a benzin költségeket. „Rengeteget használtam 
ezt az autót különböző munkahelyi dolgok bonyolítására. A 
cégtől nem mindig tudtam autót kérni, mert sok volt az eszki-
mó és kevés volt az autó. Nem volt gond az üzemanyaggal, azt 
fizették. Akkor az nem volt sok, de ki lehetett jönni belőle.”193 
Illetve akinek a munkájával összefüggött, az a vállalati autót 
vezette nap mint nap, s ebbe a magánfuvarok is belefértek, 
pl. jó szolgálatot tettek az építkezésnél. „A vállalatét el kel-
lett intézni mindenképpen, s amellett, ami az én dolgom volt, 
azt is elvégeztem. Egy nap. Külön úgy, hogy elkérem, azt nem. 
De napközben el lehetett intézni mindent. Nem az, hogy ne 
tudjanak róla, csak ami kellett a vállalatnak, az meglegyen, s 
utána a saját dolog… Mikor a Nysával194 jártam, azt mondja 
nekem a főrendész, hogy én nem mondom meg soha, hogy hová 
megyek. A kapunál mindig beírta a kapus, hogy hová megyek. 
Mondom, Moszkvába a Vörös térre. Oszt beírta. Másnap be-
hívtak, hogy ne mondjak én bolondságokat. Na, harmadnap 
megint megyek kifelé, hová megyek. Mondom, Mexikóba. Már 
röhögtek, be sem akarták írni. Pedig ez meg igaz volt [Mexikó-
völgy].” 195

Jellemzően hétvégenként álltak ki az autóval, hétköznap 
csak kivételes esetekkor, egy-egy látogatás (színház, rokon, 
kórház) vagy bevásárlás alkalmával, ritkábban munkába.  
„De abban az egy évben akkor kihasználtuk. Akkor jártunk 
vele, az unokaöccsök is akkor voltak katonák és jártunk vele – 
Nagyatád, Marcali – látogatóba.”196

Az autók műszaki megoldását jellemzi, hogy egy kicsit 
jobb műszaki érzékű tulajdonos bátran belevágott a kisebb-

193 Interjúalany: L. M., 2004. Készítette: Karlaki O.
194 Nysa: lengyel kisteherautó-márka.
195 Interjúalany: L., 2008. Készítette: Karlaki O.
196 Interjúalany: L. L., 2008. Készítette: Karlaki O.



177

nagyobb hibák szerelésébe. „A Trabantnak meg volt egy leírá-
sa, ilyen könyve, gépkönyve, és gondoltuk, majd együtt öreg-
szünk, az alatt csak megtanulom szerelni. De az ilyen kisebb 
dolgokat meg is csináltam. Kint a telken szétszedtem és néha 
hívtam a szomszéd srácot, hogy segítsen.”197

Az autó szerelése egyfajta hobbivá is vált a férfiak körében, 
bevallásuk szerint „jóval több időt töltöttek az autó alatt, mint 
szükség volt rá”, ezzel szereztek maguknak „szabad időt”. „Én 
mindig bütykörésztem, olyan út nem volt, hogy legalább öt-tíz 
percet ne foglalkozzam vele. Lepucolgattam, meghúztam a csa-
varokat. Amikor mentünk kirándulni, ők bóklásztak az erdő-
ben, én akkor is szerelgettem rajta valamit. De nem is volt na-
gyobb hibája sose.”198 S mint ügyes szerelők nem kis presztízst 
szereztek ezzel az ismeretségi körükben is, ők voltak a lakó-
telep ezermesterei. A hivatalos szervizekben jelentős összeget 
tett volna ki egy-egy szerelési munka. A statisztikai adatok 
alapján a gépjármű-javítások értéke volt az egyik legmaga-
sabb (18 százalék) a lakossági szolgáltatások közül.199

Az is jellemző volt, hogy az alkatrészellátás akadozása 
miatt az autótulajdonosnak kellett a hiányzó alkatrészt besze-
reznie, mert csak így vállalták el a javítást. „Meg akkor úgy 
volt, ha szerelőhöz vittük, akkor nekünk kellett vinni hozzá az 
alkatrészt is, az ott nem volt. A piacon vettük meg az eredeti 
román gyári alkatrészeket.”200

A szervizellátottság még egy olyan nagy városban is, mint 
Miskolc, jelentősen korlátozott volt, és hivatalosan teljesen 
külön vált a vállalati autók és a magánautók szintjén. „Hanem 
minden egyes vállalatnak voltak szerelőműhelyei. Tehát mint 
a Digép[-nek], Tejiparnak, Tűzoltóknak, Mentőknek, mind-
egyiknek volt saját szerelőműhelye a saját autóik szerelésére. 

197 Interjúalany: L. H., 2004. Készítette: Karlaki O.
198 Interjúalany: J. Cs., 2004. Készítette: Karlaki O.
199 A fogyasztási szolgáltatások a IV. ötéves terv időszakában;  
KSH: Budapest 1976. 10. o.
200 Interjúalany: K. Sz., 2004. Készítette: Karlaki O.

