Úr és szolga a történettudomány egységében – Társadalomtörténeti tanulmányok.
In Memoriam Vári András (1953–2011)
Lords and Servants in History’s Unity: Studies on Social History.
Szerkesztette / Edited by: Gyulai Éva. ME BTK TTI, Miskolc, 2014. pp. 176–184.

Rabszolgák vagy megbecsült alkalmazottak? –
az ózdi gyárvezetés és az üzemi munkások viszonya
a 20. század első felében∗
NAGY Péter
Slaves or valued employees? The relationship between
factory leaders and labourers in Ózd, 1900–1950
The Rimamurány-Salgótarján Steel Works Ltd. (RMST) was the largest metallurgical firm in Hungary. Its leaders considered the labourers’ living standard to
be very good, because they factory gave them a high payment, social benefits and
the workers lived in modern houses in a housing estate. The firm established a
swimming pool, a modern hospital and the RMST maintained high-quality cultural institutions in Ózd. From another perspective, the labourers lived like slaves
in Ózd. The social democrats and the newspapers of trade unions rated the circumstances of working very poor, and the labourers’ payment too low. They
claimed that the leaders of the factory made the functioning of ironworkers’ trade
union and Social Democrat Party in Ózd difficult. In my opinion the ironworkers
had a good standard of living in Ózd, for example they received average payment,
and they benefitted from the welfare policy of RMST. On the other hand, the trade
unions and Social Democrat Party were unable to work effectively because of the
leaders of the company.
*
A 20. század első felében az ózdi vasgyár az ország egyik legmeghatározóbb ipari
cégének, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-nek (Rima, RMST) egyik telephelye volt, amely több ezer alkalmazottnak adott munkát. A kérdéses korszakban az
általam vizsgált források alapján két különböző kép rajzolódik ki a munkások életéről, a gyárvezetéshez fűződő kapcsolatukról. A gyárvezetés által kiadott ismertetőkből, a környékről és a cégről született korabeli hivatalos monográfiákból, a helyi
sajtótermékekből az sugárzik, hogy a helyi dolgozók viszonylag jó színvonalon éltek
az országos átlaghoz viszonyítva, természetesen a gyárvezetők jóvoltából. A vezetők
és munkásaik egyfajta patriarchális viszonyban voltak, a cég irányítói – jó gazdaként – mindent megadtak alkalmazottaiknak. A források másik része azonban ezzel
ellentétes mondanivalót közöl. A szakszervezet országos lapjából, a szociáldemokrata párt irataiból, a Népszava cikkeiből és a népi szociográfusok dolgozataiból az
világlik ki, hogy a munkások, akiket a szociáldemokrata napilap következetesen a
„Rima rabszolgáinak” nevez, nagyon rossz élet- és munkakörülmények között ten∗