De viszont voltak olyanok, mint a Szalai Zoli bácsi itt a Szent-
péteri kapuban a toronyház mellett, vagy Diósgyőrben is volt, 
vagy Csabán, akik kimondottan maszek autókkal foglalkoztak. 
Kevés volt az autószerelő. Ha egész Miskolc területén volt 10 
autószerelő-műhely, akkor sokat mondok… Hát, most hadd ne 
beszéljek arról, hogy aki a Tejiparnál dolgozott, megengedték 
azt, hogy bevigye… Mit tudom én, az alkatrészt maga vitte, és 
lehet, hogy megengedték, de lehet, hogy fizetnie kellett valami 
áramfogyasztást vagy valamit. Akkor még adtak a dógozónak 
ilyen hozzájárulásokat.”201

Mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy az autó megszer-
zése jelentett nagy terhet; ezt van, aki csak szülői segédlet-
tel, pluszmunkával, vagy öröklés útján tudta megvenni.  
„…az autó relatív ára [1982] Magyarországon [a magyaror-
szági átlagos fogyasztói ár-színvonalhoz viszonyítva] körül-
belül kétszerese a fejlett tőkés országokban érvényesülő relatív 
autó-árnak.”202

„A kocsira lett spórolva. Az öreganyámnak az élete végéig tartó 
fájdalma, hogy mindig a kocsira kellett gyűjteni. Mondta, hogy 
mert apátok mindig a kocsikat cserélgette. Mondom neki, jaj 
anyukám, volt egy Trabant, utána lett egy másik, aztán jött 
egy Zsiga. Mondom, mi volt ezen, hogy a kocsikat cserélgette, 
mintha évenként tette volna.”203

Az interjúalanyok által bemondott jövedelmük alap-
ján egy házaspár mind a két fizetésének az egy-két éves ke-
resetét elvihette a gépkocsi ára. (Például: 1971: havi kereset 
1800–2000 Ft, használt Zaporozsec 35 000 Ft; 1974: havi ke-
reset 2200 kb. az új Zsiguli 80 000 Ft) Az autók fenntartása 
azonban nem okozott akkora gondot, az akkori benzinárak 
mellett, egyéb kötelező költség híján, ez vállalható volt. „De a 
fizetésből fenn lehetett tartani lakást, kocsit is. Az ember meg 

201 Interjúalany: L. L., 2008. Készítette: Karlaki O.
202 Kapitány–Kornai–Szabó: Közgazdasági Szemle 1982–83. 321. o.
203 Interjúalany: F. J., 2009. Készítette: Darázs Richárd.
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tudott élni, a napi élelemre jusson, nem volt gond. Ezt úgy ké-
nyelmesen meg lehetett oldani, de ennél többet semmit.”204

„Eleinte tele tankoltunk. Ahogy emelkedett a benzin ára, úgy 
csökkent a tankolás mértéke, de ez inkább a ’90-es évekre 
jellemző.”205

Az autótulajdonosok nagyobbik csoportjánál a nehezen 
megszerzett első autó képviselte a „család autóját”. Évekig 
szolgálta őket, addig használták, míg az már csak alkatrész-
nek volt eladható. Akiknek azonban volt anyagi fedezetük, 
beállhattak a néhány évenkénti váltásra. Mikor átvették a 
Merkúrnál az autót, már beadták igénylésüket egy újabbra, 
számolva azzal, hogy várni kell rá. Ezzel folyamatosan biz-
tosították az autó cseréjét. S ehhez igazából csak az első autó 
megvásárlásánál kellett nagyobb befektetést tenni, mert az 
autók nagyjából tartották az árukat, tehát eladni is jó áron 
tudták. Ők bevallottan nem csak a fizetésükből éltek, hanem 
másból is származott jövedelmük, ezért tudták ezt megten-
ni (háztáji, kisipar, seftelés). „Igaz, hogy rengeteg munka árán 
volt biztosítva, amit nemcsak a munkahelyen, hanem más jel-
leggel is elkövettünk, azért tudtunk üdülni elmenni, külföldi 
kirándulásokra. Nagy seftelések voltak akkor a törököknél, de 
nem a vásárlás volt az első számú, az csak másodlagos. De ha 
mód volt rá, azzal is csökkentettem a költségeimet.”206

Viszont egyáltalán nem volt párhuzamosan több autójuk. 
Még mielőtt megkapták az újabbat, eladták a régit. Hisz az 
új autó második részletét be kellett fizetni, és kettőt nem is 
tudtak volna fenntartani.

 Azonban az első autóhoz, melyet teljesen magukénak 
tudhattak, nagyon erős érzelmi kötődés, nosztalgikus em-
lékezés fűzi mindegyik autótulajdonost, legyen az használt 
vagy új gépkocsi. Mára mindegyik család több autón túlesett, 

204 Interjúalany: Cs. K., 2004. Készítette: Karlaki O.
205 Interjúalany: L. H., 2004. Készítette: Karlaki O
206 Interjúalany: L.M., 2004. Készítette: Karlaki O.

de mindenhol csak egyet neveztek meg, amely a „legautóbb” 
volt. Családtagnak titulálták, erről őrzik a legtöbb fotót, leg-
szívesebben erre emlékeznek, s ez nem függ össze az autó 
műszaki színvonalával, hiszen azóta jobb műszaki állapotú 
autóik voltak. Ebben benne van az akkori elégedettségük, és 
az az új lehetőség, melyet az autó akkor biztosított. „Hát tud-
ja, aki először ül autóba, annak minden csodálatosnak tűnik. 
Beültem, megtetszett, ugye, ez volt az első, s ilyen vonatkozás-
ba ez nagyon vonzóvá tette… Amikor Trabantunk lett, azt ah-
hoz tudnám hasonlítani, mint amikor albérlet után saját háza 
lenne.”207