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
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gődtek.1 A gyárvezetés továbbá tudatosan atomjaira robbantotta szét a helyi társadalmat, hogy így megosztva őket, elejét tudja venni bármilyen megmozdulásnak.2
A kétfajta narratíva összehasonlító elemzése által közelebb juthatunk a korabeli
valósághoz, megismerhetjük egy viszonylag zárt közösség életét, ahol – Szabó Zoltán szavaival – a vállalatvezetés volt az „a táj ura és a nép parancsolója”. Az üzem
alkalmazottai helyzetének több szempontú vizsgálatából kiderülhet: az ózdi munkások valóban rabszolgák voltak-e egy átjárhatatlan „kasztrendszerben”,3 vagy
meglehetősen jó színvonalon élő dolgozók, esetleg mindkét interpretáció tartalmaz
igazságot.
Legelőször érdemes az alkalmazottak által kapott munkabért vizsgálni. Az ózdi
gyári alkalmazottakra vonatkozó számításaimat összevetettem az országos bérátlaggal, az összevetésből kiderült, hogy az ózdi átlagfizetések – kisebb kilengésekkel
– a hazai átlag körül mozogtak. Az ózdi juttatások átlagos szintje 1919–1920-ban, a
Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ) munkabérbizottsága által összeállított
ideiglenes bérskálával összehasonlítva, országos viszonylatban a felsőbb kategóriákba tartozott. A fizikai dolgozók átlagbére Ózdon 1919–1924 között 4,30 korona
volt, amely még az iparági átlagos fizetéseknél is magasabb érték. 1925 és 1929
között az egy munkásra számított éves átlagbér a Rimánál 1387 pengő, ami megfelel az 1389 pengős országos ipari átlagbérnek.4
Az ózdi üzem munkásrétegeire vonatkozó, a gazdasági világválság idejéből
származó részletes adatokból nemcsak azt láthatjuk, hogy milyen különbségek voltak az egyes foglalkozási kategóriák bérezése között, hanem azt is, hogy a recesszió
hogyan érintette az egyes csoportokat, a gyárvezetés hogyan válaszolt a válságos
helyzetre. 1930. január 1-jén a napi átlagbér még 5 pengő 11 fillér volt, azonban a
juttatások ezután gyorsan zuhanni kezdtek. 1931. április 1-jén már csak 3,62 pengő
volt a napi kereset, ami a mélypontot jelentette. A következő hónapokban azonban
a juttatások valamelyest visszarendeződtek, s lassú emelkedésnek indultak, kisebb
visszaesésekkel.
A munkabérek mellett szükséges a béren kívüli juttatások elemzése is. Szabó
Zoltán szociográfiai tanulmánya szerint az üzem alkalmazottainak egyes csoportjai
között nagy különbségek alakultak ki, mindezt maga a részvénytársaság szervezte
így, tudatosan. Szabó véleménye alapján annyi réteg volt az ózdi gyári társadalomban, ahány állás és foglalkozás. Szerinte a vállalat így akarta megosztani alkalmazottait, mivel átjárhatatlan csoportokat, ún. kasztokat hozott létre az egyes rétegek
között. A Rima gondosan megtervezett szociálpolitikájával a fizikai állományt is
igyekezett megnyerni. A szociográfus véleménye szerinte a vállalat a dolgozókat
atomizált társadalommá tette, hogy ne tudjanak egységesen fellépni munkaadóik
ellen.5
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1. tábla: Az ózdi munkásrétegek napi keresetének változásai, 1930–1933 (P/fő)
The daily income of workers, 1930–1933
Időszak

Elő-

Szak-

munkások

Betanított

Tanulatlan

napszámosok

14–18 éves
munkások

Tanoncok,
inasok

Összes

1930 01 02

7,87

6,44

4,74

3,4

2,82

1,33

5,11

1930.04 01

7,87

6,44

4,74

3,41

2,75

1,18

5,15

1930 07 01

7,86

6,43

4,74

3,40

2,65

1,29

5,11

1930 10 01

7,88

6,44

4,74

3,38

2,79

1,31

5,20

1931 01 02

7,86

6,44

4,70

3,33

2,96

1,30

5,21

1931 04 01

5,51

4,50

3,29

2,36

2,09

0,93

3,62

1931 07 01

6,14

5,02

3,75

2,67

2,34

1,02

4,23

1931 10 01

6,12

5,02

3,69

2,66

2,35

1,02

4,13

1932 01 02

6,14

5,00

3,99

2,90

2,07

0,94

4,32

1932 04 01

5,88

5,00

4,01

2,90

2,08

0,81

4,37

1932 07 01

6,10

5,00

4,00

2,92

2,01

1,01

4,40

1932 10 01

6,01

5,00

4,02

2,90

1,95

1,03

4,41

1933 01 02

6,02

5,01

4,02

3,07

2,23

0,94

4,44

1933 04 01

6,05

5,02

4,07

3,04

2,13

0,95

4,46

1933 07 01

6,07

5,03

4,06

3,01

2,14

0,96

4,44

1933 10 01

6,09

5,01

4,02

2,99

2,28

0,97

4,41

Forrás: MOL Z 373 2. csomó 2. tétel

Szabó Zoltán véleményét a fenti táblázat számaival ütköztethetjük. Az 1930-as
évben Ózdon még kevéssé érződött a gazdasági világválság hatása, így itt még a
konszolidáció jellemzőit vizsgálhatjuk. Az egymás melletti foglalkozási szinteken
jelentős volt a fizetésbeli különbség, a felsőbb szint juttatásainak 70–80%-át kapta
a közvetlenül alatta álló csoport. A legtöbbet és a legkevesebbet keresőket tekintve
azonban hatalmas a különbség: az előmunkások bérének csak a 16,9%-át juttatták
az inasoknak, igaz, ők gyakorlati tanulóéveiket töltötték az üzem területén, ezért
nem tekinthetők ún. teljes jogú munkásoknak. A napszámosok alsóbb rétege a legjobban kereső osztály bérének 43,2%-ából, a betanított dolgozók csoportja pedig a
60,23%-ából élt. A gazdasági válság hatásai azonban néhány esetben észrevehetően
módosították az egyes kategóriák közti fizetési különbségeket, több szint között az
évek alatt zárulni kezd a jövedelmek közti olló. A betanított munkások 1930-ben a
szakmunkások bérének 73,6%-ára voltak jogosultak, s ez 1933 év végére 80,24%-ra,
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a tanulatlan rétegnél ugyanez a mutató 71,7%-ról 74,38%-ra nőtt. A legmagasabb
dolgozói fizetési egységbe tartozó előmunkásokhoz képest a napszámosok fizetése
60,23%-ról 66,21%-ra, illetve 43,2%-ról 49,1%-ra változott. A legkevesebb bérben
részesülőknél ezzel szemben negatív folyamat játszódott le. A fiatalkorúak jövedelme 1930-ban a napszámosok bérének 82,94%-át tette ki, ami 1933-ra 76,25%-ra
csökkent, a tanoncok keresete előbb a 14–18 évesek jövedelmének 47,16%-a, ez
később 42,54%-ra redukálódott, de az előmunkásokhoz viszonyított arány nem
változott jelentősen. Az adatokból alapján a napszámosok bérének átlaga korszakunkban jelentősen növekedett a többi munkásrétegéhez viszonyítva. Az is tény
azonban, hogy a vizsgált időszakban a csekély szaktudással rendelkező réteg felét
leszámolták a gazdasági válságra adott válaszlépésként. Az említett két tényező
együttes vizsgálata így azt feltételezi, hogy valószínűleg a napszámosok közül is a
kisebb keresetűeket bocsátották el szívesebben, mert valószínűleg ők kevesebb
szakértelemmel rendelkeztek. A létszám- és béradatok összevetése azt is tükrözi,
hogy a képzettebb munkások nagy része hajlandó volt elfogadni a jelentős arányú
bércsökkentést munkahelyének megtartása érdekében. A képzetlenebb dolgozók
leszámolása mögött gazdasági racionalitást sejthetünk. A Rima már a 19. század
második felétől megtett mindent, hogy megtartsa szakmunkásait, ezért a recessziók
idején kevésbé csökkentette juttatásaikat. Gyermekeiket is taníttatta, hogy később
tudásukat a vállalatnál tudják majd befektetni. Ez az elgondolás érvényesülhetett a
válságok idején is. Továbbá alacsonyabb termelésnél kevesebb betanított munkásra
volt szükség, ezért őket tömegesen számolta le az üzemvezetés. Természetesen ők
voltak a legszegényebbek az üzemi társadalomban, segélykiáltásuk jogos volt, ha
elveszítették munkájukat, vagy jelentősen redukálták bérüket. Hozzá kell tenni
azonban, hogy a betanított munkások meghatározó része ún. kétlaki munkás volt,
aki a környékbeli falvakból járt be dolgozni, és ha gyári kereset híján maradt, még
mindig volt lehetősége földjét művelni.6
A tisztek juttatásait is negatívan befolyásolta a recesszió. A Rima levéltárában
megmaradt bérstatisztikák alapján a mélypont 1932-re esett. A tisztek jövedelme
1932 októberében már csak 71,5%-a volt az 1930. évi bérnek, ám 1934-ben a létszámemelkedéssel arányosan lassan növekedni kezdett a fizetésük. A kezdeti állapotban nagy különbség volt a tisztviselők és a fizikai dolgozók átlagos jövedelme
között: egy szellemi alkalmazott bére hatszorosát érte egy munkás fizetésének. egy
munkás fizetésének. 1931-ben még tovább nyílt az olló, amely folyamat azonban
1932-1934 között visszájára fordult. 1934-ben a különbség már csak ötszörös volt.
Az újabb békeidőszakban, 1933 és 1938 között a bérek – néhány apró kilengéstől
eltekintve – szinte változatlanok maradtak, két réteg kivételével. Érezhető mértékben növekedett az előmunkások keresete, amely 1938-ban 1 pengővel volt magasabb, mint az 1933. év elején. A tanoncok bére pedig az időszak végén 50%-kal ért
többet, mint a recesszió idején, ami jelentős növekménynek tekinthető. A hazai
átlagos viszonyokhoz hasonlóan, néhány kategóriában Ózdon is kisméretű keresetcsökkenés volt tapasztalható a vizsgált időszakban, majd lassú visszarendeződés
következett. Figyelemre méltó, hogy a tanulatlan napszámosok keresete jórészt
változatlan maradt a válság időszakához képest, a fiatalkorú dolgozók fizetése pedig
6