 Az autó luxus voltát ma már megkérdőjelezik, azonban 
szívesen emlékeznek arra, hogy akkor egy kicsit kitűntek a 
környezetükből. Ezzel irigyeket is szerezve maguknak, mert 
olyan dolgot tudnak felmutatni, – egy Autót! – amit a mun-
kájukkal értek el, s bár elvileg másnak is volt rá lehetősége, 
mégsem volt általános. „Az embernek, ha volt egy ilyen autója 
[Zsiguli], akkor a felső kasztba érezte magát. Nem sok kaszt 
volt. De mivel kevés autó volt, ettől jobb módúnak érezhettük 
magunkat. Az ismeretségi körbe senkinek sem volt ennél jobb 
autója. A főiskolán a Jola barátnőm milyen úrinőnek számított 
még Trabanttal is, mert a szülei néha kölcsön adták. Hát ez 
óriási nagy dolog volt, főiskolás, ráadásul nő, s kocsival jár.”208

A tulajdonosok nagyon büszkék voltak járműveikre, s 
mindig az aktuális márkát dicsérték, amellyel éppen rendel-
keztek. Ezzel is saját választásukat igazolták, akkor is, ha nem 
sokkal később elégedetlenül lecserélték. Kialakult mindenki-
nél, melyik típust szereti a legjobban. Akinek módjában állt, 
az kísérletezett a különböző márkákkal, de ma mindenki egy 
mellett teszi le a voksot. „Igen, mert mégis rájöttem arra, hogy 
a Wartburg az jó, jó, de nem az igazi. Igazibb a Zsiguli.”209

207 Interjúalany: J. Cs., 2004. Készítette: Karlaki O.
208 Interjúalany: Cs. K., 2004. Készítette: Karlaki O.
209 Interjúalany: L. M., 2004. Készítette: Karlaki O.
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Többen megemlítették a vagyonelhallgatást mint jellem-
ző és követendő viselkedést. Az autót azonban nem lehetett 
eltitkolni, ezért inkább büszkék voltak rá, azt is hangsúlyoz-
va, hogy a szomszédnak is telne rá, ha másképp osztaná be a 
pénzét.

A gépkocsi, még ha esetleg mindennapi használatban 
is volt, ritka és féltett „jószágnak” számított. Általában a férj 
rendelkezett felette, ő döntötte el, mikor használják, akkor is, 
ha másnak is volt a családban jogosítványa. Jellemzően a férfi 
vezető volt az általános, a közfelfogás számára is. Külön ki-
emelték a női vezetővel, vevővel kapcsolatos emlékeiket. „Még 
én mentem az autóért. Nevette is, hogy uramatyám, az asszony 
jön autót venni. Tud vezetni egyáltalán?”210 „Jött egy nő, meg-
látta, megtetszett neki és egyből kérdezi: mennyi. Nem akartam 
elhinni, egyedül nő autót venni, meg alkudni, minden...”211

Ha jutott hely, akkor a bérház alatti garázsban, egyébként pe-
dig a ház előtti parkolóban állt az autó, nem kis aggodalmat 
okozva ezzel a tulajdonosoknak, hogy valami baja eshet, jól-

210 Interjúalany: J. T-né, 2004. Készítette: Karlaki O.
211 Interjúalany: L. L., 2008. Készítette: Karlaki O.

lehet az ilyesmi elenyészően ritkán fordult elő. Mindenkinek 
megvolt a maga helye, amit illett tiszteletben tartani. 

Az autó karbantartása, tisztogatása is inkább a férfiak 
dolga volt. S az aggodalom miatt előfordult, hogy csak sze-
zonálisan használták. „De télen nem használtuk, ponyva volt. 
Nagy veszekedések árán azért mentünk vele. De minden bajom 
volt, mert én annyira sajnáltam, hogy a hólé…”212

Akik maguk is meg tudták szerelni az autót, extrákkal is 
ellátták, például: index-visszajelző, hátsóablak-fűtés, és egyéb 
vezetést segítő megoldások. A becenevek, mint Zsiga, Varnyú 
az autó nevéből adódtak, vagy rendszámból, mint ZiZi (ZZ), 
esetleg az autó „születésnapjából”: „Pesten vettem át. Ez 1974. 
április elsején, Hugó napján volt, innen a neve.”213

Nem volt jellemző, hogy kölcsön adják, családon belül 
sem, barátoknak is csak ritkán. Ezt a fajta szívességet nem is 
merték kérni. „Nem is volt olyan nagy divat egymástól ilyet 
kérni, mert mindenki félt, ha a másik autójával történik vala-
mi, azzal elszámolni.”214

A gyerekek sem vezethették, legfeljebb egy-két alkalommal 
gyakorlásképpen, amikor a jogosítványt szerezték. Később 
szívesen a gyerekeknek adományozták volna a régi 10-15 
éves autókat, azonban ők már újabban gondolkoztak, nem 
vállalták ezeket a régi „szocialista autókat”. Ezért a család fájó 
szívvel, de megvált a kiszolgált „rokontól”.

Az általam megkérdezettek körében az autóvásárlás egy-
ben életciklus-váltáshoz kötődik, a közös páros életük meg-
kezdéséhez. Éppen ezért nem az autó jelentett önmagában 
életmódváltást. A felnőtt, munkával eltöltött éveiket már 
autótulajdonosként élték. S mivel fiatal házasként jutottak 
hozzá, egész nyugdíjas korukig folyamatosan volt gépkocsi a 
családban, illetve van ma is, a még aktív korúaknál. Amit biz-

212 Interjúalany: J. Cs., 2004. Készítette: Karlaki O.
213 Interjúalany: L. M., 2004. Készítette: Karlaki O.
214 Interjúalany: Cs. K., 2004. Készítette: Karlaki O.
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tosan adott (az autóbirtoklás), az a mobilitás lehetősége, amit 
ki is használtak. „Amíg Trabant volt, nem szálltunk vonatra 
sosem.”215 Valószínűleg az utazás gyakoriságát sűrítette meg 
mind a telekre járás, mind szabadság céljából. Hisz elmondá-
saik alapján azelőtt is jártak a kiskertbe, vagy utaztak vonat-
tal, busszal a közeli országokba. A telek viszont mindenkinek 
egy korábbi tulajdon volt, nem az autó miatt vették, inkább 
fordítva.

Az interjúalanyaim több generációt képviselnek, de mind-
annyian hasonló emlékekkel bírnak az autó kapcsán a kér-
déses közel húsz évről. A változásokról egyöntetűen a ’80-as 
évek végétől szólnak, ekkor emelkedő benzinárak, több autó, 
sok „lestrapált nyugati roncs” megjelenéséről számolnak be, s 
hogy már nem volt olyan presztízse a keleti csodáknak sem, 
azonban még mindig ezt lehetett újonnan beszerezni. „Mert 
ezt lehetett leghamarabb megkapni, meg a legolcsóbb is. Lada 
lett volna vagy Skoda, de azokra sokat kellett várni. Ezt hamar 
adták, ezt a PVC Jaguárt. Pöfög, gurul, többet érsz, ha gyalog 
mégy. De ezt határoztuk el. Először a feleségem nem akarta, 
mert szégyellte, hogy Trabant. Ciki volt ez 1987-ben.”216 
„Míg korábban, 1968 előtt a magas árak és a visszatartott kíná-
lat elsősorban a gépkocsivásárlást fogta vissza, addig a későbbi 
időszakban – 1970-és 1979 között, amikor az autóállomány 
majdnem négyszeresére nőtt – a gépkocsi-alkatrészek, a javító 
szolgáltatások, az üzemanyag ár- és díjpolitikája […] a gépko-
csi használatát korlátozta.”217

Az egykori „szocialista autók” tulajdonosai azonban 
(napjainkban) az új autó vásárlásakor már csak nosztalgiáz-
nak/nosztalgiáztak a régi típusokon, mindenképpen nyugati 
márka mellett döntöttek. A férjek ezt mind a feleségeik nyo-

215 Interjúalany: L. H., 2004. Készítette: Karlaki O. 
216 Interjúalany: L. H., 2004. Készítette: Karlaki O.
217 Hoch Róbert-Kovács Ilona-Ördög Miklós: Fogyasztás és jövedelem; 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982: 157. o.

másának tudták be. Saját állításuk szerint ők szívesen vettek 
volna egy jó állapotú keleti autót. De mégsem tették… Marad 
helyette a hálás nosztalgia:
„Hozzánk nőtt azért. Nem siratjuk, de mindig emlegetjük Rá-
rót [Trabant]. Annyi előnye volt, hogy nem kell rá várni, mint a 
vonatra például. Csak benzint kell bele tölteni, az volt a lényege 
ennek. Mindenki leszólja, de nem volt vele gond.”218

„És meg kell, hogy mondjam, szeretettel gondolok vissza rá. Az 
akkori életszínvonalhoz képest, meg a motorkerékpár után, egy 
az, hogy már zárt volt, nem porozódott az ember rajta, meg 
négy kereke volt, többen elfértünk... Szerettem, mert gyakorla-
tilag az életünket kisegítette.”219

„Nekem érzelmileg egyetlen autó sem állt olyan közel, mint 
a régi, a legelső. Azt szerettem, mert jó volt, megbízható, egy 
négytagú családnak bőven elég.”220

Jellemzően viszont, aki egyszer autótulajdonos lett, ra-
gaszkodott ehhez az életformához, az autó nyújtotta kénye-
lemhez. Hisz az autóvásárlással egy új életmódot is választott. 