VASS 1976: 13–23.
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ennél érezhetően kevesebb volt. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a lassú gazdasági növekedés fő kezdeményezettjei a felsőbb munkásság közül kerültek ki, akiket a gyárvezetés szakképzettségük, és talán politikai lojalitásuk miatt preferált. A juttatások
az országos állapotokhoz hasonlóan még 1938-ban sem érték el az 1929. évi szintet.
Az ózdi vasgyárban 1562-ről 1327 pengőre, 15%-kal esett a fizetett bérátlag. A csökkenés meghaladta az országos átlagot, de az iparágon belüli szint körül volt. A
munkabérek lassan emelkedtek, és az árak sem érték el sokáig az 1929-es szintet.7

1. ábra: Ózdi hengerészek (1934) – Ironworkers in Ózd. Ózdi Városi Múzeum, Fotóarchívum

A gyárvezetés ismertetője szerint az alkalmazottak betegség, baleset során részesülhettek pénzbeli ellátásokban, majd később öregségi nyugdíjban is.8 A Népszava, a
Vas- és Fémmunkások Lapja és a munkás-érdekvédelem helyi erői azonban kevesellték ezeket az összegeket. Véleményük szerint a mérleg másik oldalán a tűrhetetlen munkakörülmények álltak, amelynek következtében gyakoriak voltak a járványok és az egészségkárosodások.9A kohászat veszélyes üzem volt, így a vasmunkások könnyen válhattak az izzó acél áldozataivá. A Népszavának szinte majdnem
mindegyik korabeli ózdi tudósítása foglalkozott a nem kielégítő üzemi állapotokkal.
A baloldali orgánumok, a veszélyes munkatevékenységre hivatkozva, magasabb
munkabért követeltek. 10

7
8
9
10

MNL OL Z 373 2. csomó 2. tétel
DULLIEN 1928: 2.
Népszava 1925. júl. 8.
Népszava 1928. okt. 7.
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Az üzemvezetés által kiadott írások, az országos átlagnak megfelelő kereset mellett,
legtöbbet a kiterjedt szociális és jóléti intézményrendszerrel foglalkoznak, hangsúlyozva a vállalat emberközpontúságát, atyai gondoskodását.11 Ebben a témakörben
külön kell szólnunk a lakáskörülményekről. A gyári alkalmazottak jelentős hányada
az üzem által építtetett munkáskolóniákon élt, jelentős hányaduk olyan szakmunkás volt, aki az Osztrák-Magyar Monarchia északi és nyugati területeiről érkezett
Ózdra. Így a szakmunkások jórészt kezdetben szlovák és német nyelven beszéltek,
de folyamatosan elmagyarosodtak. Ezek a munkások egyébként Ózd korábban szinte homogén katolikus felekezeti viszonyait jelentősen megváltoztatták, egy részük
ugyanis a protestáns felekezethez tartozott.12 A kolóniák tehát egyfajta etnikai és
kulturális zárványként ékelődtek be a gyár és a falusias jellegű település közé, melyeknek bejáratát sorompókkal zárták le, és oda csak engedéllyel lehetett bemenni.
A lakótelepek általában jó felszereltséggel bírtak a korszak viszonyai között.13 Az itt
élők különféle kedvezményekben is részesültek. A gyár által adott természetbeni
juttatások a jövedelmek 2–5%-át tették ki, és nagyobb arányban illették meg a kolóniák népességét, mint másokat. A lakásokat az alkalmazottak és munkások szolgálati ideje, munkateljesítménye és családjának nagysága szerint utalták ki. Lakbért
nem kértek, a bérlőknek csak a fenntartási költségek egy bizonyos hányadát kellett
megtéríteniük, amelyekbe a szemétszállítás és a kéményseprés díja is beletartozott.
A világítás és az elektromos áram teljesen ingyenes volt. A társulat ngyenes földhasználatot biztosítottak számukra átlagosan 77 m2 területen.14