218 Interjúalany: L. H., 2004. Készítette: Karlaki O.
219 Interjúalany: J. Cs-né, 2004. Készítette: Karlaki O.
220 Interjúalany: Cs. K., 2004. Készítette: Karlaki O. 
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Az autó biztosította mobilitást eleinte ritkábban, majd egyre 
jobban kihasználva szervezték életüket. Történeteik keretét a 
szocialista Magyarország adta, s ezen belül élték meg a min-
dennapi élet, például a lakásszerzés, munka, gyereknevelés és 
az autóvásárlás különböző lehetséges változatait. Ez utóbbi – 
ma már megváltozott – lehetőségeiről, vevő és eladó játszmái-
ról adtak számot emlékeikben. Elbeszéléseik néhol egymásba 
csengnek, összekapcsolódnak, máskor pedig kiegészítik egy-
mást. Sokak számára ezek még ismerősek, de van, aki csak a 
szülei, nagyszülei elbeszéléseiből ismerheti meg. 
„Az életmód mindenekelőtt válaszol a társadalom teremtet-
te, nyújtotta feltételekre, a társadalom kihívásaira. E reaktív 
válaszoló jelleg mellett azonban nem kevésbé fontos, hogy az 
életmód egyszersmind provokatív, kihívó szerepet tölt be: a 
szükségletek bővülésével szüntelenül új leckét ad fel a társada-
lom számára. Tehát nemcsak a társadalom csinál valamit az 
emberrel, hanem az ember is a társadalommal.”221

221 Hanák Katalin: Életmódmodellek-életmódminták. Forrás: Életmód 
modellek és minták, Budapest, 1984. 18. o.
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VI. 2. Trabi, Varnyú, Kispolszki, Zsiga…

A kutatás során felvett interjúk hozták a statisztikai évköny-
vek adatait, és összecsengtek az úgynevezett közhelynek mi-
nősíthető általános vélekedésekkel is, amelyek az autótulaj-
donlással függtek össze. Holott a kiválasztás szempontjait 
ezek figyelembe vétele nélkül alakítottuk ki. De érdekesség-
képpen ezeket is megosztjuk, mint afféle újkori anekdotákat. 
(Az interjúktól függetlenül ezért készítettünk egy kérdőívet, 
hogy vélekedésük szerint volt-e összefüggés a gépkocsi már-
kája és a tulajdonos lakó- és anyagi helyzete között. S ezt csak 
azért iktattuk be, mert maguk az interjúalanyok is utaltak 
erre többször.) Megkérdeztünk kontrolként olyan személye-
ket, akik a kérdéses időben nem rendelkeztek autóval. 
S íme, a kontrollszemélyek vélekedése szerint:

A Trabant: az abszolút népautó, munkásemberek vették, akik 
lakótelepen éltek, vagy kistelepülésen, ennél többre nem fu-
totta. 

Wartburg: vagy vidéki, vagy vidékről származó embereké, 
akik a telekre járáshoz, mezőgazdasági termékek cipekedésé-
re használták, és kalapot hordtak (sic!). 

Zsiguli: a városi középréteg – pl. középvezetők, jól fizetett 
szakmunkások esetleg idősebb értelmiségiek – autója, akik-
nek már fontosabb a megjelenés, és ezt meg is tudták fizetni, 
vagy pedig pártvonalon mozogtak. 

Kispolski: fiatal, értelmiségi házaspár, esetleg egyedülálló nő.

Skoda: idősebb, megfontoltabb személyek, vidékről származó 
városlakók, vagy kisvárosi középvezetők. 

Zaporozsec: túlélő autó, inkább vidéken használták. 

Dacia: a vonalvezetése miatt tehetősebbek, akik gyorsan au-
tóhoz akartak jutni. 

Moszkvics: vagy pártfunkcionáriusok, vagy igazgatók. 

A meglepetés az volt, hogy a megkérdezett személyek tény-
leges tulajdonlásai is nagyjából megegyeznek ezzel a leírással 
(a kalap is!). S az interjúalanyok egymásról is hasonlóan vé-
lekedtek.
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Képek jegyzéke

Már a fejezetek készítése során felmerült a dilemma: kell-e képjegyzék a képeskönyvhöz, vagy sem? A képek jó részénél lényegtelen, hogy 
pontosan hol és mikor készültek, viszont más képek-képsorozatok esetében fontos információértékkel bír mindez. Már amennyiben 
birtokában vagyunk az információknak.

A képjegyzék összeállítását más is nehezítette. Legfőbbnek azt tartottuk, hogy a forrást minden esetben jelöljük valamiképpen. Mindezt 
archívumok, gyűjtemények estében az intézmények, fotósok esetében a teljes név megadásával tettük. A privát jellegű képek esetében 
viszont – az anonimitást szem előtt tartva – rövidítettük a családneveket. A családi képeknél legtöbbször ezen kívül más információt 
nem is tüntettünk fel, részben mert általában lényegtelen lett volna, részben mert a lényeges információk a szövegkörnyezetből úgyis 
kiderülnek. A különböző intézmények és fotósok gyűjteményéből származó fényképek esetében próbáltunk minden rendelkezésünkre 
álló információt közölni: forrás, helyszín, évszám; főleg amikor ennek értelmét láttuk. Mint az alábbiakból kiderül, jónéhány esetben 
igen kevés információ ismert az adott képről, ám azokra – szerencsés esetben, például a környezet és tárgykultúra figyelembevételével 
– következtetni lehet.

Egy sok vitát kiváltó eset is az információhiánynak köszönhető. Ismerőseink körében, valamint egy internetes közösségi oldalon is 
jelezték: a könyv 48. oldalának alsó felében elhelyezett kép valószínűleg nem a városban készült. És valóban, nehéz lenne elképzelni ezt 
a városrészletet a Miskolcon, viszont nem volna könnyű kérdés, vajon hol is készülhetett a fotó? Ez is, több mással együtt, egy levéltárból 
került elő, miskolci képekkel együtt, ám sem a pontos évszámra, sem a helyszínre vonatkozólag nincs egyéb fogódzónk. Mindenestre 
érdekes vitát gerjesztett mindez, ami nem az olvasókat bevonandó játékból eredő szándékos hiba volt. Talán nem is létezett a fejezetben 
épp ezzel – valamint több más képpel – bizonyítani kívánt Babakocsiváros? A Babakocsiváros talán nem is helyhez, mint inkább egy 
bizonyos korszakhoz köthető? Nos, talán a miskolciak más városokba is eljuthattak, talán a máshol születettek Miskolcra is eljuthattak, 
vagy talán egy babakocsi-országról kellett volna értekeznünk...

Címlap – buli az Avason, háttérben az épülő egyetemmel (forrás: M. Albert)

Előszó
7. oldal – Észak-kiliáni lépcsőház díszítése (saját felvétel)
9. oldal fent és lent – Rockfesztivál a DVTK stadionban, 1987 (forrás: Farkas Gyula)
10. oldal bal hasáb – Koncz Zsuzsa a DVTK stadionban, 1969 (forrás: Farkas Gyula)
10. oldal jobb h. – Rockfesztivál a DVTK stadionban, 1987 (forrás: Farkas Gyula)
11. oldal – Edda-koncert a Sportcsarnoknál, 1980 (forrás: Farkas Gyula)
12. oldal – a vasgyár az Avasról, 1959 (forrás: Farkas Gyula)



I.1. A változó város 
15. oldal – Kilián lakótelep (forrás: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár)
16. oldal – Dankó Pista u. 1974-ben (forrás: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár)
17. oldal – Selyemrét, 1962 (forrás: Farkas Gyula)
18. oldal fent – Észak-Kilián (forrás: F. Gábor)
18. oldal lent – (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
19. oldal – Kilián lakótelep (forrás: F. Gábor)
21. oldal – az Avas-déli lakótelep 1977-ben (forrás: Farkas Gyula)
22. oldal – Marx tér, a mai Újgyőri főtér 1986-ban (forrás: Farkas Gyula)
24. oldal – Selyemrét, 1960 (forrás: Farkas Gyula)

I.2. Az eltűnt belváros nyomában
25. oldal – az Ady-híd környéke, Bajcsy-Zsilinszky utca a Pece-patakkal, 1954 körül (forrás: Farkas Gyula)
26. oldal – az Ady-híd környéke, Bajcsy-Zsilinszky utca a Pece-patakkal, 1958 (forrás: Fojtán László)
27. oldal – Búza tér, 1963. (forrás: Farkas Gyula)
28. oldal – a Hodobay-telep környéke a Búza téri templommal, 1977 (forrás: Farkas Gyula)
29. oldal – a Petőfi tér környéke, 1977 (forrás: Farkas Gyula)
30. oldal bal h. – Széchenyi utca, 1963 körül (forrás: Farkas Gyula)
30. oldal jobb h. – Kazinczy utca, 1961 körül (forrás: Farkas Gyula)
31. oldal – Régiposta utca a Pecével, 1961 (forrás: Farkas Gyula)
32. oldal – Széchenyi és Szentpáli (volt Beloiannisz) utca a régi Centrum sarkával, 1971 (forrás: Farkas Gyula)
33. oldal – a régi villanyrendőr a Széchenyi-Szemere utcák kereszteződésében (forrás: MVK archívuma)
34. oldal – a régi Béke étterem a Széchenyi utcán, a mai Pátria-tömb helyén, 1957-58 (forrás: Farkas Gyula)
35. oldal – Széchenyi utca, az Állami Áruház a Sötétkapu mellett, 1960-61 (forrás: Farkas Gyula)
36. oldal – a régi zsinagóga a Palóczi utcában, háttérben a református templommal, 1963 (forrás: Farkas Gyula)
37. oldal – Toronyalja utca, a háttérben az Avasi templommal, 1959 (forrás: Farkas Gyula)
38. oldal – Erzsébet tér, 1957 körül (forrás: Farkas Gyula)
39. oldal – a fedetlen Szinva, háttérben a Herman Ottó Múzeummal és az Avasi templommal, 1954 (forrás: Farkas 
Gyula)



40. oldal – a régi Vörösmarty és Bors vezér utca, a mai Corvin és Uitz Béla utca környéke, háttérben a Lottóházzal, 
a villanyrendőrrel szemközti sarkon (forrás: Farkas Gyula)
41. oldal – a mai Corvin és Dankó Pista utca környéke, 1964 (forrás: Farkas Gyula)
42. oldal bal h. – Ady-híd, 1964 (forrás: Farkas Gyula)
42. oldal jobb fent – Széchenyi utca a mai Centrum Áruház környékén, 1969-70 (forrás: Farkas Gyula)
42. oldal jobb lent – az épülő Corvin utca háttérben a Centrum Áruházzal, 1970-es évek (forrás: Farkas Gyula)

I.3. Babakocsiváros 
43. oldal – a Sötétkapunál, a ’60-as évek végén, ’70-es évek elején (forrás: Fojtán László)
44. oldal fent – a Deák téren (forrás: B. család)
44. oldal lent – a Széchenyi utcán (forrás: Farkas Gyula)
45. oldal fent – Szinva híd, a Diósgyőr villamos-végállomásnál, a ’60-as évek végén, ’70-es évek elején (forrás: Fojtán 
László)
45. oldal lent – a Dél-Kiliánban (forrás: F. család)
46. oldal – a Csanyikban (forrás: BAZ Megyei Levéltár)
47. oldal fent – (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
47. oldal lent – (forrás: M. család)
48. oldal fent – Felszabadítók útja, a mai Csabai kapu (forrás: Farkas Gyula)
48. oldal lent – lásd a bevezetésben (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)