2. ábra: Az ózdi Gyári Uszoda – The swimming pool of the factory in Ózd.
Ózdi Városi Múzeum, Fotóarchívum
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A Rima széles körű szociális és jóléti intézményhálózatot épített ki Ózdon. Élelmezési üzletet működtetett a Gyári Tiszti Kaszinó épületében, ahol a vállalat alkalmazottai kedvezményesen vásárolhattak. A Gyári Kórház a maga korában korszerűnek számított, és minden üzemi alkalmazott előtt nyitva állt.
A Gyári Uszoda szolgáltatásait is minimális térítés ellenében lehetett igénybe
venni. A vállalat által fenntartott elemi iskola is megfelelő színvonalon végezte oktatási-nevelési tevékenységét, sőt a szegényebb sorsú tanulókat ingyen élelemmel
segítették. A fizikai dolgozóknak széles volt a szórakozási lehetősége, az Olvasó
Egylet számos programot és elfoglaltságot nyújtott a munkások számára. Szinte
minden sportágban versenyezhettek a munkások, ehhez megfelelő infrastruktúra,
sportpályák álltak rendelkezésre.15 A gyárvezetés brosúrái és a helyi lapok hangsúlyosan idézték a szociális vívmányokat, sőt alapvetően a másik oldal sem kritizálta
ezeket. Csupán azt nehezményezték, hogy túl nagy hangsúlyt fektettek a konzervatív értékrend terjesztésre, és hogy már az iskolákban is próbálták a tanulókat ebbe
az irányba befolyásolni. Felvetődött, hogy a vállalati élelmiszerüzlet drága. Mindezek ellenére a vállalati szociálpolitika egészével kapcsolatban nem érkezett átfogó
bírálat. Mauks Miklós, a szociáldemokraták helyi vezetője is elismerte, hogy a vállalat szociális hálózata viszonylag megfelelő, és valószínűleg ezért nem lehet olyan
könnyen ellenállást szervezni a telepi lakosság körében.16
Érdemes azonban egy másik aspektusból megvizsgálni a vasgyári szociálpolitikát. A segédmunkások jelentős része az agrárszektorból érkezett a vasiparba, és a
környező községekből járt be a gyárba dolgozni. Ők, szabadidő hiányában, az utazás
és az otthoni, kiegészítő jellegű mezőgazdasági munka miatt kevésbé élvezhették a
rimai szociálpolitika vívmányait.17 Ezen túl, a vizsgált időszakban jelentős számú
bevándorló érkezett a településre, akik főként betanított munkásként, napszámosként helyezkedtek el az üzemben. Ők már nem kaptak korszerű munkáslakásokat,
barakkokban, albérlőként rossz minőségű házakban, munkásszállásokon voltak
kénytelenek élni. Fizetőképes kereslet híján a gyár létesítményeit sem tudták igénybe venni. A vállalatvezetés ezzel a képzettség nélküli csoporttal alig törődött, csak a
gazdasági növekedés során szükséges tartalék munkaerőként számított rá, azaz az
ózdi gyári alkalmazottak nagy része kimaradt a vállalati szociálpolitikai intézményrendszer kedvezményezettjei köréből. Ez a munkásréteg rossz életkörülményei
miatt gyakran vált a Népszava és a szakszervezeti lapok írásaiban a gyárvezetés
érzéketlenségének szimbólumává. Mobilitásuk is rendkívül alacsony mértékű volt,
a képzett munkások gyermekei általában apjuk szakmáját vitték tovább, de a segédmunkás aligha léphetett feljebb a ranglétrán.18
Felmerül a kérdés, hogy milyen lehetett a munkás-érdekvédelem az ózdi üzem
hatósugarában? Mauks Miklós, a helyi szociáldemokraták, később a vasasszakszervezet vezetője szerint az öntudatosabb szakmunkásság viszonylag megfelelő körülmények között élt. A vándorló vagy kétlaki dolgozókat kevésbé lehetett szervezni.
Többek között ez okozta a baloldali szervezetek gyengeségét is, mivel a lehetősé15