I.4. A jövő városa
49. oldal fent – (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
49. oldal lent – (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
50. oldal – (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
51. oldal bal és jobb h. – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
52. oldal – (forrás: B. Kálmán)
53. oldal bal h. – (forrás: B. Kálmán)
53. oldal jobb h. – (forrás: B. Kálmán)
54.. 55. és 56. oldal fent – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
56. oldal lent – 1977-78. (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)



II.1. Nyolc óra munka
57. és 58. oldal – (forrás: B. Árpád)
59. oldal – (forrás: F. Gábor)
60. oldal – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
61. oldal – (forrás: F. Gábor)
64. oldal – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
65. oldal – (forrás: F. Gábor)

II.2. Bányászok, nehéz- és könnyűipari munkások, vendéglátósok
69. oldal – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
70. oldal – (forrás: J. János)
71. oldal bal h. fent és lent – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
71. oldal jobb. h. – (forrás: J. János)
72. oldal – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
73. oldal bal h. – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
73. oldal jobb h. – (forrás: B. Árpád)
74. oldal fent – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
74. oldal lent – (forrás: B. Árpád)
75. oldal – (forrás: B. Árpád)
76. oldal fent – (forrás: Farkas Gyula)
76. oldal lent – (forrás: B. Kálmán)
77. oldal bal h. – (forrás: B. Kálmán)
77. oldal lent középen – (forrás: K. család)
77. oldal jobb. h. – (forrás: B. Kálmán)
78. oldal – (forrás: F. József)

II.3. Éljen május elseje!
79. oldal bal fent – (forrás: B. Árpád)
79. oldal bal lent – (forrás: B. Árpád)
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79. oldal jobb h. – (forrás: Herman Ottó Múzeum archívuma)
80. oldal – (forrás: B. Árpád)
81. oldal – (forrás: B. Kálmán)
82. oldal fent – (forrás: B. Árpád)
82. oldal bal h. lent – (forrás: B. Árpád)
82. oldal jobb h. lent – (forrás: F. József)
83. oldal bal h. fent – (forrás: B. Árpád)
83. oldal bal h. lent – (forrás: B. Árpád)
83. oldal jobb h. – Felszabadítók útja a Népkertnél, 1985 (forrás: Farkas Gyula)
84. oldal – Széchenyi utca, 1962. május 1. (forrás: Farkas Gyula)

III.1. „Nagy derbik voltak!”
85. oldal – (forrás: B. Kálmán)
86. oldal – Abaúj népe című lap, évszám nélkül (forrás: Cs. Emil)
87. oldal – (forrás: P. Aladár)
88. oldal bal h. – (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
88. oldal jobb. h. – (forrás: Cs. Emil)
89. oldal bal h. – (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
89. oldal jobb h. – Szemere utca,1954 (forrás: Farkas Gyula)
90. oldal – (forrás: Cs. Emil)
91. oldal fent és lent – A „Munkás” pályán (forrás: P. Aladár)
92. oldal – a jégpálya a Népkertben, 1970 (forrás: Farkas Gyula)
93. oldal – (forrás: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár)
94. oldal és 95. oldal bal h. – a DVTK stadion lelátójának építése, 1968 (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)
95. oldal jobb. h. – MHSZ kiadvány, 1959 (forrás: Farkas Gyula)
96. oldal három képe és a 97. két képe a bal hasábon – motorverseny a Bábonyi-bércen, 1959 (forrás: Farkas Gyula)
97. oldal jobb hasáb két képe – háztömb körüli verseny, Hunyadi utca, 1954 (forrás: Farkas Gyula)
98. oldal – Ady-híd–Széchenyi utca sarok, 1955 (forrás: Farkas Gyula)
99-100. oldal – Repülőtér, 1957 (forrás: Farkas Gyula)



III.2. Sportbarátság
101-108. oldalak képei – (forrás: Cs. Emil privát gyűjteménye)

III.3. „NBI/B-ben játszott a Miskolci Vörös Meteor”
109-112. oldalak képei – (forrás: K. Gyula privát fotógyűjteménye)

III.4. „Az 150 kiló”
113-116. oldalak képei – (forrás: J. János privát gyűjteménye)

IV.1. „Szórakozzon kulturáltan”
118. oldal – (forrás: B. Kálmán)
119. oldal – (lásd: borító)
120. oldal és 122. bal lent, ill. jobb fent és lent – (forrás: B. Kálmán)
122. oldal bal fent – (forrás: Új Bányamécs Baráti Kör gyűjteménye)
124. oldal és 125. bal h. – brigádnapló belső borítója, és egyik lapja (forrás: K. Gyula)
125. oldal jobb h. – (forrás: F. József)
126. oldal bal h. – (forrás: Cs. Emil)
126. oldal jobb h. – (forrás: F. József)

IV.2. Egy kirándulás képei
128-134. oldalak képei – (forrás: OMM Kohászati Múzeuma)

V.1. „Jaj, úgy élvezem én a strandot!”
135. oldal – (forrás: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)
136. oldal – (forrás: F. Gábor)
137. oldal – az Avas Szálló kerthelysége, 1958. (forrás: Farkas Gyula)
138. oldal fent és lent, ill. 139. oldal – (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
140. oldal bal h. – az Avas Szálló táncterme az ’50-es években (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
140. oldal jobb h. – (forrás: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)
142. oldal – 1947. V. 9. (forrás: Szén és Acél című lap)
143. oldal – a XI. Filmfesztivál táblája a Villanyrendőrnél, 1970 (forrás: Farkas Gyula)



144. oldal – a tapolcai strand, háttérben a Juno Szállóval, 1978 körül (forrás: Farkas Gyula)
145. oldal fent – a diósgyőri strand 1952-ben, háttérben a várral (forrás: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár)
145. oldal lent – strandfürdő Tapolcán (forrás: F. Gábor)

V.2. Liebe Gäste!
146-160. oldalak - (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)

V.3. „Saját számunk nem volt, mi rendes szórakoztató zenészek voltunk”
161-168. oldalak képei – (forrás: H. Péter privát gyűjteménye)

VI.1. Népmobil anno
169. oldal – (forrás: P. Géza)
170. oldal – parkoló a tapolcai Termálfürdő előtt, 1975 körül (forrás: Fojtán László)
173. oldal – használtautópiac a Szeles utcán, 1960-as évek (forrás: Fojtán László)
175. oldal – amerikai autó a Hunyadi utcán, 1963 (forrás: Farkas Gyula)
176. oldal – (forrás: J. T.)
177. oldal – (forrás: F. József)
180. oldal – (forrás: G. család)
181. oldal – forgalom és parkoló a Szemere utcán, 1980-81 körül (forrás: Farkas Gyula)
182. oldal – autóforgalom a Széchenyi utcán a Villanyrendőrnél (forrás: Farkas Gyula)
183. oldal fent – parkoló a Tizeshonvédon, 1977 (forrás: Farkas Gyula)
183. oldal lent – autók a mai Vörösmarty utcán, az 1970-es évek környékén (forrás: Farkas Gyula)
184. oldal – (forrás: M. Piroska)

VI.2. Trabi, Varnyú, Kispolszki, Zsiga
185. oldal – (forrás: F. József)
186. oldal – sorsjegyárus Wartburggal a Centrum Áruház előtt (forrás: BAZ Megyei Levéltár)
187. oldal bal h. – Műszaki Könyvkiadó, 1974 (forrás: K. Orsolya)
187. oldal jobb h. fent – 1981 körül (forrás: Farkas Gyula)
187. oldal bal h. lent – (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
188. oldal bal h. fent – (forrás: K. Sándor)



188. oldal bal h. lent – 1976 (forrás: B.-A.-Z. Megyei Levéltár)
188. oldal jobb h. fent – parkoló Pobeda/Pobjeda és DKW márkájú autók az Avas Szálló előtt, 1960 (forrás: Farkas 
Gyula)
188. oldal jobb h. lent – parkoló autó az Eszperantó téren a Szent Anna templommal szemben, 1967 körül (forrás: 
Farkas Gyula)

Hátsó borító, belül – az Észak-Keleti Átjáró Egyesület projektjeinek, rendezvényeinek logói

Hátsó borító, kívül 
Bal – Miskolc-térkép a Villanyrendőrnél, 1963 (forrás: Farkas Gyula)
Jobb – forgalom a Széchenyi utcán a Villanyrendőrnél (forrás: MVK archívuma)

Könyvjelző – az Avas Szálló, 1962 (forrás: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár)





„… A villanyrendőr az egész objektum: a jelzőlámpák és az 
ürgetorony. […] Amikor már nagyobb volt a forgalom, ott 
volt benne az ürge reggeltől délutánig. Váltották egymást.” 

„Ott, hát, én eléggé csavargó életmódot folytattam közép-
iskolás koromban, mert sokat mentem. Főutcán volt a  
Forint, […] a Városháztéren volt a Dominó nevű elhíre-
sült presszó, és akkor ott tanyáztunk minden délután. […]  
Forint volt, igen, a színház oldala a villanyrendőrtől a Vá-
rosház térig. És akkor az volt a Korzó egyébként. Ott min-
denki megtalált mindenkit. […] Fillér ez nem volt annyira...  
én nem emlékszem, de a Forint az Forint volt. Meg a Vil-
lanyrendőr. Ugye, ezek voltak a találkozási helyek, pontok. 
Meg a Dominó.”

„Marha keveset [jártam be a városba az egyetemről]. Ami-
kor randevúra mentem, mert az mindig a Villanyrendőrnél 
volt. Az volt a fix pont. Hát, néha moziba, színházba. Csak 
úgy sétálni, úgy ritkán, annyira nem volt szép az a belváros.  
[…] és ott állt mellette egy másik lány, az pedig a [későbbi] 
feleségem volt. De jó volt, mert vele lehetett beszélgetni, 
táncoltunk ugyan, de aztán beszélgettünk majdnem reg-
gelig, nem is táncoltam mással, ő sem. Így, elsőre. Aztán 
utána Villanyrendőr meg minden. Így ismerkedtünk meg.”
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