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gekhez képest elfogadható életszínvonalon élő képzettebb munkásságot nehezen
lehetett mozgósítani a vállalat központi törekvései ellen. Igaz, a vállalatvezetés – a
közigazgatási szerveket magának alárendelve – ahol tudta, akadályozta a baloldali
és munkásmozgalmi szervezetek működését, ami jelentősen hozzájárult a helyi
munkásmozgalom csekély eredményeihez.
Mauks Miklós volt az ózdi SZDP és 1934-től a Vasasszakszervezet vezetője is, aki
szűnni nem akaró lelkesedéssel, szabadidejét sem kímélve próbálta a szerveződéseket megerősíteni. A közel háromezer ózdi ipari munkásnak – a kezdeti lelkesedés
után – egyre kisebb része, az 1930-as években már csak töredéke tevékenykedett
ezekben az egyesületekben. Korszakunk második felében kizárólag Mauks foglalkozott a párt- és szakszervezeti ügyekkel, valamint a Népszava terjesztésével. A gyűléseket a Munkásotthonban tartották, ahol lehetőség volt a munkások szabadidejének
eltöltésére is. Az épület azonban nagyobb tömeg befogadására nem volt alkalmas,
ezért, valamint Ózd rossz megközelíthetősége miatt az országos vezetőség tagjai
többször nem szívesen fogadták el az ózdiak meghívását. Így kevés olyan rendezvény volt, amely a munkásszervetek tagságát és a szimpatizánsokat motiválta volna.19 A Vasasszakszervezet ózdi működése kizárólag az alapszabályszerű gyűlések
megtartására és – elvétve – egy-egy tudományos előadás megrendezésére szorítkozott.20
A szakszervezetek akadályoztatását jól mutatják, hogy az 1930-as évek végén folyamatossá váltak a Mauksot ért hatósági zaklatások. 1938-ban a karhatalom valótlan indokok alapján letartóztatta, ennek igazi oka az lehetett, hogy Mauks a baloldali szervezetek ózdi irányítója volt. Később rendőrségi felügyelet alatt is állt, majd
a Népszava terjesztéséért indítottak eljárást ellene. Kis idő múlva nála és még négy
SZDP elnökségi tagnál volt házkutatás, mert feljelentés érkezett, hogy fegyvert tartanak. Ez nem igazolódott be, de a kiérkező csendőrök az otthon lévő könyveket és
sajtótermékeket is alaposan átnézték. Még ugyanebben a hónapban ismét tiltottnak
vélt könyveket vittek el a pártelnök lakásából, de a gyanúsítás alaptalannak bizonyult. Mauks azonban nem adta fel, s végül már csak egyedül, és két éves katonai
szolgálatát kivéve, a háború végéig folyamatosan és lelkesen tevékenykedett a munkásmozgalomban.21
Összegezve elmondható, hogy az ózdi munkabérek az országos átlag körül mozogtak, a dolgozók nagy része számos természetbeni juttatást kapott, az alkalmazottak életszínvonalát pedig az RMST patriarchális szociálpolitikai rendszere jelentősen emelte. Egy jelentős számú csoport azonban nem részesülhetett a különféle
lehetőségekből, ugyanakkor a munkakörülmények is meglehetősen rosszak voltak,
ezért az érdekvédelem jogosan emelte fel szavát. A gyenge gyökerekkel rendelkező
munkásmozgalmi szervezetek működését a vállalatvezetés jelentősen gátolta.
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Nagy Péter

Az egyes korabeli orgánumok a számukra kedvező szeletet tárták olvasóik elé,
ezért véleményüket összevetve, sőt egymással ütköztetve, kiderül, hogy a gyár korabeli társadalmi viszonyai korántsem voltak olyan homogének, amilyennek az egyes
újságok, propagandaanyagok láttatták.
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